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FADO TROPICAL

Oh, musa do meu fado 
Oh, minha mão gentil 
Te deixo consternado 

No primeiro abril 
Mas não sê tão ingrata 

Não esquece quem te amou 
E em tua densa mata 

Se perdeu e se encontrou 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal! 
“Sabe, no fundo eu sou um sentimental 

Todos nós herdamos no sangue lusitano 
uma boa dosagem de lirismo 

Mesmo quando minhas mãos estão 
ocupadas em torturar, esganar, trucidar 

Meu coração fecha aos olhos 
e sinceramente chora” 

Com avencas na caatinga 
Alecrins no canavial 
Licores na moringa 

Um vinho tropical 
E a linda mulata 

Com rendas do Alentejo 
De quem numa bravata 

Arrebata um beijo 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal! 

“Meu coração tem um sereno jeito 
E as minhas mãos o golpe duro e presto 

De tal maneira que, depois de feito 
Desencontrado eu mesmo me contesto 

Se trago as mãos distantes do meu peito 
É que há distância entre intenção e gesto 

E se o meu coração nas mãos estreito 
Me assombra a súbita impressão de um incesto 

Quando me encontro no calor da luta 
Ostento a aguda empunhadora à proa 

Mas o meu peito se desabotoa 
E se a sentença se anuncia bruta 

Mais que depressa a mão cega, executa 
Pois que senão o coração perdoa...” 

Guitarras e sanfonas 
Jasmins, coqueiros, fontes 

Sardinhas, mandiocas 
Num suave azulejo 

E o rio amazonas 
Que corre Trás-os-Montes 

E numa pororoca 
Deságua no Tejo. 

(BUARQUE, Chico e GUERRA, Ruy, 1975) 
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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa visa a um estudo sobre o conceito de “Permanências Urbanas” 
aplicado ao ambiente histórico do bairro da Boa Vista, em Recife, Pernambuco. 
Admite-se, aqui, que as maneiras de se abordarem as complexidades urbanas não 
se esgotam, em especial a dos ambientes historicamente constituídos, em que o 
passado legou ao presente uma estrutura urbana edificada ao longo do tempo, no 
qual o maior desafio consiste em preservar a estrutura tangível construída, sem que 
se perca a unidade do conjunto urbano-arquitetônico, cuja forma reflete a visão de 
mundo de uma época com padrões de ocupação e de construção que remetem a 
um determinado período da História Urbana do Recife. Fundamenta-se nos estudos 
e metodologias propostas por Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai (2006) à análise 
urbana, que conceituaram as “Permanências Urbanas” como um passado sobre o 
qual ainda se desenvolvem atividades cotidianas, detentoras, portanto, de 
significações e propriedades espaciais passíveis de verificação. Buscou-se 
inicialmente estudar o passado, em suas imbricações com a História e 
posteriormente, o conhecimento dos vestígios materiais resultantes, considerando-
se as características morfológicas e tipológicas presentes no ambiente urbano 
delimitado para estudo, bem como variantes culturais determinantes para a 
configuração espacial do lugar. Pretende-se verificar em que medida as 
permanências se apresentam na área delimitada para estudo, avaliando-as de 
acordo com as condicionantes envolvidas na formação do bairro. 

 

Palavras-chaves: Cidade – História Urbana – Análise Urbana – Permanências.  
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A B S T R A C T 
 
 
 

 This paper comes to understand the thesis of “Urban Permanences” applied 
on the historical environment at Boa Vista, Recife, Pernambuco. One admits that all 
the ways to get to approach the urban complexities are not over, specially the 
environment historically-centered, once that the present times have inherited a 
urban-building structure throughtout the years. On being so, the greatest challenge 
faced during the field concentration work consisted in preserving the proper building 
structure in order not to damage the architectural-urban sitting. It is also worthwhile to 
mention that the latter aspect represents the point of view of an era which had its 
patterns as occupation and construction, which are related to a specific period of the 
Urban History of Recife. This paper was based on the works and methods proposed 
by Aldo Rossi (1998) and Philippe Panerai (2006) with respect to urban analysis. 
According to the authors above mentioned, the “Urban Permanences” are 
understood as a past on which everyday living activities are still being developed. 
Such theoretical basis states that the “Urban Permanences” owns meaningful and 
spacial proprieties which are submited to be analysed. Firstly, one focused on 
studying the past, and its relations to History, along with the knowledge on features, 
such as storage pits, regarding their morphological and tipological traits which were 
found on portions of the site that were under analysis. Cultural variations as 
determiners on the site configurations were also regarded as focus of this study. This 
paper aims to verify how the “Urban Permanences” are performed on the site of this 
study, under evaluation of the determiners involved on the birth of the so referred 
neighborhood.   
 

KEYWORDS: City – Urban History – Urban Analysis – Permanences. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 A Dissertação ora apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Urbano/MDU da Universidade Federal de Pernambuco, intitulada  

“Pegadas em um aterro: uma investigação sobre Permanências Urbanas na Boa 

Vista”, tem como objetivo principal realizar um estudo sobre o conceito de 

Permanências Urbanas aplicado ao Bairro da Boa Vista, na cidade do Recife. Este 

trabalho faz parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 

em Desenvolvimento Urbano do Curso de Pós-graduação Stricto-Sensu. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade, lugar de convivência e diversidade humanas, resultado de uma 

construção ao longo do tempo (ROSSI,1998), possui complexidades cuja 

compreensão não se esgota, ainda que submetida à análise de diferentes campos 

de estudo (PANERAI,2006). Em particular, no caso de Sítios Históricos, como o 

que se encontra no Bairro da Boa Vista, no Recife, o qual carrega em sua 

dimensão física fragmentos resultantes do acúmulo do tempo passado, requer 

especial atenção, uma vez que, no interior destas estruturas antigas convivem 

práticas atuais em meio à composição antiga edificada. 

 

 Devido à enorme complexidade em observar os fenômenos urbanos, e em 

especial às concepções teóricas a eles relacionadas, a presente dissertação busca 

tão somente uma maneira de abordar o conceito de “Permanências Urbanas”, 

desenvolvido por Aldo Rossi (1998), aplicando-o ao espaço do Bairro da Boa Vista 

– Recife a partir da leitura de seu ambiente construído, melhor dizendo, a partir do 

estudo dos espaços públicos e privados que o conformam e que, no entanto, 

requerem conhecimentos da forma física e de sua significação para com a cidade 

como um todo.  

 

A área do bairro da Boa Vista delimitada para estudo abrange o perímetro 

em que se deu a sua gênese morfológica, edificado entre os séculos XVII, XVIII e 

XIX; está demarcada pelo espaço compreendido pela Ponte da Boa Vista e Ponte 

Velha, interligando-se à Rua da Imperatriz e Cais José Mariano, respectivamente, 

tendo as Igrejas de São Gonçalo, Recolhimento da Glória, Igreja de Santa Cruz, 

Igreja do Rosário da Boa Vista, Igreja da Conceição e a Matriz da Boa Vista como 

pontos balizadores dos limites para o campo de análise. 

 

Nesse contexto, busca-se elucidar o conceito em questão e verificar em que 

medida tais persistências são identificadas na Boa Vista dos dias de hoje, 

examinando como ocorrem, por que acontecem e sob quais aspectos podem ser 

observadas. Para tal, recorreu-se a conceitos e autores que analisaram o espaço 

urbano considerando sua forma e vinculações com a sociedade a que 
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correspondem, de maneira a permitir uma relação coerente e esclarecedora, 

conduzindo-se e alinhando-se a metodologias que consideram os fatos urbanos1 

resultado de um processo histórico e social. 

 

Os conjuntos resultantes do depósito de diferentes momentos em uma 

mesma cidade, aqui considerados Permanências Urbanas, na realidade, são 

testemunhos históricos, uma vez que representam heranças materiais das 

sociedades anteriores, repletas de memórias (Manifesto de Amsterdã,1975) e de 

significação, cuja  continuidade da  forma e função social fazem parte das condutas 

do planejamento urbano atuais, no qual se reconhece o processo histórico de 

construção destes ambientes antigos e afastam-se soluções que destruam tal 

herança, considerando-as enquanto representações da diversidade cultural 

(ZANCHETI,2006). 

 

As estruturas materiais que constituem os centros urbanos antigos são 

marcas impressas na cidade, não apenas sob o ponto de vista da matéria 

construída, mas também em virtude da constituição de paisagens culturais2 que 

dão forma e especificidade aos ambientes. Dessa maneira, os lugares3 da cidade 

representam todo um conjunto cultural que se revela sob diferentes aspectos, 

mesmo quando não explicitamente visíveis. 

 

  Partindo-se da hipótese de que os lugares das cidades reservam identidades 

cuja caracterização extrapola a compreensão da forma em si, com significações ou 

re-significações que se relacionam à gradual articulação entre espaço urbano e 

necessidades sociais e do pressuposto de que as permanências urbanas garantem 

sua continuidade espacial e social em meio aos processos de mudança, através da 

valorização de sua estrutura física, tentar-se-á promover o fortalecimento do 

                                                 
1Entende-se por fato urbano um entorno caracterizado por possuir uma arquitetura própria, 
resultante de uma construção histórica e social edificada ao longo do tempo (ROSSI,1998). 
2O conceito de Paisagem Cultural adotado é o definido pela Recomendação n° R(95)9, que a 
considera expressão formal de relacionamentos existentes em certo período entre indivíduo ou 
sociedade e um território definido. Sua aparência é resultado da ação de fatores naturais e 
humanos, seu conhecimento auxilia a identificar culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e 
tradições. (CURY, 2004). 
3Milton Santos (1997) define o lugar como uma unidade utilizada pelo indivíduo e que para ele tem 
valor simbólico.  
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espaço da Boa Vista dirigindo as atenções em apontar sua significação enquanto 

lugar, cujo processo de formação é histórico e essencialmente cultural.  

 

A análise teve início com a observação concreta e real do ambiente da Boa 

Vista, por meio do reconhecimento da área a partir de uma caminhada pelo Sítio 

Histórico, delimitado e protegido por legislação específica na categoria de 

Conjuntos Antigos (PPSH,1978), a qual se traduz pela configuração urbana e 

arquitetônica peculiares aos momentos de sua formação e consolidação, que 

ocorreu entre os séculos XVII, XVIII e XIX, enquanto heranças materiais e de 

visões de mundo, nos quais passado e presente dialogam com vistas a sua 

continuidade para o futuro.   

 

Considerando-se o viver social, o valor da mais profunda condição humana 

(MUMFORD, 1998) e, uma vez que, segundo Aldo Rossi (1998), todo estudo 

urbano deve fundamentar-se na pesquisa histórica, no estudo das forças que na 

cidade atuam permanentemente e no conhecimento dos fatos urbanos, procedeu-

se à uma investigação do passado, buscando-se a compreensão do processo4 de 

formação do bairro da Boa Vista, de sua história, de suas arquiteturas e espaços 

abertos. 

 

À identificação dos vestígios tangíveis da área delimitada para estudo, a Boa 

Vista, tornou-se necessário apreendê-los levando-se em consideração que sua 

formação se processou lentamente: teve início no século XVII, ainda durante a 

ocupação holandesa e prolongou-se até o século XIX. Desta maneira, o estudo 

histórico, assim balizado, permitiu a identificação do processo de formação e 

consolidação da estrutura mais antiga do bairro, cujas características morfológicas 

e padrões tipológicos continuaram os mesmos, sem alteração de parte significativa 

da estrutura originária de seu núcleo antigo. 

 

Atrelados à idéia de “Permanências”, os conceitos de Morfologia Urbana e 

de Tipologia, considerados variáveis essenciais desta Dissertação, foram utilizados 

para atender à necessidade de análise dos aspectos formais que interferem 

                                                 
4 Segundo Hannah Arendt (1988), processo é o resultado produzido pela ação humana em um 
meio. 
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diretamente na verificação das persistências no bairro da Boa Vista, como 

configuração geográfica do sítio, da malha urbana, dos espaços públicos e das 

representações arquitetônicas edificadas. Para tal, os estudos de Aldo Rossi 

(1998), Philippe Panerai (2006), Quatremère de Quincy (1977), Anthony Vidler 

(1977), Pier Luigi Cervellati e Roberto Scannavini (1976), Giulio Carlo Argan (2001) 

e José R. M. LAMAS (1992) foram os principais referenciais teórico-metodológicos.  

 

Recorreu-se ao estudo da morfologia e da tipologia urbanas do bairro como 

prerrogativas necessárias à caracterização das permanências materiais, sem, 

contudo, desconsiderar aspectos relativos à tradição, ao costume, à crença e aos 

valores sociais do período delimitado para averiguação. Isto porque, conforme 

dispõe Aldo Rossi (1998), todos os espaços são materializações de fundo social, 

religioso, político, psicológico e formal em uma sociedade; significa incluir o 

conteúdo social pertinente ao espaço e à arquitetura.   

 

A organização da estrutura da Dissertação procurou soluções que conceitual 

e didaticamente, facilitassem a leitura e compreensão da proposta investigatória, 

partindo-se da concepção teórico-metodológica empregada para verificação das 

Permanências Urbanas. Portanto, o Capítulo I contém uma Visualização Teórico-

Metodológica do Objeto, em que se apresentam conceitos, autores e 

procedimentos necessários à averiguação das permanências no ambiente 

específico da Boa Vista. 

 

A partir da argumentação do conteúdo teórico-metodológico, seguiu-se ao 

Capítulo II, que trata do conhecimento do passado. Nele, tradição, história, 

vestígios e fragmentos explicam a Urdidura do Tempo, cuja narrativa leva à 

compreensão dos antecedentes culturais, as urgências e contingências que 

interferiram e permitiram dar forma ao processo de ocupação e de crescimento da 

Boa Vista. Esse capítulo investiga passado, presente e permanências que 

constituirão os desígnios de uma sociedade em transformação e está embasado 

nos estudos de Hannah Arendt (1988) e de David Lowenthal (1998).  

 

O reconhecimento acurado da área de estudo, observação das diferenças, 

das semelhanças, ruas, praças, massa edificada e dos elementos que constituem o 
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ambiente histórico da Boa Vista, para compreender e identificar características 

físico-espaciais do ambiente, baseiam-se nos estudos de Aldo Rossi (1998) e 

Philippe Panerai (2006), os quais consideram a observação e o reconhecimento do 

lugar o ponto de partida para qualquer estudo urbano. Para além desse referencial, 

foram incorporadas à metodologia considerações de Michel de Certeau (2003) 

acerca das noções de caminhadas e percursos e os procedimentos propostos por 

Maria Elaine Kohlsdorf (1996) para apreensão da forma urbana.  

 

Considerou também investigações dos autores Manuel Teixeira (2004), 

Murillo Marx (1991 e 2003), além dos autores que trataram do estudo da História 

Urbana do Recife. Utilizou-se cartografia e iconografia pesquisadas no acervo do 

Arquivo Público de Pernambuco, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) e da Fundação Joaquim Nabuco.  

 

O Capítulo III atém-se ao estudo das características urbano-arquitetônicas da 

Boa Vista, ou seja, ao estudo da morfologia e das tipologias, que estão 

entrelaçadas ao caráter - ou herança local – às expressões materializadas em 

permanências e ao projeto de cidade que a sociedade manifestou, contida em sua 

visão de mundo que legou ao Recife um conjunto urbano e arquitetônico o qual 

retrata e representa o arcabouço ideológico edificado em um período 

compreendido por três séculos. Tamanha é a estrutura resultante do acúmulo ao 

longo do tempo que, ao comunicar uma época, também define padrões de 

comportamentos, expressa idéias, texturas, estética, formas e configuração em 

paisagens urbanas destinadas a manifestações profanas ou sagradas, aos 

encontros e às reservas da casa, abrigo inviolável de toda uma geração.  

 

O desenvolvimento do Capítulo III foi alcançado a partir do conhecimento da 

área objeto de estudo, realizado a partir da caminhada e do conhecimento da 

formação histórica do bairro. Para tal, procedeu-se à investigação e ao estudo da 

cartografia e iconografia relativas aos séculos XVII, XVIII e XIX analisados, 

focando-se o estudo da forma e das tipologias encontradas, segundo 

procedimentos e estudos dos autores Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai (2006).  
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O Capítulo IV traz uma reflexão e análise das Permanências Urbanas no 

bairro da Boa Vista, por meio da identificação dos fragmentos de uma tradição 

revelada por práticas urbanísticas do passado. A análise foi possível a partir de 

uma construção conceitual baseando-se nos estudos dos autores Aldo Rossi 

(1998), Bruno Zevi (2002), Umberto Eco (1994), Giulio Carlo Argan (2005) e 

Edward Hall (2005), incluindo-se as concepções dos estudos morfológico e 

tipológico do bairro com vistas a uma leitura espacial que se realiza para além dos 

limites da forma física. Por fim, as Considerações Finais arrematam o conteúdo 

apreendido no âmbito do propósito da pesquisa. 

 

As práticas urbanísticas e formas urbano-arquitetônicas identificadas no sítio 

histórico da Boa Vista condicionam e, ao mesmo tempo, representam ponto de 

significação e identidade com o Recife contemporâneo, uma vez que, sendo a base 

da consciência humana fundamentada em vivências e percepções do passado 

(LOWENTHAL, 1998), a tradição ou as referências culturais, segundo Hannah 

Arendt (1988), representam o fio condutor entre o passado e o presente com vistas 

à continuidade para o futuro.  
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I. UMA VISUALIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO OBJETO.   
 
 
 

 
           A complexidade em compreender a cidade é um fato identificado e 

reconhecido por diversos autores, que a seu estudo têm dedicado trabalhos 

enfocando diferentes aspectos e metodologias próprios aos seus campos 

específicos de conhecimento. Tão vasta é a abordagem em torno dos temas os 

quais a cidade suscita que se faz necessário realizarem-se estudos a partir de 

diferentes áreas do saber humano, tais como História, Geografia, Arquitetura, 

Urbanismo, Antropologia, Economia, Política, Sociologia, entre outros (PANERAI, 

2006).  

 

 Em virtude dessas constatações, as pesquisas sobre maneiras de 

compreender e de estudar a cidade não se esgotam. Em se tratando de ambientes 

antigos, como o do bairro da Boa Vista, a complexidade parece ser ainda maior, 

uma vez que neles as relações sociais contemporâneas coexistem em estruturas 

edificadas em diferentes épocas. Essas estruturas são identificadas e estudas aqui 

como Permanências Urbanas. 

 

  Para compreender em que medida as permanências ocorrem no bairro da 

Boa Vista e como se pode observá-las, o conceito de Permanências Urbanas está 

atrelado à toda estrutura da pesquisa. Será avaliado segundo o conceituam os 

autores Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai (2006), ou seja, enquanto formas de 

um passado as quais se experimentam no presente (ROSSI,1998) e como 

propriedade dos espaços, em seus estudos “A Arquitetura da Cidade” e “Análise 

Urbana”, respectivamente. Procurou-se também um corpo conceitual e 

metodológico que permitisse a compreensão do objeto estudado. Para isso, as 

referências teóricas são apresentadas nas diferentes etapas que estruturam a 

Dissertação, bem como alguns conceitos correlatos ao assunto discutido, 

buscando-se coerência em virtude do direcionamento necessário à compreensão 

do que se pretende estudar. Em consonância com o corpo conceitual e 

considerando-se os nexos a que uma investigação sobre continuidades nos 
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espaços urbanos se interligam, organizou-se uma estrutura em função do modelo e 

desenho discriminados a seguir:  

 

1. Reconhecimento da área de estudo como condição necessária e indispensável à 

apreensão dos aspectos reais tanto da estrutura do conjunto urbano e 

arquitetônico, quanto da ambiência que se verifica no cotidiano do bairro. Tal 

procedimento investigatório é sugerido pelos autores Aldo Rossi (1998) e Philippe 

Panerai (2006), apoiando-se também nos estudos de Maria Elaine Kohlsdorf (1996) 

sobre desempenhos para apreensão da forma dos ambientes e as considerações 

sobre caminhadas e percursos de Michel de Certeau (1996);  

 

2. Investigação do passado, em suas ligações com a história e com os vestígios 

materiais, segundo os estudos de David Lowenthal (1998) e Hannah Arendt (1988), 

além de outros conceitos e autores que serão referenciados no decorrer deste 

capítulo. Para isso, foram avaliados autores da História Urbana, como Lewis 

Mumford (1998), Leonardo Benévolo (2001), Fustel de Coulanges (1980), Kevin 

Lynch (1985) e da História Urbana brasileira, principalmente os autores Nestor 

Goulart Reis (2001) e Murillo Marx (1991/2003). Neste capítulo também se discorre 

sobre estudos que avaliam a influência da tradição cultural das cidades 

portuguesas na formação das cidades brasileiras, embasados sobretudo no  

trabalho “A formação das Cidades Brasileiras”, coordenado por Manuel Teixeira 

(2004), em particular o Recife e o bairro da Boa Vista, cujos elementos 

estruturadores do espaço permanecem como testemunhos de uma tradição 

cultural;  

 

3. Estudo da forma urbana em si mesma, ou seja, da morfologia e da tipologia 

edificada, realizada seguindo-se o modelo de análise proposto por Aldo Rossi 

(1998) na Teoria dos Fatos Urbanos, acrescido do modelo utilizado por Philippe 

Panerai (2006) e Cervellati e Scannavini (1976) para o estudo das tipologias, além 

das considerações de Anthony Vidler (1977) e Quatremère de Quincy (1977) que 

embasaram o estudo do conceito de “tipo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. Com base nos estudos dos autores Aldo Rossi (1998), Bruno Zevi (2002), 

Umberto Eco (1994), Giulio Carlo Argan (2005) e Edward Hall (2005), procedeu-se 
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à verificação das permanências no bairro da Boa Vista.  Com base no referencial 

teórico adotado, considerou-se que a análise dos ambientes da Boa Vista extrapola 

a visão da forma em si, precisando-se que sejam considerados outros fatores, 

ligados essencialmente aos aspectos culturais que encerram. 
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Justifica-se a escolha do universo espacial analisado (Figura 02), bem como 

o recorte temporal adotado, o período compreendido pelos séculos XVII, XVIII e 

XIX porque o ambiente histórico do bairro da Boa Vista, no Recife, oferece as 

características necessárias para uma investigação sobre as Permanências 

Urbanas, uma vez que possui um conjunto urbano-arquitetônico antigo com 

características específicas, no qual o caráter da sociedade que o construiu se 

expressa por meio do seu conjunto de arquiteturas (ROSSI,1998), cuja ambiência 

urbana se manifesta de maneira evidente por meio das práticas contemporâneas 

realizadas em seu espaço antigo edificado.  

 

 

 
Figura: 02 – Mapa da Boa Vista com delimitação da área de estudo. 

Fonte: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - FIDEM. 
Ano: 2006. 

  

 

 Não são muitos os autores que tratam das permanências urbanas. Dentro 

das vicissitudes da modernidade, as mudanças parecem ter merecido um maior 

teor de preocupação, fato perfeitamente compreensível em meio às dificuldades - 

ou mesmo da ausência de motivos para se preservar - em adaptar estruturas 

antigas a necessidades contemporâneas, o que requer vontade política, 

conhecimentos acurados na área, profissionais especializados, além de custos 

elevados em obras de conservação e restauro. 
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     Os autores Marcel Poète (1924-1931) e Pierre Lavedan (1936) introduziram 

os estudos sobre as permanências e persistências urbanas relativas às cidades no 

bojo das discussões sobre os problemas urbanos, entre o final do século XIX e 

início do século XX, sob o enfoque de que algumas estruturas constituem-se em 

elementos precisos e identificados nos fatos urbanos, cuja razão de ser está 

atrelada à sua ligação com o passado da cidade e à sua continuidade no presente 

(ROSSI,1998).  

 

 

“[...] O simples estudo das condições e manifestações atuais de 
existência da cidade é insuficiente, pois, por falta de pontos de referência 
no passado que sirvam de comparação, não nos podemos orientar para o 
futuro. Tudo depende de tudo. A fisionomia de uma cidade expressa seu 
caráter. E os traços econômicos do caráter servem para explicar os 
traços sociais, assim como a estes estão ligados os traços políticos ou 
administrativos [...]”. (POÈTE, apud CHOAY, 2000, p. 282). 

 

 

     Segundo Aldo Rossi, “[...] As permanências urbanas são um passado que 

ainda experimentamos [...]” (1998,p.49). Esse conceito é o ponto de base desta 

pesquisa porque evidencia interpretações diferenciadas os quais se ligam tanto à 

importância do conhecimento do passado, quanto à identificação das formas 

urbanas antigas que existem e que resultaram de uma construção ao longo do 

tempo. Simultaneamente, expressam ou representam sua importância significativa, 

fator de referência, enraizadas na formação da cidade e na cultura local enquanto 

forma do passado vivenciado no presente. 

  

 O autor Philippe Panerai (2006), ao estudar a cidade como uma estrutura 

estável, considera as permanências “[...] propriedades do espaço [...]” (2006, p.81). 

Ressalta que, na análise urbana, a história, a carga simbólica e as memórias 

tomam uma importância tal que, “[...] a cidade sem elas parece diminuída [...]” 

(2006, p.164). Deste modo, pode-se concluir que as maneiras de perceber as 

dimensões físico-espaciais dos ambientes antigos não esgotam o problema das 

persistências em sua complexidade, uma vez que à interpretação de um espaço 

urbano-arquitetônico devem-se incluir outras realidades nele contidas. Isto significa 

dizer que as propriedades do espaço não se limitam apenas à sua 
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tridimensionalidade, mas a dimensões que se relacionam com o viver e o sentir dos 

indivíduos que os vivenciam (ZEVI, 2002).  

 

       Partindo-se dos pressupostos de que os lugares da cidade reservam 

identidades cuja assimilação extrapola a compreensão da forma em si, com 

significações que se relacionam à correta articulação entre espaço e necessidades 

sociais, e de que as permanências urbanas garantem sua continuidade espacial e 

social em meio aos processos de transformação, através da valorização de sua 

estrutura física, reafirmação da significação do lugar enquanto espaço de 

referência simbólico-cultural e do controle das mudanças, pretende-se investigar 

em que medida as permanências se apresentam no bairro da Boa Vista. 

 

  A primeira etapa do trabalho concentrou-se no reconhecimento do lugar 

(PANERAI, 2006), na leitura do ambiente, na observação do sítio ou território 

geográfico5 sobre o qual se insere o objeto de estudo. Verificou-se que Aldo Rossi 

(1998) e Philippe Panerai (2006), embora analisando contextos diferenciados, 

acreditam que o conhecimento da área a ser estudada deve ser feito, inicialmente, 

por meio da observação do espaço e do recolhimento de informações sobre o local 

a ser estudado. Essa leitura permite a apreensão do lugar no que tem de geral e de 

particular, possibilita a observação acurada e atual dos elementos que o constituem 

a fim de conhecer e captar as propriedades do espaço. 

 

 O ponto de partida para a observação do lugar apoiou-se nas considerações 

de Philippe Panerai (2006) sobre a importância de um passeio pelo local estudado. 

Desse modo, adotou-se como procedimento inicial uma caminhada pela Boa Vista. 

Tal procedimento, em se tratando de um estudo para verificação de Permanências 

Urbanas, foi de importância fundamental, uma vez que atravessar o rio e ir de um 

ponto a outro da cidade fazem parte da vida cotidiana e histórica da cidade do 

Recife, sendo, portanto, testemunhos de continuidade. 

 

                                                 
5 Aldo Rossi (1998,p.147) refere-se ao valor do “locus ” como sendo uma relação universal entre 
todos os fatos urbanos e o sítio em que estão inseridos bem com de suas construções; leva à 
compreensão de sua morfologia e tipologia, como resultado de uma resposta às necessidades 
humanas, traduzidas por meio das expressões formais que encerram.  
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  Para apreensão do bairro tendo-se como ponto inicial uma caminhada, 

apoiou-se nos estudos de Michel de Certeau (2003), que considera o “passante” e 

“o caminhar” sujeito e ação inseparáveis do cotidiano citadino. A partir de então, 

foram realizadas outras caminhadas considerando-se também os estudos de Maria 

Elaine Kohlsdorf (1996) sobre desempenhos para apreensão da forma dos 

ambientes construídos.  

 

 Foram obtidas, por meio dos sites da Agência Estadual de Planejamento e 

Pesquisas de Pernambuco (FIDEM) e da Prefeitura da Cidade do Recife (RMR), 

informações atualizadas sobre a Boa Vista, como população, infra-estrutura 

urbana, mapas e programas urbanísticos que atuam no local. Além dessas 

informações sobre o quadro atual da Boa Vista, foram feitas fotografias durante a 

caminhada, que subsidiaram a identificação da morfologia e tipologias urbanas, 

bem como da ambiência que ali se desenvolve e se revela por intermédio da vida 

cotidiana. 

 

 Apesar de não se ter considerado a entrevista como procedimento 

metodológico, as conversas informais com moradores do bairro, trabalhadores e 

visitantes contribuíram para esclarecimentos de problemas e potencialidades 

locais, assim como a leitura de artigos de historiadores atuais reflete a visão mais 

contemporânea do Recife.   

 

 Num segundo momento, em virtude dos nexos com o passado, baseando-se 

nos estudos de David Lowenthal (1998) e Hannah Arendt (1988), buscou-se 

averiguar de que maneiras esse passado pode ser investigado sob o enfoque das 

permanências, no que tem de histórico e cultural. Para isso, posto que a 

compreensão da natureza histórica da cidade (MUMFORD,1998) permite a 

compreensão do ambiente em suas articulações com a estrutura portante, 

estudaram-se as características da cidade portuguesa, em particular das cidades 

brasileiras, do Recife e o processo de formação do bairro da Boa Vista assim como 

da estrutura antiga dele resultante. Isso permitiu o reconhecimento da estrutura 

materializada atrelada aos nexos culturais envolvidos no contexto.  
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 Do ponto de vista das permanências, essa conduta auxilia no conhecimento 

dos aspectos tangíveis, isto é, de sua estrutura físico-espacial, como também ao 

estudo de condicionantes culturais, o que permite uma ampliação de conhecimento 

do objeto como um todo e nele identificar em que medida as persistências estão 

presentes e vivenciadas pela sociedade contemporânea, que as torna “[...] um 

passado que ainda experimentamos [...]” (ROSSI, 1998, p.49).  

 

 O conhecimento do passado por intermédio do estudo da história e dos 

vestígios materiais contidos no espaço leva a abordagem ao mais próximo possível 

da verdade, uma vez que a narrativa histórica, segundo David Lowenthal (1998), 

deve estar embasada em levantamento de fontes documentais, mapas, 

cartografias e iconografia que retratem o lugar. Esse conhecimento ofereceu o 

embasamento necessário ao recorte temporal da investigação, bem como orientou 

as condutas de organização e utilização das fontes disponíveis, por oferecer a 

maneira mais segura de conhecer ambientes que se tornaram depositários de 

história (ROSSI, 1998). 

 

 O pensamento de Giulio Carlo Argan (2005) vem enfatizar a importância da 

História nos estudos relativos às obras de arte, cuja acuidade não se deve 

unicamente ao fato de se conservar e transmitir a memória do objeto, mas, 

primordialmente, porque é o modo que se tem para explicá-los. A peculiaridade de 

seus métodos encontra-se na escolha e verificação da veracidade e idoneidade de 

os vestígios poderem ser utilizados em uma construção histórica. No que tange aos 

aspectos urbano-arquitetônicos, tais reflexões podem ser aplicadas, uma vez que 

conduzem em direção à descoberta dos nexos que relacionam e inter-relacionam 

os fatos urbanos de todo um contexto cultural.    

 

  Foram consideradas leituras indispensáveis ao conhecimento e formulação 

de um pensamento orientado no sentido de ampliar o universo conceitual em 

direção à compreensão da História Urbana, no que concerne à compreensão da 

natureza histórica da cidade, os trabalhos de autores consagrados como Fustel de 

Coulanges (1980), Leonardo Benévolo (2001), Lewis Mumford (1998), Camillo Sitte 

(1992), Kevin Lynch (1985), Carlo Aymonino (1972) e Françoise Choay (1971 e 
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2000). As leituras permitiram compreender as raízes do passado como referência 

cultural para a formação das cidades.    

 

  No que se refere à História de formação das cidades brasileiras no período 

que corresponde ao recorte temporal estabelecido, os autores Nestor Goulart 

(2000), Murillo Marx (1991 e 2003), Manuel C. Teixeira (2004) e Nestor Goulart 

Reis Filho (2004) forneceram informações importantes para o desenvolvimento do 

trabalho e construção de uma lógica que conduzisse da maneira mais clara 

possível à investigação sobre a formação das cidades brasileiras. Com isto, 

puderam-se verificar seus elementos constitutivos, tais como a rua, a praça, os 

largos, a quadra, o lote, os edifícios religiosos, as casas e os sobrados, acrescidos 

de leituras de Tese de Doutorado e de Dissertações relacionadas ao tema ou local 

estudados. Todos esses trabalhos contribuíram para consolidar conhecimentos 

necessários ao estudo e verificação dos elementos permanentes nas cidades 

brasileiras, em particular, no bairro da Boa Vista.  

   

  Essa pesquisa referencia autores locais que tratam da História geral 

brasileira e da cultura local, e em particular, da de Pernambuco, uma vez que tais 

conhecimentos foram indispensáveis para elucidar os aspectos relativos ao 

processo de formação e de crescimento da cidade do Recife, além dos estudos 

cartográficos que apresentam informações sobre modos de vida e costumes e 

particularidades das casas e dos sobrados edificados na cidade. Nesse sentido, 

foram considerados os estudos de Pereira da Costa (1983), Gilberto Freyre 

(1946/1996)  e José Antônio Gonsalves de Mello (2001/1988).   

 

  José Antônio Gonsalves de Mello (1976/1988/2001) e José Luiz da Motta 

Menezes (1988) permitiram esclarecimentos sobre o processo de formação da 

cidade do Recife, principalmente no que se refere às cartografias analisadas. 

Provêm de Gilberto Freyre (1946/1996), Aderbal Jurema (1971) e Mário Sette 

(1978) as informações sobre costumes e modos de viver na cidade. Outros autores 

locais, citados ao longo do trabalho, oferecem visões mais contemporâneas e 

análises urbanas direcionadas ao tipo de estudo pretendido, principalmente por 

contribuírem com análises mais aproximadas sobre identidade local e o sentir a 

cidade, que remete a reflexões sobre permanências.  
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  Os conceitos de Morfologia e de Tipologia estão elucidados na terceira 

etapa da análise. Esse capítulo concentra-se no estudo das características 

estruturais do espaço urbano-arquitetônico edificado no passado e que continua 

sendo utilizado e vivenciado pelos indivíduos na contemporaneidade. Baseando-se 

na Teoria dos Fatos Urbanos apresentada por Aldo Rossi (1998), a análise seguiu 

as principais diretrizes e conceitos por ele apresentados, em que morfologia e 

tipologia urbanas correspondem às áreas que possuem “[...] homogeneidade física 

e social... uma constância dos modos e dos tipos de vida que se concretiza em 

edifícios semelhantes [...]” (1998, p.67). 

  

  No que tange aos aspectos bibliográficos, os autores Aldo Rossi (1998) e 

Philippe Panerai (2006) serão citados em todo o decorrer da pesquisa, já que se 

tentou uma verificação a partir dos enfoques e estudos que os mesmos 

desenvolveram em seus trabalhos publicados, respectivamente, A Arquitetura da 

Cidade e Análise Urbana. Embora cada autor tenha sua área específica de 

observação dos ambientes urbanos, oferecem contribuições pertinentes ao estudo 

das permanências no que se refere a sua forma, significação e permanência.  

 

  Para a análise da morfologia do bairro da Boa Vista, partiu-se do 

cruzamento das informações obtidas por meio do conhecimento concreto do 

ambiente, do conhecimento da história e das cartografias existentes, cuja 

apreciação tornou possível identificar o processo de formação e de crescimento do 

bairro.  Para o conhecimento morfológico, procedeu-se ao estudo do sítio, à 

identificação dos caminhos antigos, à observação de limites ou barreiras ao 

crescimento, traçados, ruas, becos, praças, parcelamento fundiário, edificações 

singulares, adensamento, coesão do conjunto, homogeneidade física e espacial, 

todos, elementos formadores do ambiente, reflexo de uma tradição cultural, inter-

relacionados à vida cotidiana do bairro. 

 

  Segundo Aldo Rossi (1998), a morfologia urbana “[...] é a descrição das 

formas de um fato urbano [...]” (1998, p.17), seu estudo permite classificar os 

elementos que constituem um ambiente urbano-arquitetônico enquanto 

manifestação de um viver social, relacionando-os aos fenômenos que lhes deram 

origem. Seguiu-se à análise considerando-se os conceitos utilizados pelo autor 
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para o estudo de suas arquiteturas, como o estudo da estrutura dos fatos urbanos, 

o conceito de área-estudo, de locus e de elementos primários. 

 

  Para a análise da Morfologia edificada, o presente estudo referenciou-se 

também nos trabalhos de Cervellati e Scannavini (1976), Giulio Carlo Argan (2001) 

e José R. Lamas (1992). Pretende-se revelar, por meio do conhecimento da forma 

do bairro e da maneira como seus elementos constitutivos se organizam, os 

fenômenos que participaram de sua formação, os quais derivam de imperativos 

sociais de uma época, cuja estrutura está presente e é utilizada na atualidade, 

revelando caráter de permanência.    

  

  Os elementos que estruturam a forma urbana constituem também tipologias, 

que se agrupam em diferentes arranjos segundo necessidades e forma cujos nexos 

dentro do espaço urbano podem ser verificados pelo estudo da malha urbana, do 

parcelamento do solo, das edificações vernáculas e dos edifícios monumentais. 

(ROSSI,1998). 

 

 

“[...] O tipo vai se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e 
com as aspirações de beleza; único mas variadíssimo em sociedades 
diferentes, ele está ligado à forma e ao modo de vida. [...]” (ROSSI, 
1998,p.25).  

 

 

  Justifica-se o estudo das tipologias edificadas no bairro da Boa Vista, no que 

concerne à verificação das permanências, por se perceber que, sendo elementos 

culturais ligados a uma vontade social, enquanto idéias ou símbolos, repetem-se 

interagindo com os fatores culturais, técnicos, estéticos e sociais de uma 

determinada sociedade. Esses elementos ainda se encontram vivenciados, no 

contexto atual, na parte antiga do bairro, funcionam como vestígios transmissores 

de informações culturais, que o relacionam à cultura local hoje e, simultaneamente, 

àquela que lhes deu procedência.   

 

Para a compreensão do conceito de ”tipo” observaram-se principalmente os 

estudos de Quatremère de Quincy (1977) e Anthony Vidler (1977). A análise dos 
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componentes tipológicos baseou-se nos estudos de Cervellati e Scannavini (1979) 

para a cidade de Bolonha, diferindo-se, entretanto, no que consiste aos parâmetros 

de valoração que, nesse caso, não serão considerados. Esse estudo também se 

referenciou no Método de análise tipológica proposto por Philippe Panerai (2006), 

excetuando-se a realização do Inventário, que requer procedimentos 

complementares que não foram possíveis na presente pesquisa, em virtude do 

tempo que demandaria para uma classificação dessa natureza.  

 

  Realizou-se um estudo tipológico buscando-se a análise por comparação de 

semelhanças, identidades e analogias estruturais, isto é, a observação de 

elementos semelhantes que se repetem relativos a diferentes escalas 

dimensionais. Dessa maneira, tornaram-se claras as características dos elementos 

que estruturam o ambiente urbano, a técnica construtiva recorrente, as dimensões 

contextuais características na Boa Vista, bem como a maneira de distribuição e 

organização das áreas edificadas nos diferentes momentos de sua formação.        

   

  A última parte da pesquisa reservou-se à análise das permanências no 

âmbito geral da estrutura proposta para a Dissertação, verificando-se a inter-

relação da forma urbano-arquitetônica do bairro da Boa Vista com a tradição 

cultural que a originou e que a vincula ao passado, tendo em vista que sua 

construção se deu ao longo de três séculos, resultante de fatores sócio-culturais 

peculiares à sociedade brasileira e recifense da época, cuja estrutura portante 

manteve-se inalterada por quase todo este período, como pode ser constatada na 

atualidade. 

 

  Os estudos de Bruno Zevi (2002), Umberto Eco (1997), Edward Hall (2005), 

Roland Barthes (1977) e Giulio Carlo Argan (2005) formam parte da base 

conceitual da pesquisa, por trazerem análises e conceitos pertinentes à verificação 

simbólico-cultural que as estruturas antigas têm para a cidade em seu todo ou no 

que têm de especificidades, conhecimentos imprescindíveis à análise das 

permanências urbanas. Nesse intuito, manteve-se sempre um direcionamento no 

sentido de admitir, desde o início da pesquisa, que as propriedades formais de um 

ambiente não se resumem à sua largura, ao seu comprimento e à sua altura 

(ZEVI,2005) e orientou-se no sentido de verificação de como as permanências 
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acontecem no bairro da Boa Vista como resultado de todo um contexto do 

passado, herdado não apenas em virtude de suas características espaciais, mas 

também de um conglomerado de tradições, costumes e crenças, sendo portanto, 

vestígios de um passado que a sociedade traduziu em formas e arranjos espaciais 

específicos e particulares ao local, cujos traços estão expressos pelo conjunto de 

arquiteturas nele inseridos.  

 

  Para o reconhecimento das características formais correspondentes ao 

período histórico-temporal estudado, recorreu-se às iconografias que retratam o 

bairro da Boa Vista, aos relatos de viajantes, a poesias, ao acervo fotográfico da 

Fundação Joaquim Nabuco, ao Arquivo Público de Pernambuco, e as informações 

mais atuais disponíveis nos sites da Agência Estadual de Pesquisa e Planejamento 

de Pernambuco (FIDEM) e da Prefeitura da Cidade do Recife foram referências 

utilizadas nessa pesquisa. Todas as fontes foram coletadas e catalogadas segundo 

metodologia que considerou a cronologia das informações obtidas, acompanhando 

a estrutura metodológica da pesquisa. 

  

  As fontes estudadas remetem invariavelmente a uma visão também 

particular, que, entre autores e teorias, inicialmente, assume a postura de que as 

permanências existem, e as mudanças, mesmo imperativas em virtude da 

necessidade de adaptar o ambiente às necessidades cotidianas atuais, não devem 

interferir na leitura do conjunto edificado; as estruturas antigas devem ser tratadas 

enquanto herança, pontos de referências e de identidade para toda a cidade do 

Recife. Basta, para tanto, adentrar nas ruas, becos, largos, igrejas, casas e 

sobrados e perceber o quanto de passado acumulou-se ao longo do tempo, o 

quanto de permanente ou presente existe nas tramas e nos tipos de seus 

ambientes e o quanto de futuro há para referenciar. Em outras palavras, como 

afirma Michel de Certeau (2003), é preciso conhecer a arte de envelhecer 

desfrutando de todos os passados como fontes de identificação para o presente.   
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II. URDIDURA DO TEMPO: PASSADO, PRESENTE, FUTURO E  
      PERMANÊNCIA. 

 
 
 

“[...] O testamento, dizendo ao herdeiro o que será seu de direito, lega      
posses do passado para o futuro. Sem testamento ou, resolvendo a 
metáfora, sem tradição – que selecione e nomeie, que transmita e 
preserve, que  indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor – 
parece não haver nenhuma continuidade consistente no tempo, e portanto, 
humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão somente 
sempiterna  mudança do mundo e o ciclo biológico das criaturas que nele 
vivem. O tesouro foi assim perdido... [...]” (ARENDT,1988,p.31). 
 

 

  Compreender a natureza histórica da cidade em suas imbricações com o 

tempo - passado, presente e futuro - assim como as relações que dela emanam, 

exige uma diversidade de conhecimentos e não há definição nem noção que possa 

abranger, exclusivamente, a multiplicidade de visões que eclodem em virtude das 

dimensões que a cidade possui, como espaço de convivência, de sonhos, 

memórias, recordações, saudades e tantas quantas referências possam dela 

suscitar, posto que, na verdade, cada indivíduo traz uma visão e um sentimento de 

cidade, tornando-a objeto de múltiplas visões.   

 

 Alguns autores como Lewis Mumford (1998), Leonardo Benévolo (2001), Aldo 

Rossi (1998), entre tantos outros, embasam reflexões sobre a cidade, 

relacionando-a ao tempo passado, ao presente e ao futuro. Interpretando-a em sua 

historicidade, parte-se da visão de que as experiências do passado podem oferecer 

caminhos e saídas aos problemas contemporâneos que nela se encontram, uma 

vez que, como na vida, o acúmulo de experiências vivenciadas, oferece meios de 

se ter uma visão mais completa do todo e das partes, facilitando escolhas e 

melhores direcionamentos à solução de problemas. 

 

 Considerando-se o viver social, o valor da mais profunda condição humana 

(MUMFORD, 1998), conhecer e ter consciência do passado torna-se condição 

essencial ao bem-estar dos indivíduos, na medida em que a consciência se funda, 

primordialmente, em percepções, vivências e atitudes cujas bases encontram-se no 

passado, basta, para isto, aperceber-se de tudo o que cerca a vida das pessoas e 

observar que o passado está presente, cotidianamente, na vida de todos por meio 
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de recordações, de histórias ouvidas ou contadas, dos costumes e dos ambientes 

que os rodeiam (LOWENTHAL,1998), já que todas as atividades humanas 

acontecem em lugares, ou seja, em espaços naturais ou modificados pelo homem, 

isto é, segundo Aldo Rossi (1998), em “arquiteturas”.   

 

 Na verdade, tudo o que é reconhecido pelo indivíduo já foi, em algum 

momento, experimentado no passado; sendo assim, o ser humano carrega em si, 

marcas de sua existência individual e coletiva, tornando-se o resultado de um 

acúmulo de experiências, estando sempre por se formar, como as cidades em 

constante transformação, convivendo com o permanente e com as mudanças. 

(LOWENTHAL,1998). 

 

 

“[...] Todas as mentes contêm um emaranhado de imagens e histórias... 
que constituem o que construímos do Passado para nós mesmos... que 
entra em ação a um vislumbre de ruínas antigas... ou a uma sugestão do 
romântico... Um sino de catedral... ou o próprio soletrar da palavra... 
podem bastar para acionar a mente a perambular por suas próprias 
galerias de quadros da história [...]” (BUTTERFIELD, apud LOWENTHAL, 
1998, p.65). 

 

 O autor David Lowenthal (1998) aponta três fontes que levam ao 

conhecimento do passado, a saber: a memória, a história e os fragmentos. As duas 

primeiras fontes, a memória e a história, possuem fronteiras pouco delimitadas, 

pois decorrem de processos individuais ou coletivos, entendendo-se por processo 

todo resultado produzido pela ação humana (ARENDT, 1988). 

 

 Embora não sendo fonte de investigação neste trabalho, a memória 

aproxima-se do ser individual, em que as lembranças contribuem para a 

sustentação do sentido de identidade do ser, tendo-se como pressuposto que as 

recordações revelam não apenas o que o indivíduo foi, como também confirma o 

que ele é; sem elas o sujeito perde o significado da vida e a consciência de si 

mesmo, diferindo-se da História, que tem como campo disciplinar o conhecimento 

do passado verificado por intermédio da busca e da junção de fontes e de 

documentos cuja finalidade é produzir uma narrativa histórica (LOWENTHAL, 

1998). 
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 A narrativa histórica preocupa-se em perceber e deles dar conta. Esses 

feitos e obras dos indivíduos sobre a terra, de certo modo, permanecerão para 

sempre, garantindo-lhes a imortalidade. Dessa maneira, a História faz parte do 

passado, do presente e do futuro da humanidade, e, mesmo sabendo que relatos e 

fontes históricas estão carregados de certa subjetividade, esse acontecimento não 

impede que se chegue, ou que se tente chegar o mais próximo possível à verdade. 

(LOWENTHAL, 1998). 

 

 Tal verdade, a qual se almeja apreender, encontra-se cerceada pela visão 

de mundo de quem a conta e lhe atribui subjetividades que impedem a 

compreensão real daquele passado, uma vez que o passado não foi um relato, e 

sim um momento vivido, um conjunto de acontecimentos num determinado tempo, 

resultado da ação do indivíduo em certa sociedade e que, de todo um contexto, 

resultou uma forma, uma tradição, costumes e crenças. Sendo assim, por mais 

próximo à verdade que se chegue, corre-se o risco de indefinição, de ficção, de 

mito e suposição. (LOWENTHAL, 1998). 

 

 A História é deduzida a partir das evidências e sua natureza inclui a 

coletividade; distingue-se da subjetividade individual que se encontra na memória e 

possui um contexto mais abrangente que envolve a complexidade social. O tempo 

histórico é também maior para que se possa compreendê-lo, envolvendo 

instituições mais complexas e duradouras que se comunicam e se referem a 

determinadas atividades sociais. Assim, enquanto a memória contribui para a 

compreensão de uma identidade individual, a história aponta em direção a uma 

consciência coletiva, cuja cronologia permite a visão da história como um processo 

contínuo, com fatos que se interligam uns aos outros.  

 

 

“[...] A ordem seqüencial fornece potencialmente a tudo um lugar temporal, 
empresta contorno e forma à história, permite-nos inserir nossas próprias 
vidas no contexto de acontecimentos externos.[...]” (LOWENTHAL,1998). 

 
 
 

 A terceira maneira de se conhecer o passado, segundo David Lowenthal 

(1998), refere-se aos fragmentos. Fragmentos são artefatos, ou partes de um 
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passado tangível, marcados pelo passar do tempo, os quais guardam lembranças e 

histórias de acontecimentos passados, fonte visível e não recuperável, tais como 

os encontrados nos centros antigos, como o da Boa Vista, por exemplo.  

 

 Ao estudo destes fragmentos faz-se necessário recorrer ao conhecimento de 

circunstâncias do passado. Eles existem desde o tempo passado e também no 

presente, identificados aqui como Permanências materiais que atestam uma 

determinada época, reconhecíveis pelo envelhecimento de suas estruturas, por 

ornamentações que remetem a uma determinada época e por seu anacronismo, ou 

seja, pelo fato de sua forma ou configuração espacial não se encontrar conforme 

os costumes e usos atuais.  

 

 O anacronismo persistente nos ambientes antigos torna-se mais evidente 

quando se tenta dar usos a estruturas que não foram edificadas para atenderem a 

funções atuais, levantando-se assim uma série de questionamentos sobre as 

estruturas permanentes e a continuidade de sua função social. As respostas devem 

ser dadas sem se perder de vista que se encontrar com estruturas urbanas em 

centros históricos garante que houve um passado, vivido e experimentado por uma 

determinada sociedade, que, como hoje, habitou, caminhou e viveu nesses 

espaços cujas estruturas atendiam às expectativas daquela época.   

 

 Por outro lado, identificar seus elementos oferece a possibilidade de 

conhecimento a respeito de comportamentos e convicções, modos de vida, 

convenções, costumes, crenças tradições e visões de mundo, cujos símbolos e 

traços de pensamento conservaram-se, deixados pelas marcas no território em que 

se inseriram ao longo do tempo, presentes na consciência dos habitantes que, 

aproximando-se dos sentidos das pessoas, despertam sensações, recordações e 

emoções, uma vez que interagem com o momento atual.   

 

 

                                  “[...] Pelo fato de que os artefatos são ao mesmo tempo passado e 
presente, seus papéis histórico e moderno interagem. Um odor de 
antiguidade permeia uma fileira de casas celebrizadas por arquitetos e 
moradores de várias épocas, suas diversas idades adicionam 
personalidade ao conjunto atual [...]”. (LOWENTHAL,1998p.164).  
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 Ao analisar estruturas de centros históricos das cidades brasileiras, levando-

se em consideração a trama que o tempo edificou, vê-se, com certa clareza, a 

relação que cada elemento que a constitui tem com o todo que o circunda, 

apresentando uma maneira de viver e também práticas urbanas cuja conjuntura e 

configuração urbano-arquitetônica levavam em consideração e tiveram como base 

para referência a escala humana de suas casas e de suas ruas, templos religiosos 

para o sobrenatural de suas crenças; seus espaços de encontro - praças e largos – 

nos quais se celebravam festas sagradas ou profanas, além dos tipos 

característicos representativos do poder6 político e econômico que direcionava os 

pensamentos de então. 

 

 Uma vez que o estudo do passado revela a história de toda uma geração, 

que legou à contemporaneidade elementos que permanecem como símbolo e 

significação à cidade como um todo, tais experiências, reflexos dessa urdidura 

traduzida por tramas e tipos característicos, são também reflexos de uma cultura 

moldada em mitos, superstições, crenças e misturas, cujo valor extrapola os limites 

da forma, transformando-se em representações e significações de suas tradições.   

 

 

“[...] A arquitetura corresponde a exigências de naturezas tão diferentes que 
descrever adequadamente o seu desenvolvimento significa entender a 
própria história da civilização, dos numerosos fatores que a compõe e que, 
com a predominância ora de um ora de outro mas sempre com a presença 
de todos, geraram as diferentes concepções espaciais; [...]” (ZEVI, 
2002,p.53). 

 
   
 
 

 O autor Aldo Rossi (1998) considera as permanências “[...] um passado que 

ainda experimentamos [...]” (1998, p.49). Elas tornam possível reconhecer a 

natureza do que a cidade foi e dos valores que, ao se alterarem no decorrer do 

tempo, revelam as diferenças existentes entre passado e presente. Dessa maneira, 

uma vez que o passado pode ser conhecido pela história e por vestígios ou marcas 

deixadas pela sociedade, o estudo da história e das cicatrizes desse passado 

permite a verificação das Permanências Urbanas.  

                                                 
6 O autor Aldo Rossi (1998) considera que a organização das cidades está sempre interligada à 
vontade das classes dominantes.  
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Representando a força intrínseca que certos lugares têm e que resistiram ao 

tempo, as permanências estão atreladas à vida da cidade e, ao mesmo tempo, 

identificam a vida de indivíduos dentro de uma sociedade (LACERDA, ZANCHETI e 

DINIZ, 2003), podendo também ser percebidas por meio do conhecimento de 

costumes, festas, memórias, usos, dinâmica cotidiana do lugar, narrativas de 

conteúdo emocional e relatos de época, aceitos pela coletividade como um todo. 

Posto desta maneira, um estudo que considere as Permanências Urbanas deve 

ocupar-se de conhecer o passado, por meio da história e dos fragmentos deixados 

sobre o território, os quais, por sua vez, são identificados em seus aspectos 

tangíveis ou materiais e intangíveis ou imateriais. 

 

 Por aspectos tangíveis, considera-se aqui a forma física resultante do 

acúmulo de anos e de práticas sociais e urbanísticas que representam, pela forma 

apresentada, morfologia e tipologia que expressam materializações de sonhos e de 

modos de viver de um segmento da sociedade ou de uma comunidade.  

 

 Os elementos que permanecem são testemunhos de um tempo, exemplares 

únicos deste tempo (LACERDA, ZANCHETI e DINIZ, 2003), que permitiu os tipos 

arquitetônicos encontrados, as dimensões das ruas, o traçado regular ou irregular, 

a presença de monumentos ou de quaisquer particularidades que ofereçam a um 

lugar da cidade organização a ele peculiar, conferindo-lhe especificidade, tornando-

se único em meio a outros tantos exemplares, ainda que constituídos pelos 

mesmos componentes.  

 

 As particularidades, segundo Aldo ROSSI (1998), tornam os lugares únicos, 

o que lhes dá caráter de “individualidade” (1998, p.16), ou seja, conformações 

específicas a cada local e organizadas em função de um contexto próprio, 

conferindo personalidade aos fatos urbanos. Dentre os aspectos determinantes, 

utiliza a expressão “valor do locus” (1998, p.148) para explicar uma relação 

especial e comum entre os ambientes construídos, o sítio e as construções nele 

encontradas, em que o território onde nasce a cidade já é suficiente para lhe 

garantir peculiaridade, mesmo que elementos semelhantes constituam sua forma 

como um todo.  
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Françoise Choay (1971) também se refere ao valor que o território tem sobre 

a formação de um lugar. Na verdade, a autora identifica três elementos aos quais 

os ambientes estão interligados: o espaço geográfico, a cultura que o edificou e a 

maneira como se expressa, afirmando que toda estrutura urbana se encontra 

arraigada ao espaço geográfico em que surge, está enraizada à cultura de origem 

e é representada por meio de símbolos. Nesse sentido, o lugar em que emerge a 

cidade será também o lugar sobre o qual a cultura se expressou por meio de 

elementos cuja continuidade está atrelada a fatores culturais que também lhe 

conferem especificidade. 

 

“[...] Alguns valores e algumas funções originais permaneceram, outros 
mudaram completamente; de alguns aspectos da forma temos uma 
certeza estilística, enquanto outros sugerem contribuições remotas; todos 
nós pensamos nos valores que permaneceram e devemos constatar que, 
embora estes valores tenham uma conexão na matéria e seja esse o 
único dado empírico do problema, também nos referimos a valores 
espirituais. Nesse ponto, deveríamos falar da idéia que temos desse 
edifício, da memória mais geral desse edifício enquanto produto da 
coletividade e da relação que temos com a coletividade através dele. [...]” 
(ROSSI,1998,p.16).   

 

Aplicando-se a interpretação do objeto edificado às “arquiteturas da cidade” 7 

(ROSSI, 1998), os ambientes urbanos possuem estruturas físicas que são, em 

última instância, resultado do conjunto de informações culturais, um agregado de 

experiências formais que traduzem, ao mesmo tempo, forma e relação físico-

espacial a relações sociais resultado desta cultura traduzida ou manifesta por 

vestígios materiais.  

 

Por aspectos imateriais consideram-se, aqui, aqueles que estão ligados às 

necessidades subjetivas dos indivíduos, ou seja, práticas cotidianas, costumes, 

comportamentos, festas religiosas ou profanas, sensações, sentimento de 

pertencer a um lugar e de familiaridade, que tornam possível a identificação do 

sujeito com o lugar e do lugar (LEITÃO, 1998) com a cidade como um todo, 

conferindo-lhe uma marca ou significados por conterem características ou 

elementos que o distinguem do geral.  
                                                 
7Em seu livro “A Arquitetura da Cidade”, Aldo Rossi (1998) entende a cidade como uma arquitetura, 
resultado de uma construção através do tempo e inseparável tanto da vida humana quanto da 
formação de uma determinada civilização.  
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Nesse contexto, tais considerações importam quanto à análise de 

permanências, já que todas as atividades humanas acontecem em espaços, 

podendo-se compreender o pensamento de Aldo Rossi (1998) ao referir-se a 

“arquiteturas da cidade”, cuja finalidade maior é a social. 

 

“[...] na realidade da imaginação arquitetônica e na realidade dos 
edifícios, existe o conteúdo: são os homens que vivem os espaços, são 
as ações que neles se exteriorizam, é a vida física, psicológica, espiritual 
que decorre neles. O conteúdo da arquitetura é o seu conteúdo social. 
[...]”. (ZEVI, 2002,p.189).  

 

 

Segundo Bruno Zevi (2002), a arquitetura é o elemento que permite a 

experiência espacial; tal experiência alcança toda a cidade: ruas, pontes, praças, 

parques, jardins, edifícios, fontes, árvores, ou seja, tudo o que serve ao indivíduo 

porque é conseqüência de todos os fatores que interferem na vida das pessoas, às 

relações humanas, aos fenômenos artísticos, aos pensamentos e a toda 

experiência humana, “[...] é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde 

vivemos a nossa vida [...]”. (ZEVI,2002, p.28).     

 

Os diferentes fenômenos a que se refere a arquitetura possuem  

significados, presentes num ambiente construído e, por sua relação íntima e 

insubstituível com os indivíduos, correspondem aos fenômenos que os originaram. 

Os fenômenos, por sua vez, são respostas ou reflexo do ambiente cultural em que 

se criaram, das tradições culturais (HALL, 2005).  

 

  A significação cultural é, assim, testemunho do passado, ela se impõe e se 

revela como documento de uma cultura urbana pré-existente, marco de que a 

ambiência urbana realizou-se em um determinado momento da cidade e de que 

ainda se realiza no momento em que o ambiente apresenta vitalidade social, 

podendo estar parcialmente oculta, muitas vezes, porque se revela quando 

interfere na maneira de o indivíduo agir, pensar, usar ou ver os ambientes e com 

eles se relacionar, podendo variar de sociedade para sociedade e transformar-se 

de geração a geração, persistindo, porém, em arraigamentos e comportamentos 

individuais ou coletivos da sociedade ao qual se liga (HALL, 2005).  
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Os indivíduos apresentam distinções culturais que se relacionam aos valores 

essenciais pertinentes a sua cultura de origem. Tais diferenças refletem-se no 

espaço por meio das formas físicas e dos usos e significação que a eles são 

atribuídos.  Desse fato, observa-se que as diferenças culturais entre as pessoas 

têm origens nas maneiras mais antigas de interferir no ambiente natural, posto que 

o ser humano age e interage de modo significativo por meio de sua cultura, 

permanecendo profundamente ligado às experiências de seus antepassados. 

(HALL, 2005).   

 

As formas artísticas criadas, especialmente as urbanas e arquitetônicas aqui 

estudadas, estão sempre e inevitavelmente interligadas à vida e à cultura de seus 

povos, cujos contextos só podem ser compreendidos a partir do conhecimento da 

sociedade de cada época, que criou formas próprias de viver, de se expressar e de 

perceber o mundo; a cultura torna-se, então, o filtro pelo qual os indivíduos 

percebem o mundo, as relações e as sensações que dele emanam (HALL, 2005).   

 

 

               “[...] por mais que o ser humano se esforce, é impossível para ele desfazer-
se de sua própria cultura, pois ela penetrou até as raízes de seu sistema 
nervoso e determina como ele percebe o mundo.[...]”. (HALL, 2005,p.233). 

 

 

Entende-se por cultura toda intervenção humana sobre um determinado 

meio que expressa relações sociais produzindo comunicação; pois a comunicação 

só se estabelece quando se instauram dois pólos (um transmissor e um 

destinatário) e pode ser explicada por meio dos sinais que são enviados pelo 

emissor e captados pelo receptor (ECO, 1997). 

 

Partindo-se do princípio de que todo fenômeno cultural é composto por um 

sistema de significações que propiciam comunicação, pode ser explicado por meio 

de sinais, os quais todo fenômeno da comunicação emite (ECO, 1997). Aparecem 

e permanecem atrelados à cultura que os herdou, posto que fenômenos da cultura 
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não se perdem nem se modificam rapidamente (HALL, 2005), são reinterpretados, 

na maioria das vezes com novas roupagens, transformando-se ao longo do tempo8.  

 

“[...] quando se fala em “cultura”, o termo é entendido no sentido que lhe 
confere a antropologia cultural: é cultura toda intervenção humana sobre o 
dado natural, modificado de modo a poder ser inserido numa relação social 
[...]”. (ECO, 1997, p.5). 

 

Uma comunicação é compreendida dentro de um determinado contexto 

cultural quando as mensagens emitidas por meio de códigos são compreendidas e 

aceitas por um grupo social; os códigos são compostos por um repertório 

simbólico, no qual se estabelece uma relação entre símbolo e significado, 

identificados como sentido. Dessa maneira, todo objeto construído está saturado 

de significação, e cada cultura estabelece um sistema simbólico e o expressa por 

intermédio de práticas e costumes que o identificam. No caso da Arquitetura e do 

Urbanismo, pela maneira de construir, tratar e organizar o espaço em que vive 

(ECO,1997), além da maneira como o utiliza ou o vivencia. 

 

As diferentes maneiras de que o indivíduo apropriou-se do ambiente natural 

e nele interferiu, fê-lo atendendo a impulsos. O primeiro deles foi a necessidade de 

viver em grupo (MUMFORD,1998). Outros desejos e necessidades, como o de 

perpetuação da espécie, proteção e o de compreensão do mundo, tornaram 

evidentes as diferentes associações que ocorreram, nas quais as primeiras formas 

de abrigo e de aglomerações sociais apareceram no sentido de tornarem mais 

seguros os ambientes em que viviam, protegendo-se das adversidades pelo meio 

natural impostas. 

 

 Aldo Rossi (1998), ao interpretar a arquitetura como uma criação que está 

completamente ligada à vida dos indivíduos, destaca sua natureza coletiva e 

reforça a afirmação de Lewis Mumford (2001) quando considera que as primeiras 

construções tiveram como objetivo criar ambientes não apenas mais seguros, 

porém lugares que tornassem a vida dos indivíduos mais agradável, revestindo-os 

de uma “[...] intencionalidade estética [...]” (1998, p.1). 
                                                 
8 A Semiologia estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas de signos, partindo-
se da hipótese de que, na verdade, todos os fenômenos de cultura são fenômenos de comunicação 
(BARTHES, apud ECO, 1997, p. 3). 
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 Entende-se por estética aquilo que pode ser percebido pelos sentidos e 

acrescenta algo suscetível que desperta sentimento ao indivíduo. Ao inserir um 

propósito estético a um lugar, uma sociedade está produzindo um objeto que toca 

os sentidos e revela muito do que carrega em valores culturais; ao trazer memórias 

e fazer história, cria um ambiente mais aprazível e, sobretudo, insere significado a 

tudo o que edifica, uma vez que, por intermédio de um jogo articulado entre 

necessidades humanas, sejam de natureza material ou não, traduzem-se meios de 

expressão, tornando, assim, a mensagem estética uma comunicação “ambígua e 

auto-reflexiva” (ECO, 1997, p.51). 

 

 É consenso entre historiadores e urbanistas que, em um determinado 

momento da vida, o ser humano atingiu certo nível de qualidade, levando-o à 

formação de assentamentos urbanos. O aparecimento de uma sociedade 

estratificada possibilitou existência de distintas camadas sociais, entre elas, 

agricultores, guerreiros, sacerdotes, artesãos, nascendo daí os primeiros 

assentamentos urbanos. Esse processo foi comum a todas as civilizações, 

guardando, porém, peculiaridades segundo as diferentes regiões em que se 

formaram. São essas particularidades que caracterizam as diferenças culturais, 

expressas por crenças, danças, música, arte, arquitetura entre tantas formas de 

expressão, ou seja, carregadas de ambigüidades porque tocam os sentimentos 

humanos.  

 

 Segundo Kevin Lynch (1985), as idéias civilizatórias aconteceram em 

momentos históricos próximos e em diversos locais, desenvolvendo-se em cada 

território valores próprios que deram origem às diferentes práticas sociais, sendo as 

relativas à religiosidade as que possivelmente mais atraíram os indivíduos. Dessa 

maneira, os locais de peregrinação e santuários transformaram-se em pontos de 

concentração humana, centros atrativos, locais para rituais e cerimônias de 

oferenda, os quais trouxeram peregrinos, seduzidos a encontrar conforto ou 

compreensão diante das angústias e dramas humanos, como o temor à morte, aos 

fenômenos da natureza e aos mistérios da vida.  

 

 A base em que se apoiou a idéia religiosa, o estímulo emotivo que ligou o 

camponês ao sistema que se criou em torno dos centros de peregrinação foi o sítio 
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em que a cidade nasceu. Isto explica a preocupação com a ordenação do espaço e 

a construção de suas edificações, muitas vezes utilizados como pontos de 

dominação psicológica e, ao mesmo tempo, expressão de glória e orgulho 

humanos. (LYNCH,1985).  

 

 Sobre o orgulho que se manifesta por meio das criações humanas, Hannah 

Arendt (1998) relaciona-o à preocupação com a imortalidade, que, se para a 

Antigüidade Clássica reside no fato de se partir em busca “das coisas que existem 

para sempre” (1988,p.75), imortais como a natureza, para o mundo moderno, é 

alcançada pela “dúplice infinitude do passado e do futuro”, expressa pelo 

calendário que tem como marco divisório o início da História.  

 

 

“[...] A história, prolongando-se na  dúplice  infinitude  do  passado e do 
futuro, pode assegurar imortalidade sobre a terra de maneira muito 
semelhante àquela em que a polis grega ou a república romana haviam 
garantido  que a vida e os feitos humanos, na medida  em  que 
desvelassem algo de essencial e grande, recebiam uma permanência 
estritamente humana e terrena nesse mundo.[...]”. (ARENDT,1998,p.109).   
 
 
 

 
Não se detendo em explicações filosóficas ou religiosas, admite-se aqui que 

a natureza humana compartilha necessidades a ela intrínsecas, cujas explicações 

transcendem a compreensão humana em si mesma, uma vez que qualquer 

tentativa de explicação, seriam sempre respostas humanas, invariavelmente. 

Dessa forma, o veio que permite estudar as permanências, enquanto um passado 

vivenciado hoje, ao qual alude Aldo Rossi (1998), compreende que as sociedades 

permaneceram na medida em que deixaram as marcas de sua passagem pela 

terra, cujo maior meio de difusão foi dado pela transmissão de tradições9.  

 

 Lewis Mumford (1998) refere-se ao fato de que os lugares sagrados e os 

monumentos funerários sempre representaram objetos de atenção e preocupação 

aos povos da Antigüidade, comprovado isto pelo cuidado dos egípcios com 

                                                 
9A “Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular”, de 1989, considera cultura 
tradicional o conjunto de criações que emanaram de uma comunidade, estão fundadas na tradição e 
são expressas por uma sociedade por sua língua, costumes, danças e tantas outras formas de 
expressão, incluindo a arquitetura. (CURY, 2004).  
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túmulos, pela reclamação dos judeus por reaver a terra em que estavam 

enterrados seus ancestrais, assim como pelas vias de acesso às cidades gregas e 

romanas que recebiam túmulos ao longo de sua extensão. Aliados a essa 

preocupação estiveram também presentes a sondagem de sítios favoráveis a um 

assentamento, cuja proximidade de um rio garantia o suprimento de água, e a 

escolha de um local alto assegurava-lhe maior proteção, fazendo parte do conjunto 

de elementos que eram considerados para a escolha de um local.  

 

 O costume de localizar altares em colinas é citado nas Sagradas Escrituras 

do Antigo Testamento. O Livro da Gênesis, ou das origens (BÍBLIA SAGRADA, 

1965, p.19), que narra aspectos relativos às mais antigas tradições do povo 

hebreu, contém ensinamentos alusivos quanto à fixação dos altares para adoração 

e de tendas para viver com os familiares em locais elevados. Segundo essa 

doutrina, as localidades eram escolhidas por Deus, que sacralizava a área 

destinada para levantamento do altar e doava parte das terras aos descendentes 

dos hebreus, ou seja, à posteridade das famílias dos profetas.  

 

 Pertence ao Gênesis uma das passagens que marcam a confirmação da 

aliança de Deus com os homens, quando, no Monte Sinai, Deus disse a Moisés: 

“[...] Fixa limites ao redor do monte, e declara-o sagrado [...]” (GÊNESIS, p.124); 

em seguida, por meio do Decálogo, uma carta com legislação social, religiosa e 

ritualística, fornece instruções para a disposição inicial e construção do altar e do 

átrio, o que permite observar a relação íntima entre o poder divino e o secular. Foi 

em meio ao arcabouço de ordem religiosa, mística e social que nasceram e 

permaneceram estabelecidos os princípios que nortearam a formação de 

acampamentos e povoados daqueles que herdaram costumes e moral judaico-

cristãos. 

 

Seguindo o veio de interpretações dos ambientes sagrados e profanos 

relacionados a práticas sagradas pertinentes ao modo de ocupar um determinado 

local, em diversos trechos do Antigo Testamento, utilizam-se palavras que se 

relacionam de maneira simbólica, como casa – família; bandeira - insígnia de suas 

casas patrimoniais; herança – terra; posteridade – descendência; repouso – terra; 

habitar - segurança. (Gênesis, p.58, 59, 68; Números, p.179; Deuteronômio, p.233). 
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Torna-se recorrente no Pentateuco a utilização da expressão altar, também 

compreendida como local destinado à prática religiosa, lugar sagrado e da palavra 

tenda, que abarca os sentidos de casa, família, abrigo, asilo. 

 

A preferência por lugares altos para a edificação de altares também está 

explicitada em diversas passagens bíblicas, podendo-se associá-las a um local de 

segurança, assim como ponto elevado e de maior proximidade com o poder que 

transcende a compreensão humana. Segundo costume judaico-cristão, o ato de 

seguir os preceitos divinos quanto à localização dos altares e templos, a costumes 

morais e condutas comportamentais, assegurava-se a herança, a terra e a 

permanência da família à posteridade. Era a confirmação da aliança, ou do 

testamento, entre Deus e o povo hebreu. Dessa forma, costumes e tradições foram 

continuamente repetidos, modelos continuamente reproduzidos e que persistiram 

quando associados às representações de proteção, segurança, familiaridade e 

bem-estar proporcionados aos indivíduos por estarem em suas casas e nos 

templos religiosos.  

 

Cada sociedade elege seus lugares de encontro, festejos, paisagens que se 

destacam por sua beleza natural ou construída, que conferem características 

únicas a um ambiente, capazes de estabelecer determinados comportamentos 

ligados à vida humana das comunidades. Tais comportamentos são reflexos da 

repetição dos costumes que envolvem o comportamento de um grupo. Nesse 

contexto, as conotações simbólico-arquitetônicas funcionam num sentido 

metafórico e, ao mesmo tempo, comunicam uma utilidade social ao objeto (ECO, 

1997). 

 

Para Umberto Eco (1997), a expressão denotação refere-se ao valor 

funcional do objeto, ou seja, à forma que revela ou que é criada para atender a 

uma necessidade de cunho social; as funções segundas, ligadas à conotação, 

referem-se aos valores simbólicos fundamentados em convenções culturais de um 

dado grupo social e campo ideológico à comunidades congruentes, isto significa 

dizer que uma organização espacial transmite uma visão de mundo, costumes 

morais e éticos arraigados à cultura que a criou. 
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A ordenação espacial permite o conhecimento de relações sociais existentes 

nas sociedades e esclarece práticas cotidianas de uma coletividade sob 

determinado contexto histórico-temporal, permitindo-se, assim, obterem-se 

esclarecimentos relativos a um saber acumulado, a um ritual religioso, a um 

procedimento político, a normas e costumes expressos por comportamentos 

culturais, físicos e mentais significativos interligados às sociedades (CHOAY, 

1971).  

 

Analisadas sob esse enfoque, percebe-se com certa clareza em que veio 

organizaram-se, quanto à morfologia e à tipologia, as cidades coloniais 

portuguesas, particularmente as cidades construídas no Brasil, com bases 

edificadas dentro da tradição cultural cristã, cuja arrumação espacial e edifícios 

característicos foram transplantados de uma base cultural traduzida por costumes, 

estes difundidos pelos portugueses em suas possessões.  

 

Diante do exposto, a permanência material presente em um ambiente 

urbano está atrelada a permanências imateriais traduzidas por meio dos costumes 

e da cultura. Aldo Rossi (1998), ao definir elemento primário, elucida sua 

significação identificando-o como elementos que possibilitam a dinâmica urbana, 

repletos de valores significativos dentro de uma sociedade, podendo também ser 

“um acontecimento e uma arquitetura que resumem a cidade” (ROSSI, 1998, 

p.139), eles nascem em um fato urbano e se tornam pontos referenciais para a 

comunidade, pontos atrativos que dão identidade ao lugar.  

 

      Os elementos que apresentam caráter de continuidade são testemunhos de 

um período, são exemplares exclusivos do lugar em um tempo, materializações de 

sonhos e de modos de viver de um segmento da sociedade. Esse caráter é o 

primeiro a ser reconhecido enquanto permanência de um ambiente urbano, uma 

vez que tais elementos representam uma força intrínseca que certos lugares têm e 

que resistiram ao tempo, estão atrelados à vida da cidade e ao mesmo tempo 

identificam a vida de indivíduos dentro de uma sociedade, em certo momento da 

história da cidade (LACERDA, ZANCHETI e DINIZ, 2000).  
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 Observando-se sob esses pontos de vista, as continuidades urbanas são 

forças que atuam nas estruturas do passado decorrentes de processos de seleção 

ao longo do tempo, e sua identificação se dá através do reconhecimento do que 

existe de específico em uma forma urbana e do que confere especificidade ao 

conjunto urbano e arquitetônico.  

 

 Essas forças podem ser associadas, em última instância, ao conteúdo 

cultural e simbólico da sociedade que as produziu. Concomitantemente, significa 

que as formas do passado ainda estão sendo vivenciadas, mesmo que tenham 

assumido outras funções, no entanto o caráter simbólico, disposição no conjunto e 

importância que adquire junto ao entorno continuam ligados ao locus e à vida da 

cidade, tornam-se pontos de referência e de identificação à coletividade, são 

fenômenos conectados aos fatos urbanos porque constituem, muitas vezes, 

artefatos que ainda mantêm uma dinâmica social e cultural; do ponto de vista do 

planejamento urbano, pode funcionar como controle para as mudanças que devem 

ser realizadas na adequação das estruturas do passado às necessidades da vida 

contemporânea.  

 

Com o intuito de elucidar o conceito de Permanência Urbana, tentou-se aqui 

caracterizar como as continuidades urbanas estão arraigadas ao passado e às 

tradições que foram transmitidas no tempo e chegaram à sociedade atual como 

testemunhos de uma série de relações sociais. A explicação para sua existência e 

significação hodiernas só pode ser encontrada por intermédio do estudo do 

passado, realizado neste trabalho pela história e pelo estudo dos fragmentos, sem, 

entretanto, ser possível dissociá-los da importância das significações intangíveis, 

que lhes dão força e especificidade, não apenas pela forma em si, mas também 

pela maneira como se manifestam e são transmitidos de geração em geração. 

  

O tempo, protagonista de toda a urdidura, entre o passado, o presente e o 

futuro de uma sociedade que deixou marcas de sua passagem pela terra, imprimiu 

a cultura que herdou, traçou e trilhou os caminhos que ora se revelam permanentes 

dentro da transitoriedade manifesta pela atualidade. É nesse veio de investigação 

que este estudo caminha, agora em direção à tradição de uma cultura urbana 

portuguesa transplantada para o Brasil, que edificou até o século XIX grande 
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número de cidades, vilas e povoações em quase todo o território brasileiro, cujas 

características guardam individualidades peculiares, porque sempre fatos urbanos 

únicos, sem, contudo deixar manifestas as marcas de um saber e de um viver 

assentados sob semelhante contexto cultural. 
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II.1- Quando a tessitura manifesta a trama: uma inv estigação sobre  
       a permanência de uma urbanística. 

 

 

“[...] Eu reconheço uma coisa sempre que compreendo como ela veio a 
existir [...]” (ARENDT, 1988, p.88). 

 

 

 A cidade, produto resultante da razão humana, já que o indivíduo é um 

agente iniciador de processos, no momento em que interfere sobre um 

determinado território geográfico e deixa sobre ele suas marcas, que, por sua vez, 

são sinais os quais correspondem à idéia de um imaginário social formado ao longo 

dos anos em que a cultura se construiu e solidificou-se. Nesse contexto, torna-se a 

cidade expressão material de um viver, de um agir, de costumes e de 

comportamentos sociais, estando a ela atrelados sua formação, existência e 

funcionamento, bem como cada elemento que a constitui, às necessidades e 

representação de um viver social. 

 

 Segundo Hannah Arendt (1988), tem caráter marcante de solidez e de 

permanência o território criado e organizado pelos indivíduos, moldado segundo 

uma cultura e por meio de matéria-prima retirada da natureza. Nesse sentido, as 

continuidades observadas nos ambientes urbanos, reveladas pelo estudo da 

morfologia e da tipologia urbanas resultam de um conjunto de fenômenos sócio-

culturais, estes dão origem àqueles, pois a cidade se revela e pode ser analisada 

por sua arquitetura (ROSSI,1998).  

 

 Pertence à morfologia urbana, disciplina que se dedica ao estudo dos 

fenômenos da cidade (LAMAS, 2002), o campo de investigação que busca explicar, 

compreender e justificar o processo e o resultado da ação humana sobre um meio 

natural. Para isso, faz-se necessário conhecer a sociedade que edificou, deu 

formas e características específicas a uma série de elementos que interligados 

mantêm uma relação intrínseca entre si e, mesmo que se repitam ou que estejam 

presentes entre diversas culturas, distinguem-se pelo modo como se arranjam, 

como são utilizados e conforme se articulam dentro de um espaço.  
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 Em virtude das relações essenciais e inseparáveis as quais se encontram 

entre morfologia urbana e sociedade, um estudo que se dedique à verificação de 

permanências urbanas deve levar em consideração a leitura dos fatos urbanos e 

da produção do espaço segundo a cultura a que corresponde tal conformação 

urbano-arquitetônica, posto que caracterizado por um conjunto o qual deve ser 

definido, apreendido e estudado em seu todo, ou seja, em virtude das condições 

físicas, sócio-culturais e históricas que lhes deram origem (ROSSI, 1998). 

 

 No caso das cidades brasileiras, cujo processo de formação se deu no 

período colonial, à compreensão dos aspectos morfológicos urbanos há que 

considerar as características basilares da cidade portuguesa, cujos principais 

elementos constitutivos são a rua, a praça, a quadra, o lote, as edificações e as 

igrejas (LEMOINE, 2003). Em se tratando da identificação de permanências 

urbanas, uma averiguação das características da cidade portuguesa permite 

conhecer as bases que formaram ou em que se apoiaram a estrutura formal dos 

centros urbanos brasileiros, que serão aqui consideradas sem, contudo 

pormenorizá-las, posto não ser este o objetivo principal da presente pesquisa. 

 

Os estudos de André Lemoine (2003) demonstram que a cidade portuguesa 

teve sua morfologia resultante inicialmente da influência de três culturas distintas: a 

celta, a romana e a mulçumana. Embora esse seja um campo que ainda carece de 

averiguação, cada uma destas culturas legou elementos fundamentais à 

caracterização da cidade portuguesa, alguns mais marcantes, outros menos, 

dependendo da localização do povoado. 

 

 Pesquisas têm evidenciado que a cultura celta e a cultura mulçumana 

tinham o costume de assentar seus núcleos urbanos em lugares elevados e de 

protegê-los com muralhas. Por outro lado, a civilização romana, que ocupou a 

Península Ibérica por volta de 133 a. C, herdou dos etruscos a prática de um ritual 

sagrado realizado antes da edificação de suas cidades, orientando-as no sentido 

norte-sul (Cardus maximus) e leste-oeste (Decumanus maximus). Além disso, a 

influência da cultura grega também marcou a cultura romana, cujas cidades 
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apresentavam regularidade no traçado e preocupação em se situarem em pontos 

estratégicos (BENÉVOLO, 2002)10.  

 

 Esse modo de organização espacial marcou a formação de muitas cidades 

portuguesas, todavia a presença dos mouros por volta de 711 d.C. E, mais tarde, 

dos cristãos e dos judeus teve fundamental valor à morfologia de suas cidades 

medievais. Essa cidade, cuja morfologia resultou da influência mulçumana, cristã e 

judaica, demonstra ter sido a base principal de reprodução e preservação de 

equivalências formais urbano-arquitetônicas edificadas no Brasil colonial, 

particularmente em relação àquelas edificadas sem planos pré-estabelecidos pela 

Coroa Portuguesa (REIS, 2002), como se verá adiante.  

 

 Em virtude da convivência de três culturas com três religiões diferentes 

sobre o território português – mouros, cristãos e judeus – percebem-se as 

diferentes maneiras de apropriação do espaço peculiares a cada uma destas 

culturas. Quando a maioria cristã se organizou, estabeleceu espaços específicos 

para mouros e judeus, ambientes identificados como “mourarias” e “judiarias”, que 

se caracterizaram por serem espaços segregados e, em geral, localizados nos 

arrabaldes das cidades ou fora de portas (LEMOINE, 2003).  

 

As morfologias dos assentamentos portugueses variarão segundo a 

influência da cultura originária, podendo-se apresentar com traçado regular, 

seguindo tradição romana, ou irregular, segundo preceitos religiosos que 

moldavam a vida dos muçulmanos, reportando-se à necessidade de defesa, à de 

proteção dos rigores climáticos e à vida pouco atrelada a relações sociais, voltada 

sobretudo a casa e à família.  Posteriormente, os cristãos realizaram para a criação 

de ambientes públicos, primordialmente, praças e igrejas (LEMOINE, 2003). 

 

Pode-se identificar com clareza que as diferenças religiosas e sócio-culturais 

de cada grupo humano se refletiram sobre a criação dos ambientes de sua vida 
                                                 
10 É consenso entre estudiosos da História Urbana se referir ao hábito de várias culturas quanto à 
escolha de lugares altos, assim como à preferência de áreas próximas a rios para a instalação de 
assentamentos urbanos; sobre tais aspectos, Leonardo Benévolo (2001) e Lewis Mumford (1998) 
ponderam em relação às necessidades de defesa, de proteção e de subsistência comuns aos seres 
humanos.  
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cotidiana. Compreender o valor dado à questão da intimidade característica das 

sociedades mulçumanas, facilita a leitura da conformação labiríntica, densa e 

misteriosa (LYNCH,1985) das cidades mulçumanas e explica por que realizaram 

mudanças sobre o tecido urbano romano pré-existente, criando um padrão que a 

distingue, com ruas estreitas e de conformação orgânica (KOSTOFF, 2001 apud 

LEMOINE,2003) assim como a presença da Cidade Alta ou alcáçova e da Cidade 

Baixa ou almedina.  

 

Outros elementos serão incorporados à cidade portuguesa em virtude da 

presença marcante das mencionadas culturas, tais como mosteiros, igrejas e 

catedrais para os cristãos; midrash e sinagoga para os judeus, mesquita e banhos 

para os mouros. Aparecem ainda os ambientes reservados aos doentes, 

deficientes e mendigos, os quais viviam em áreas distantes do centro ou perto de 

mosteiros, nas cercanias da cidade, bem como o costume que trouxeram do campo 

para a vida urbana, ligado à criação de pomares e de animais domésticos 

(LEMOINE, 2003). 

 

Referindo-se aos estudos da Arquitetura em Portugal, segundo a Associação 

dos Arquitetos Portugueses (1988), os romanos difundiram sua técnica e seu modo 

de fazer cidades em diversas partes do território português; fenômeno semelhante 

aconteceu com a expansão de outros povos e religiões, como o Islã e a Igreja 

Católica, o que fez a arquitetura erudita expandir-se e enriquecer. Contudo, quanto 

à renovação da arquitetura popular, não se notaram mudanças, ela se manteve, 

através dos tempos, de maneira constante e localizada, como panos de fundo ao 

lado dos quais se edificaram arquiteturas mais ricas, evoluídas e desenvolvidas, de 

certa maneira desenraizadas dos povos. Estes, sim, mantiveram entre si afinidades 

materiais e espirituais.   

 

A arquitetura popular portuguesa reflete fielmente idéias e iniciativas ligadas 

ao passado rural de seu povo e, principalmente, ao caráter de sua gente, 

destacando-se entre outras uma marcada tendência à estabilidade, a uma 

constância de tipos e de feitios; sua feição popular apresenta uma relação estreita 

com a urbanização, cujas raízes estão presas a terra e decorreram do “[...] hábito 
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dos mesmos gestos de semear, de plantar, de tratar e de colher, geração após 

geração [...]”11. (Associação dos Arquitetos Portugueses, 1988, p. 2).  

 

 

                “[...] por mais que o ser humano se esforce, é impossível para ele 
desfazer-se de sua própria cultura, pois ela penetrou até as raízes de seu 
sistema nervoso e determina como ele percebe o mundo. A maior parte 
da cultura mantém-se oculta, fora do controle voluntário, compondo a 
trama do tecido da existência humana. Mesmo quando pequenos 
fragmentos da cultura são elevados ao nível da consciência, eles são de 
difícil transformação, não só por sua experiência ser tão pessoal, mas 
porque as pessoas não têm como agir ou interagir de nenhum modo 
significado a não ser através da cultura como meio.[...]” (HALL, 2005, 
p.233). 

 
 
 

 A inércia que o viver rural impôs durante muitos anos ao território português, 

segundo estudos da referida Associação (1988), contrapôs-se à renovação urbana, 

gerou uma lentidão no fazer e no mudar, marcando-se pela rotina e por hábitos que 

possibilitaram a formação de povoados e edificações singelos, coerentes e 

harmoniosos, integrados ao sítio geográfico, ao clima e às condições econômicas e 

sociais da população. Neles estão presentes “[...] lições de coerência, de 

seriedade, de economia de engenho, de funcionamento, de beleza [...]”. 

(Associação dos Arquitetos Portugueses, 1988, p.5).    

 
 

  Um dos fatores marcantes que caracterizou a cidade medieval portuguesa 

foi a predisposição em adaptar sua forma ao sítio sobre o qual se assentou. Essa 

particularidade permite identificar uma espécie de “cultura do território” (TEIXEIRA, 

2004, p.8), ou seja, as cidades portuguesas ou as formadas sob a influência de sua 

cultura possuem traçados e organização traduzidos pela estreita relação que 

encerram com o território sobre o qual se edificaram. Observa-se uma relação 

estreita entre componentes eruditos, ligados aos princípios de ordem e 

                                                 
11  O engenheiro e arquiteto francês Louis Léger Vauthier, que esteve no Recife entre 1840 e 1846, 
em seu diário íntimo e ao tratar das casas de residência no Brasil, refere-se à simplicidade do fazer e 
do viver brasileiros, assim como à influência da tradição portuguesa e moura quanto à justaposição 
das casas: “[...]Qual o motivo desse amontoado de casas umas sobre as outras?...Para explicar o 
fato acodem inúmeras razões: é em primeiro lugar a necessidade de se comprimir em um espaço 
estreito, para poder mais facilmente cercar-se de linhas naturais ou “fictícias”(grifo nosso)... A isso 
vem ajuntar-se mais uma razão: encontra-se aqui novamente a influência mourisca que deixou seus 
traços no solo da Espanha e que a civilização francesa já havia encontrado na Argélia.[...]” 
(FREYRE, 1960, p.813 e 814).  
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regularidade, assim como se vêem incorporados componentes vernaculares, que 

se refletem pela maneira como se implantam e se moldam à topografia do território 

(TEIXEIRA, 2004). 

 

  Segundo Manuel C. Teixeira (2004), a cidade portuguesa, mesmo que 

partisse de um plano pré-concebido, é sempre edificada com o sítio, de acordo com 

as particularidades territoriais. Tal distintivo foi explorado no ordenamento da malha 

urbana, na organização funcional da cidade e quanto à localização das edificações 

singulares, o que proporcionou uma trama em que a geometrização possuiu menos 

rigor se comparada aos planos reguladores renascentistas. As cidades brasileiras 

construídas entre os séculos XVI e XVIII seguirão o modelo herdado da tradição 

urbanística portuguesa, cuja organização territorial e funcional expressava também 

uma relação intrínseca com o poder regulador. 

 

Com base nos estudos de Nuno Portas (2004) e Manuel C. Teixeira (2004) é 

possível distinguir o modelo de urbanismo português que foi aplicado às cidades 

brasileiras, cuja formação ocorreu nos três primeiros séculos de sua formação. A 

raiz está ligada de maneira incondicional à tradição e aos costumes, cuja 

característica fundamental refere-se ao fato de que, embora apresentando os 

mesmos elementos constitutivos, apresentam familiaridade entre si, o qual provém 

“de uma identidade de conteúdos, de projetos e de utopia” (TEIXEIRA, 2004, p.14), 

sem deixar perdidas suas especificidades, estas reveladas pela maneira com que 

se moldaram ao sítio em que se edificaram.  

 

Se as primeiras estratégias para a urbanização das terras portuguesas do 

Atlântico se fundamentaram sobre bases exploratórias, apresentando, portanto, 

pouco caráter de permanência, o crescimento desses assentamentos foi 

acontecendo por meio de sucessivas adições, em que “a prática da arruação 

simples” (PORTAS, 2004, p.17) é a expressão principal do caráter de incerteza que 

marcou o primeiro momento da colonização do Brasil. Em decorrência dessa tática 

inicial, o fator segurança teve preponderância na escolha dos sítios elevados para 

os assentamentos das primeiras povoações (PORTAS, 2004). 

 



 44  

  No que concerne à formação dos primeiros núcleos urbanos do Brasil, 

quanto ao funcionamento, à morfologia e aos elementos constitutivos, a matriz em 

que se apoiou foi a da cidade medieval portuguesa. Utilizava leis que garantiam os 

direitos individuais, originárias do período de dominação romana, e, principalmente, 

pelas Ordenações Afonsinas de 1447 e as Ordenações Filipinas de 1521, 

constando de algumas modificações em decorrência dos interesses da Coroa e sob 

forte influência da Igreja Católica (MARX,1991).  

 

Segundo Nestor Goulart Reis (2001), os povoados que se criaram nos 

primeiros séculos de colonização resultaram, principalmente, do esforço e interesse 

de donatários e colonos, onde a população vivia sob a proteção de muros e 

paliçada. Toda a estrutura urbana da Colônia estava atrelada à vida rural, voltada à 

exploração e produção do açúcar, com vistas à sua exportação, realizada nos 

engenhos, que eram unidades independentes que comercializavam diretamente 

com a Metrópole, impedindo assim a formação de uma política urbana.  

 

Estudos confirmam a existência de planos urbanísticos para o Brasil Colônia, 

seguindo critérios bem definidos e ligados às intenções políticas de Portugal. 

Nestor Goulart Reis (2001) observa que, além de planos para algumas cidades que 

a Coroa considerava primordiais para a exploração do território brasileiro, os 

povoados que aqui se formaram contaram com o apoio de profissionais de bom 

nível, os quais deixaram muitos exemplos de seu entender e fazer urbanos, 

herdados das tradições portuguesas de construir cidades bem como de sua 

arquitetura. Nesse sentido, observa-se o caráter de permanência de um modo de 

fazer, de viver e de organizar os novos povoados.  

 

Encontra-se também entre os princípios das práticas urbanísticas 

portuguesas a adoção do processo de crescimento por adição de partes, em que o 

traçado e o espaço público precediam às edificações. As cidades cresceram por 

necessidades, marcadas pela delimitação entre o público e o privado e garantindo 

a continuidade entre o presente e o futuro, no momento em que se observam 

evoluções e preenchimentos de vazios a partir de “partes marcadas no chão” 

(2004, p.19), tornando-as cidades “aditivas e variáveis” (2004, p.19), cuja 

organicidade aparece com respostas diferenciadas tanto relativas ao tempo 
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transcorrido para sua formação quanto pelos atores que a edificavam (PORTAS, 

2004).  

 

Essa maneira de crescimento, a partir de acúmulos construídos ao longo do 

tempo, é verificada pelo autor Nestor Goulart Reis (2001) ao reconhecer que a vida 

urbana dos povoados brasileiros não funcionava como nas cidades européias, mas 

retratava costumes e modos de viver de uma sociedade voltada primordialmente à 

vida rural, apresentando um crescimento lento e preocupação com a defesa.  

 

Dos elementos constitutivos destacavam-se, como já observado, as ruas, 

utilizadas como locais de passagem e as praças, espaços de permanência das 

pessoas, em volta das quais se edificavam os principais edifícios religiosos ou 

públicos. As edificações mais comuns eram igrejas, construções oficiais, como a 

casa do Governo e de Câmara, instalações militares para a guarda e defesa do 

território da Colônia, além de casas e sobrados, cuja arquitetura revela simplicidade 

e utilidade (REIS, 2001).    

 

 

“[...] Depois tal freguesia vai almejar a autonomia municipal que, se 
alcançada, implicará o seu símbolo, o pelourinho, e a casa de câmara e 
cadeia. Símbolo e sede do município que deverão se compor com o 
templo preexistente. O ponto privilegiado topográfico já estará ocupado, a 
área mais prestigiada do lugar definida, o largo principal construído [...]” 
(MARX, 1991, p.12).  

 

 

Por volta de 1650, a Coroa portuguesa passou a incentivar a formação de 

novas vilas, em diversos casos enviando mestres construtores, arquitetos e 

engenheiros militares que aplicaram técnicas de planejamento mais avançadas 

para as cidades de interesse da Coroa. Modelos mais simples realizaram-se nas 

cidades menores, cujos moldes organizacionais seguiram preceitos da estrutura 

típica da cidade portuguesa: pequena, cercada por paliçada, ruas estreitas, uma 

praça onde se erguia uma igreja e alguns edifícios mais importantes, além da 

presença do rossio, que correspondia a uma parcela do terreno de uma vila 

destinada ao futuro crescimento da cidade (REIS, 2001).  
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Com a finalidade de melhor elucidar as principais características das cidades 

coloniais brasileiras, o quadro a seguir traz uma compilação de princípios 

fundamentais adotados à formação e crescimento das cidades coloniais brasileiras 

com base nos estudos de Nuno Portas (2004) e Manuel Teixeira (2004). O modelo 

será aplicado adiante, para análise do bairro da Boa Vista a fim de proceder à  

verificação das permanências.  

 

 

  
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CIDADES COLONIAIS PORTU GUESAS  

01  As cidades coloniais brasileiras foram assentadas em áreas que permitissem 
posição topográfica dominante em virtude das preocupações com a defesa.    

02 Tiveram como princípio fundamental a “cultura do território” (TEIXEIRA, 2004), ou 
seja, sua morfologia se traduz pela capacidade em se  articular e moldar-se ao 
sítio.                                                      

03 Quanto à localização: quase todas nasceram perto do mar, baías abrigadas e de 
águas profundas ou próximas a rios. 

04 Quanto à ordenação da malha urbana: as componentes eruditas e vernáculas, 
expressas, respectivamente, pela ordem e regularidade dos traçados ou relativa 
organicidade adaptada ao território, estão presentes tanto nas cidades 
consideradas “reais” quanto naquelas cuja fundação se organizou por donatários e 
colonos, nas últimas, observa-se menor preocupação com a geometrização. 

05 Quanto à estruturação do poder: presença da Cidade Alta, sede do poder político, 
militar e religioso, moradia para a população rica; e presença da Cidade Baixa, 
reservada aos serviços marítimos e comerciais, com armazéns, alfândega e 
moradia para os habitantes mais pobres. 

06 Crescimento pelo processo aditivo, ou seja, pelo acúmulo de uma estrutura 
edificada ao longo do tempo. 

07 Estruturação do espaço urbano público antecedendo à edificação e resultante de 
sua prévia inscrição sobre o território, seguindo caminhos e percursos pré-
existentes.  

08 Construção das edificações ao longo do caminho principal com aberturas 
sucessivas de ruas longitudinais paralelas à primeira e ruas transversais ligando 
as primeiras. 

09 Localização das edificações mais importantes em lugares destacados aparecendo 
como elementos estruturadores do traçado urbano.  

10 A presença das praças como elementos estruturadores do espaço urbano, 
geradas tanto pela estrutura física do espaço quanto por um plano pré-concebido. 

11 Apresentam três tipos de quarteirões: o quarteirão medieval, estreito e comprido, 
que por sua vez define ruas de frente e ruas traseiras; o quarteirão com lotes cuja 
disposição é do tipo costa-com-costa e o quarteirão quadrado, com lotes virados 
para as quatro faces das ruas.  

12 Espaço urbano constituído pela presença da igreja, de edifícios administrativos e 
por casas térreas, no caso de classes mais baixas ou por sobrados, para as 
classes mais abastadas.  

Figura 03: Quadro que relaciona as principais características das cidades coloniais portuguesas 
com base nos estudos de Manuel Teixeira (2004) e Nuno Portas (2004). 
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Além das características gerais especificadas no quadro acima, outros 

condicionantes influenciaram na formação das cidades coloniais do Brasil, fato que 

as diferencia entre si sem, contudo perder a familiaridade do modelo ou matriz 

genética (PORTAS, 2004), como é o caso dos centros considerados cidades-reais, 

que recebiam maior assistência da Metrópole portuguesa, mandando arquitetos e 

engenheiros militares para implantação da cidade. São exemplos dessa prática as 

cidades de Salvador, São Luís, Rio de Janeiro e Belém. Nelas, observou-se a 

preocupação em se obter um traçado regular, seguindo modelos regulares 

freqüentes na época. Em outras cidades como Olinda, São Paulo e Vitória, por 

exemplo, o traçado foi irregular, preferindo-se locais altos e colinas; estas cidades 

foram construídas por donatários e colonos, alguns auxiliados por agrimensores 

que eram encarregados de realizar os arruamentos (REIS, 2001). 

 

Outro fator preponderante e que merece ser abordado, em se tratando de 

um estudo relativo a persistências urbanas, é o fato de que, em todos os núcleos 

coloniais, a influência da Igreja Católica é perceptível na fundamentação de modo 

de ser, de fazer e de viver sociais, que serão representados pelo conjunto urbano-

arquitetônico. O autor Murillo Marx (1991) aponta para a necessidade de se 

considerar a influência da Igreja Católica na formação de povoações no território 

brasileiro e para a vida da sociedade da época. Segundo o autor, atitudes tomadas 

pela Igreja Católica no Brasil comprovam vir de longe as relações e as 

significações que os ambientes urbanos das cidades brasileiras têm com a Igreja. 

 

 

 [...]Desde o surgimento - e a partir da própria gênese dos núcleos - os 
assentamentos coloniais expressam as precisas determinações 
eclesiásticas, não contrapostas ou sequer canalizadas por instrumentos 
equivalentes do poder temporal, mas aceitas pela importação dos 
costumes e das práticas do reino (MARX, 1991, p.11).               

 

 

Símbolo e sede de poder, normas e procedimentos emanaram das ordens 

religiosas que aqui se instalaram. No que concerne à formação de núcleos urbanos 

e povoações no Brasil Colonial, muitos deles foram criados seguindo instruções da 

Igreja Católica, mesmo crescendo de maneira espontânea, logo se transformaram 

em freguesias, cujas construções eram regidas pela igreja, incluindo-se 
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implantação, orientação, relações entre o casario e as principais edificações, em 

torno das quais os adensamentos concretizaram-se.  

 

 Justificam-se esses procedimentos em virtude da estreita ligação entre a 

Igreja - religião oficial - e o Estado, posto que a Colônia Brasileira foi consignada à 

Ordem de Cristo, ordem militar e religiosa da qual o Rei de Portugal fazia parte 

sendo Grão-mestre, cujos bens patrimoniais fundiam-se aos da Coroa Portuguesa, 

deduzindo-se, então, que a Igreja era também representante oficial do poder Real 

(MARX,1991). 

 

Enquanto significação para a comunidade que aqui se instalou ao longo do 

tempo, as regulamentações vindas da Igreja eram socialmente aceitas; a vida das 

pessoas estava intrinsecamente ligada a acontecimentos religiosos: o nascimento, 

o ato de se batizar, casar-se e os funerais religiosos, além de procissões e festas 

religiosas. Isso corrobora com a asserção dos autores Bruno Zevi (2002) e Aldo 

Rossi (1998) ao afirmarem que a arquitetura12 é o cenário no qual os principais 

acontecimentos da vida dos indivíduos acontecem. 

 

 

“[...] A arquitetura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de 
sentimentos de gerações, de acontecimentos públicos, de tragédias 
privadas, de fatos novos e antigos. O elemento coletivo e o elemento 
privado, sociedade e indivíduo, contrapõem-se e confundem-se na 
cidade, que é feita de inúmeros pequenos seres que procuram uma 
acomodação e, junto com ela, formando um todo com ela, um seu 
pequeno ambiente mais adequado ao ambiente geral. [...]” (ROSSI, 1998, 
p. 3).   

 

 

A Igreja Católica participava de todos os acontecimentos cotidianos do Brasil 

colonial, desde o princípio de formação de um núcleo até o momento em que o 

povoado se transformava em Município (MARX, 1991). A percepção da arquitetura 

e da cidade “[...] como uma criação inseparável da vida civil e da sociedade em que 

                                                 
12Aceita-se no presente trabalho a noção de Cidade e de Arquitetura como a entendem Aldo Rossi 
(1998) e Bruno Zevi(2002). O primeiro a reconhece como uma construção ao longo do tempo e o 
segundo, como a cena da vida humana, espaço criado e edificado pelos indivíduos para o viver 
humano. Dessa maneira, muitas vezes, ao se falar em Arquitetura, entenda-se também, Cidade 
como um conjunto de Arquiteturas.  
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se manifesta [...]” (ROSSI, 1998, p.1) pode ser observada pela delimitação do 

conjunto de valores revelados através da configuração urbanística e arquitetônica 

dos centros históricos brasileiros. Os arranjos urbanos dos primeiros centros 

urbanos brasileiros, seu entorno e vizinhança comprovam o papel preponderante 

da igreja.   

 

No que concerne à significação dos ambientes e espaços construídos, a 

presença da Igreja Católica no Brasil Colonial representou, além de abrigo, conforto 

e segurança espirituais, aceitação e reconhecimento do indivíduo enquanto ser 

social, integrante da sociedade, com direito, usufruto e participação nos ritos e 

festividades da povoação, proteção e segurança inter-relacionada a aspectos 

físicos, morais e espirituais aceitos por toda a coletividade; dessa maneira, no 

momento em que comportamentos e representações são aceitos coletivamente e 

transmitidos sob formas de costumes, festas, crenças, formas espaciais 

construídas ou habitadas, passam a ser elementos constitutivos da cultura do 

lugar, informação viva desta cultura; portanto, elemento-símbolo de determinada 

sociedade (HALL, 2005). 

 

 

 “[...] A institucionalização da vida dessas tantas e tão dispersas 
comunidades se dava pela oficialização de sua ermida, de sua capelinha 
visitada por um cura, pela elevação um dia a matriz, elevação que 
significava a ascensão de toda região inóspita, ou de ocupação mais 
antiga e em expansão, ao novo status de paróquia ou freguesia. Não era 
somente o acesso garantido à desejada e necessária assistência religiosa 
que se obtinha, mas também o reconhecimento da comunidade de fato e 
de direito perante a Igreja oficial, portanto perante o próprio Estado. Não 
era apenas o acesso ao batismo mais próximo, ao casamento mais fácil, 
ao amparo aos enfermos, aos sacramentos na morte, mas também a 
garantia do registro de nascimento, de matrimônio, de óbito, registro oficial, 
com todas as implicações jurídicas e sociais. [...]” (MARX,1991,p. 18 e 19). 

 

 

Outro fator importante para a caracterização dos ambientes históricos está 

ligado à escolha do lugar para a construção da igreja, cujo procedimento 

encontrava-se no Direito Canônico. Segundo este código, as igrejas deveriam ser 

construídas em sítios altos, em locais “decentes” e “afastados de lugares imundos, 

e sórdidos...” (MARX, 1991, p.22).  Este autor também enfatiza o que foi observado 
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quanto ao local do templo na tradição judaico-cristã; os templos deviam ser 

edificados em posição geográfica de destaque, evidenciando-se na paisagem e 

com caráter permanente. Essa opção era feita, segundo Murillo Marx (1991), por 

“força da tradição”, por uma “questão de lógica” e por “vontade plástica” (1991, 

p.22), o que dá ênfase à força do clero, dos costumes e crenças aceitos 

culturalmente. 

 

 Após a escolha do local em que se assentaria o templo religioso, o lugar 

reservado à localização da igreja tornava-se um território respeitado, efetivamente 

sentido e identificado como um lugar sagrado, um local abençoado ou “pio”. Esses 

lugares passavam a ter um conceito e uma aceitação ampla perante a vida social, 

por se tornar um ambiente regularmente visitado por um padre e onde a missa 

podia ser celebrada em diversas ocasiões. Sobre isto o Murillo Marx (1991) 

comenta: 

 

 

“[...] Tal sagração importava, em termos religiosos, para a população e 
para o clero, para o clero e para o governo. Atribuía outro significado 
eclesiástico, conseqüentemente também oficial, ao modesto assento da 
ermida, capela, capela curada. Conferia, em decorrência, outra 
importância ao lugarejo [...]” (MARX, 1991, p.20-21).  

 

 

Nesse contexto, diante de um espaço delimitado sagrado criou-se outro, 

configurado pelos adros, outra exigência canônica, hoje ainda espaços contíguos 

às igrejas, porém no exterior. Um outro aspecto ligado à requisição da igreja 

católica, refere-se à sua localização: livre ou “solta” dentro da área, para que as 

procissões pudessem percorrer sua extensão. Estas foram recomendações 

adotadas na formação dos povoados e, em virtude de sua preponderância e 

condicionamento de seus elementos constitutivos, influenciaram na trama urbana 

como um todo.  

 

As igrejas, os adros e as praças caracterizam e permanecem no interior dos 

locais antigos das cidades brasileiras, são pontos de referência, sempre bastante 

articulados à malha urbana e mantêm com o casario e vizinhanças uma relação de 
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proporção e equilíbrio, são pontos de encontro, de atração, de referência e de 

transmissão de costumes, práticas, festas e rituais, também reveladores de 

práticas sociais e urbanas daquela sociedade.  

 

   A organização dos centros históricos das cidades coloniais brasileiras, a 

presença da Igreja, da praça, da casa, a maneira como são dispostos e utilizados 

seus espaços expressam, indubitavelmente, uma ordem política, religiosa e social, 

remetem a uma maneira de viver. A regularidade e a freqüência com que se 

apresentam demonstram comportamentos culturais vivenciados no passado, 

possuindo sentidos legíveis e identificáveis, cujos símbolos permanecem 

constantes, repletos de sentido, expressos por um sistema de relações complexas, 

que informam de maneira ambígua, ou auto-reflexiva, despertando pensamentos, 

memórias, deduções, julgamentos e sensações (ECO, 1997).  

 

 Nesse sentido, os centros urbanos antigos brasileiros, construídos no 

decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, ao se revelarem por meio de suas 

arquiteturas (ROSSI, 1998), ou seja, pela presença de igrejas, adros, ruas 

estreitas, praças, casario e sobrados, apresentam caráter de permanência quando 

permitem uma leitura em que todo elemento significativo induz a comportamentos 

que revelam muito além de suas funções literais, ou primeiras (ECO, 1997), são 

continuidades que levam à uma dimensão cultural e histórico-temporal admitindo 

experiências tanto individuais quanto coletivas, nas quais cada indivíduo sente o 

lugar de maneira individualizada com informações recebidas carregadas de apelo 

emocional.  

 

Em todos os casos, a adaptação ao sítio e os elementos constitutivos das 

povoações do Brasil colonial levam ao conhecimento de concepções do usar, do 

habitar, do ser, do abrigar-se, recolher-se, proteger-se, viver, identificando uma 

ideologia, ou seja, uma visão de mundo. Nessa concepção, ao remeter ou 

expressar um modo de vida do passado, que permanece materializado e 

vivenciado cotidianamente, os ambientes antigos das cidades são vestígios nas 

formas e nos tipos; são lugares também de hoje, comprovados pela ambiência 

urbana que encerram.   
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Conforme Aldo Rossi (1998), o maior sentido das permanências urbanas é a 

garantia de sua continuidade para o futuro enquanto testemunhos de uma trama 

em que o tempo e a sociedade se encarregaram de construir com base em sua 

tradição, transplantada e demonstrada no que tinha de mais característico e 

particular: a forma de viver, de pensar, de agir e de se relacionar de um povo.  

 

As cidades de Olinda e Recife serão os cenários sobre os quais a vida da 

antiga Capitania de Pernambuco, sob o governo de Duarte Coelho Pereira, terão 

sua formação e crescimento embasados nos padrões herdados da permanência de 

uma tradição, em que a escolha de um sítio alto significava segurança, a presença 

de uma ermida representava importância e aceitação social para que se cumprisse 

aqui, como em Portugal, a terra-mãe e referência maior, a reprodução de um 

modelo de fazer urbano-arquitetônico e de um viver social.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53  

II.2 -  Emergência de um lugar: a formação do Recif e. 
 
 
 
 

                                                                                  Prosopopéia 

                                                                               I 

Para a parte do sul onde a pequena 

Ursa se vê de guardas rodeada, 

Onde o céo luminoso mais serena 

Tem sua influição, e temperada. 

Junto a Nova Lusitânia ordena 

A natureza, mãi bem attentada, 

Um porto tão quieto e tão seguro, 

Que para as curvas náos serve de muro. 

                                                                                II 

E este porto tal, por estar posta 

Uma cinta de pedra inculta e viva, 

Ao longo da soberba e larga costa, 

Onde quebra Neptuno a fúria esquiva. 

Entre a praia e a pedra descomposta, 

O estanhado elemento se deriva 

Com tamanha mansidão, que uma fateixa 

Basta ter a fatal Argos aneixa. 

 

(Descripção do Recife de Pernambuco, 1601) 

Bento Teixeira 

 

 

  A História que narra a gênese da cidade do Recife tem sido contada por 

historiadores, arquitetos e urbanistas, cuja competência e contribuição a estes 

campos disciplinares, entre tantos outros, dispensam comentários. Em virtude da 

envergadura destes nomes, a este capítulo foram acrescidas várias citações 

diretas de alguns estudiosos. Adotou-se essa conduta por duas razões: a primeira 

concerne à autoridade dos autores citados em descreverem com tanta propriedade 

o assunto abordado, não se encontrando razões para não citar seus relatos de 

maneira integral em diversos momentos. A segunda razão corresponde à 

preocupação de não tornar o capítulo cansativo ao leitor, repetindo-se o que já foi 

tão bem elucidado, uma vez que, por questões metodológicas, para uma 

verificação sobre as permanências urbanas no bairro da Boa Vista, necessita-se de 

uma compreensão historiográfica precedente sobre a formação da cidade do 

Recife.  
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Tomaram-se como referência a este capítulo, para explanar fatos ligados à 

formação e crescimento da povoação do Recife, as pesquisas e narrativas dos 

estudiosos Francisco Augusto Pereira da Costa (1993), José Antônio Gonçalves de 

Mello (2001), Mário Sette (1978), Carlos Bezerra Cavalcanti (1998), Vanildo 

Bezerra Cavalcanti (1997), Gilberto Freyre (1961 e 1960), Evaldo Cabral de Mello 

(1983), Leonardo Dantas Silva (2000), José Luiz da Mota Menezes (2000), Luiz 

Amorim e Cláudia Loureiro (2002). Acrescentaram-se iconografia e cartografia 

correlatas aos períodos analisados, identificados seus autores e fontes sempre que 

forem inseridos neste capítulo.  

 

Salienta-se que esta análise preocupou-se em buscar nos autores citados as 

passagens que enfocam o Recife, principalmente, sob o ponto de vista da história 

de sua formação, crescimento e morfologia urbana, destacando-se os fatores que 

contribuíram efetivamente para a elucidação da estrutura física resultante do 

acúmulo de uma construção que se edificou ao longo do tempo. Adotou-se tal 

conduta com o intuito de melhor atender aos objetivos do trabalho ora apresentado, 

possibilitando elucidar particularidades conexas ao grupo social e cultural 

envolvido, ao sítio geográfico, à cidade, aos elementos compositivos edificados, 

bem como suas inter-relações. 

   

  A Capitania de Pernambuco teve sua ocupação inicial correspondente à 

primeira fase da ocupação do território brasileiro, com a escolha de Olinda como 

sede da capitania, por oferecer melhores condições de defesa, como também ao 

costume português, que vinha de longa tradição, na escolha de sítios elevados 

para edificação de assentamentos urbanos. A defesa do território contra invasões 

de nações estrangeiras, assim como contra ataques indígenas, representavam 

riscos iminentes aos donatários e colonos das capitanias no Brasil.   
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  Figura 04: Gravura de Olinda antes de 1640: Marin D’Olinda.  
 Autor desconhecido. Extraída do livro de Jan de Laet, 1644.    

Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello. 
  

 

 Próxima ao sítio de Olinda, uma área de porto natural denominada “Barra 

dos Arrecifes” (1532) e depois “Arrecife dos Navios” (1537)13 por Duarte Coelho, 

donatário da capitania, viria a ser ocupada, paulatinamente, caracterizando-se a 

região por apresentar um sítio plano e muito estreito, que não despertou interesse 

para assentamento de uma sede de capitania, apesar de ser “[...] um porto tão 

quieto e tão seguro, que para as curvas náos serve de muro [...]”, como o 

descreveu Bento Teixeira em 1601. 

 

“[...]Como bem demonstrou José Antônio Gonsalves de Mello, arrecife é a 
forma antiga do vocábulo recife, ambos originários do árabe ar-raçif, que 
significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, dique, 
paredão, cais, molhe.[...]” (SILVA,2000,p.20).   

 

 
 
 

 
  Figura 05: Gravura do Recife antes de 1640 : T’Recif  de Pernambuco.  

Autor desconhecido. Extraída do livro de Jan de Laet, 1644.    
Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello, 1976. 

                                                 
13 As datas 1532 e 1537, bem como as denominações Barra dos Arrecifes e Arrecife dos Navios 
estão citadas por Leonardo Dantas Silva (2000) e se referem aos registros encontrados no Diário de 
Pero Lopes de Souza e ao foral de Olinda, respectivamente.     
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Surge o Recife como um assentamento espontâneo e complementar, 

conhecido como o Povo do Arrecife, localizado no istmo, em terreno arenoso e 

melhor posicionado tecnicamente quando as embarcações atracavam no porto. 

Passagem obrigatória para acesso ao interior do continente, onde se situavam 

diversos engenhos de açúcar. Teve sua forma original adaptada às atividades de 

exportação comuns à época, com população formada por pescadores, prostitutas e 

trabalhadores de alfândegas e armazéns, desenvolvendo-se em torno da Ermida 

de São Frei Pedro Gonçalves, depois, do Corpo Santo. Foi deste núcleo que 

cresceu o Recife, apresentando duas direções: uma ligando-se ao norte para 

Olinda e outra, a sudoeste em direção à Ilha dos Navios, depois, Ilha de Antônio 

Vaz, hoje, bairro de Santo Antônio. 

 

 

 “[...] O desejo de um sítio mais seguro contra os ataques dos selvagens e 
dos invasores por mar leva o donatário e sua gente a colinas mais ao sul, 
próximas de um grande estuário, de onde se descortina todo o sítio 
vizinho, bem como o mar. A Vila de Olinda é fundada com o propósito de 
sede de capitania, e assim será nos próximos três séculos. Olinda no 
entanto, apesar de sua situação privilegiada de defesa, não reunia as 
condições essenciais para cumprir as funções comerciais da Nova 
Lusitânia [...]” (LOUREIRO & AMORIM, 2000,p. 22).   
 
 

 

           As condições do porto, a localização do sítio e a presença de 121 engenhos 

produtores de açúcar fazem do Recife a opção holandesa para instalarem a sede 

de seu governo no Brasil, que recebe, mesmo sem infra-estrutura, a população de 

Olinda, incendiada pelos holandeses em 1631, o que acarretou profundas 

dificuldades de alimentação, instalação e acesso à água potável, levando logo à 

necessidade de intensificação da comunicação do istmo com a Ilha de Antônio Vaz 

e que fez deste povoado “a capital do Brasil Holandês” (SILVA, 2000, p.24).    

 

Trataram os holandeses, logo que tomaram posse, de realizar estudos e 

levantamentos da área, inclusive da Ilha de Antônio Vaz e iniciaram um plano de 

fortificação para a defesa da cidade. A chegada de Maurício de Nassau em 1637 

foi decisiva para o crescimento da cidade. O porto tornou-se um núcleo de 

comerciantes e de progresso, além de confiar a Pieter Post a reformulação da 
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cidade do Recife com o crescimento da cidade para a Ilha de Antônio Vaz 

(MENEZES, 2000, p.5).       

 

 

“[...] Com toda a população alojada no Recife, isto é, soldados e outras 
gentes da administração, além de alguns moradores que permaneceram, 
as dimensões desta aldeia são insuficientes, diante da exigüidade da 
península, em terras secas, para a construção de outras casas, conforme 
se pode verificar através de mapeamentos de 1631 e 1637, por demais 
reproduzidos e conhecidos.[...]” (MENEZES,2000,p.5).  

 

 

 

Figura 06: Planta do Recife de 1631 de  
A. Drewisch, 1631. 

Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello. 

 

Figura 07: Planta do Recife de 1637 da obra de  
Caspar van Baerle. 

Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello. 

 

 

As cartografias holandesas de 1631 e de 1637 (Figuras 06 e 07) 

demonstram as diferentes situações do Recife antes do plano holandês realizado 

pelo engenheiro Pieter Post, após o conhecimento dos levantamentos que existiam 

sobre a área. Em suas diretrizes obedeceu no ístmo ao caminho e ao arruamento 

pré-existentes, que partiam de Olinda, sede da capitania, chegavam ao Recife e se 

inclinavam em direção à Ilha de Antônio Vaz, hoje bairro de Santo Antônio, 

prolongando-se, posteriormente, até as terras da Boa Vista.  
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À Ilha de Antônio Vaz, o Plano propunha dividi-la em duas partes e a criação 

de duas praças, uma delas corresponde atualmente à Praça do Diário. O projeto se 

estendia até o Forte das Cinco Pontas (MENEZES, 2000) e dividia ainda a ilha em 

quadras regulares com um canal central, além de criar ambientes diferenciados 

com casas para a população mais abastada e outras para a população mais pobre. 

 

A cartografia de 1639 (MELLO,1976) apresenta a cidade do Recife e a 

Cidade Maurícia (Figura 08). Nesse plano de expansão, segundo José Luiz da 

Mota Menezes (2000), Pieter Post revela-se “[...] bastante conhecedor das 

novidades, em matéria de urbanismo, que se realizavam na Europa, mais 

precisamente nas terras baixas e alagadas. [...]” (MENEZES, 2000, p.6). Sobre o 

plano destaca-se abaixo a análise de Loureiro e Amorim (2000): 

 

 
 
“[...] O arranjo urbano da Cidade Maurícia caracteriza-se por um traçado 
geométrico bastante regular, adequado à topografia do lugar e aos cursos  
d’água da ilha, com quadras arranjadas em torno de grandes espaços 
cívicos. O conjunto organiza-se em três setores: o Groot Kwartier, ao sul 
do convento, como centro cívico; a Nova Maurícia, na parte sudeste da 
ilha, núcleo habitacional; o Palácio  do Governo , ao  norte . A  paisagem  
para  os  rios  é  valorizada  com  a  localização das edificações mais 
importantes – o Palácio das Torres (Palácio Friburgo – cidade da 
liberdade), com seu jardim botânico e zoológico, na extremidade norte da 
Ilha de Antônio Vaz, e o Palácio da Boa Vista na banda oeste, ambos 
edificados em terrenos adquiridos por Nassau à Companhia das Índias 
Ocidentais, para servirem de residência ao governador [...]” (LOUREIRO & 
AMORIM, 2000, p.23, 24). 
 
 
 

  
Na Ilha de Antônio Vaz consolidaram-se idéias renovadoras no que concerne 

à organização da cidade, expressando um conceito de ocupação territorial que 

refletia um novo modo de projetar o urbano: o território previamente estudado e 

depois organizado, bastante diferenciado da maneira lusitana de organizar uma 

cidade, tanto com relação à escolha do sítio, à morfologia resultante, bem como 

aos elementos constitutivos dos espaços edificados (MENEZES, 2000).  
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Figura 08: Planta de Pernambuco, com a Cidade Maurícia, a Aldeia Recife e os fortes 
circunvizinhos e todas as particularidades dele. No ano de 1639. 
Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello (1976). 

 

 

 

O Recife e a Ilha de Antônio Vaz passaram a ser chamados “Cidade 

Maurícia” (MELLO, 2001, p.91), nome da capital de Pernambuco. A Ilha de Antônio 

Vaz, contudo, não cresceu como o Recife; isto se deu em virtude das dificuldades 

de acesso entre as duas partes, problema resolvido com a decisão de se construir, 

em 1641, uma ponte ligando o Recife à Maurícia, como ficou mais conhecida a ilha, 

além da decisão de instalar um bairro para a população mais pobre.  

 

 

 “[...] A nova cidade foi projetada por Nassau segundo planos urbanísticos 
definidos: ruas cortadas regularmente, saneamento da zona, escoamento 
das camboas, construção de pontes e diques. Já hoje põe-se em dúvida 
a estada de Pieter Post no Brasil; mas o fato é que, graças a ele ou a 
outro qualquer engenheiro – como, por exemplo, o engenheiro Pistor, ou 
mesmo Marcgrave – sob a assídua assistência do conde, a futura capital 
foi iniciada com as características de cidade segundo a concepção norte-
européia.[...]” (MELLO,2001,p.89).  
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Após a construção da Ponte do Recife, os holandeses construíram também 

um dique para chegar a Afogados, Portas na cidade Maurícia “[...] que tinham por 

fim manter a ponte em segurança e evitar toda a desordem [...]” (MELLO, 2001, 

p.115), bem como a Ponte da Boa Vista para fazer a ligação entre a Ilha de Antônio 

Vaz e o bairro que tomou o mesmo nome da ponte, área considerada “fora de 

portas” na época. O plano pode ser melhor avaliado a partir do estudo das 

cartografias de 1639 e de 1648 (MELLO, 1976); a de 1639 (Figura 08) indica a 

existência de uma passagem e a de 1648 (Figura 09) apresenta a ponte, concluída 

em 1643, o qual interligava a Ilha de Antônio Vaz ao continente, bem como os 

principais caminhos que já se faziam percorridos, àquela época, nas terras da Boa 

Vista.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 09: Planta do Recife de C. Golijath, 1648.  
Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello. 

 

 

Para desenvolvimento da nova cidade, além das pontes interligando áreas 

circunvizinhas, Maurício de Nassau construiu dois palácios: o de Vrijburg, no qual 

trabalhava e outro, o da Boa Vista, com traços arquitetônicos de “influência 

portuguesa” (MELLO, 2001, p.110), afastado do centro da cidade para descanso do 

Conde de Nassau.  
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A semelhança entre os sítios do Recife e da Holanda levou os batavos não 

apenas a optarem pelo sítio geográfico plano, como também pela adequação de 

soluções decorrentes de um povo conhecedor da prática de urbanizar em terras 

baixas. À saída do Recife, os holandeses deixaram as marcas de sua presença por 

meio do legado urbano edificado, demonstrando principalmente, de acordo com 

José Luiz da Mota Menezes (2000), o respeito ao eixo originário que partia de 

Olinda seguindo para o istmo, inclinando-se à Ilha de Antônio Vaz, daí tomando a 

direção do continente, cuja maior contribuição foi “[...] integrar, via esse eixo, o 

antigo, o novo e a futura expansão [...]” (2000, p.7) reservada ao bairro da Boa 

Vista.  

 

Desse gesto organizador do território, que, para além de uma preocupação 

relacionada à intenção mercantilista, permaneceu o desígnio, ou seja, o caminho 

que levava de um ponto a outro – de Olinda ao porto, do porto à ilha e da ilha ao 

continente – pois em virtude das diferenças culturais, do pensar e agir entre a 

cultura holandesa e a luso-brasileira, tanto na forma quanto na trama, tudo foi 

destruído e edificado à maneira da tradição portuguesa (MENEZES, 2001), cuja 

continuidade se revelou pela adoção de elementos característicos e constitutivos 

ditados pelo costume e que se referem à facilidade com que se articulavam e se 

moldavam ao sítio, à importância do caminho que precede à edificação 

arquitetônica, à construção do lugar pelo acúmulo gradativo e articulado dos 

elementos indispensáveis ao modo de viver da cultura luso-brasileira, ao papel da 

praça como elemento estruturador do espaço urbano e a uma estreita relação de 

articulação entre a arquitetura e a construção da cidade (TEIXEIRA, 2004).  
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II.3 -   PASSO A PASSO: RECONHECENDO A BOA VISTA. 
 
 
 

 “[...] Essa história começa a rés do chão, com passos. São eles o 
número, mas um número que não constitui uma série. Não se pode 
contá-lo, porque cada uma de suas unidades é algo qualitativo: um estilo 
de apreensão táctil de apropriação cinética. Sua agitação é um 
enumerável de singularidades. Os jogos dos passos moldam espaços. 
Tecem lugares. Sob esse ponto de vista, as motricidades dos pedestres 
formam um desses “sistemas reais cuja existência faz efetivamente a 
cidade.” [...]”. (CERTEAU, 2003, p.176).  

 
 

                   
    Por mais diversificadas que sejam as suas origens, as cidades brasileiras 

possuem unidade espacial resultante de uma construção histórica e cultural 

característica de um tipo de ocupação que se deu ao longo do tempo e 

concretizou-se pelo acúmulo de uma estrutura urbano-arquitetônica característica. 

Enquanto registros históricos apresentam distintivos que lhes dão especificidades 

(LACERDA, ZANCHETI E DINIZ, 2000), dessa maneira, cada elemento que se 

encontra num determinado ambiente urbano contém ligações com os momentos 

vivenciados em seus respectivos contextos históricos, encontrando-se relacionados 

à cultura que lhes deu origem e ao processo de formação do lugar.  

 

 Condição essencial para se proceder a uma verificação sobre Permanências 

Urbanas, o conhecimento do passado por intermédio da História forneceu 

subsídios necessários acerca do processo de formação e crescimento do lugar. 

Nesse sentido, baseando-se nas informações referentes à formação e ao 

crescimento da Boa Vista, tanto por intermédio de fontes primárias escritas, como 

quanto à documentação cartográfica e iconográfica averiguadas e após a 

investigação da bibliografia disponível, selecionaram-se narrativas e procedeu-se à 

interpretação de mapas, desenhos e fotografias, fundamentais ao entendimento da 

concepção e crescimento do bairro, no período que corresponde aos séculos XVII, 

XVIII e XIX.      

  

    Os estudos de Philippe Panerai (2006) embasaram as análises sobre a 

gênese morfológica do bairro. Eles consistem no conhecimento dos “fenômenos de 

extensão e adensamento” (2006,p.51) da cidade a partir da observação da 
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morfologia do local, ou seja, “a partir de sua inscrição material no território” (2006, 

p.51). Além disso, as considerações dos autores Aldo Rossi (1998), Michel de 

Certeau (2003) e Elaine Kohlsdorf (1996), concernentes ao reconhecimento e 

apreensão do lugar a ser investigado, ofereceram subsídios para se realizar uma 

observação circunstanciada do bairro da Boa Vista e conhecer, passo a passo, o 

objeto da pesquisa por meio de um passeio, ou caminhada. Um dos fatores que 

mais contribuiu para adoção desse procedimento analítico, foi a importância que os 

caminhos tiveram para o ordenamento territorial da cidade colonial portuguesa no 

Brasil. Para isto, as cartografias correlatas ao crescimento do bairro foram 

analisadas segundo ordem cronológica.  

 

 À análise histórica dos autores referenciados neste capítulo, optou-se por 

aqueles cujas narrativas referem-se ao bairro da Boa Vista. Dentre os principais 

estão: Francisco Augusto Pereira da Costa (1993), José Antônio Gonçalves de 

Mello (1976 e 2001), Mário Sette (1978), Vanildo Bezerra Cavalcanti (1997), 

Gilberto Freyre (1961 e 1960), Evaldo Cabral de Mello (1983), Leonardo Dantas 

Silva (2000), José Luiz da Mota Menezes (2000), Sílvio Mendes Zancheti (2000), 

Luiz Amorim e Cláudia Loureiro (2002). Da mesma maneira que no capítulo 

anterior, acrescentou-se iconografia e cartografia correspondentes aos períodos 

analisados. 

 

Algumas cartografias do período holandês, consideradas no capítulo 

anterior, estão também presentes neste capítulo, porque apresentam 

particularidades indispensáveis à compreensão do processo de formação do bairro 

da Boa Vista. Como Leonardo Dantas Silva (1988) observou ao prefaciar o Atlas 

Histórico e Cartográfico (MENEZES, 1988), a primeira metade do século XVII 

apresenta grande número de informações cartográficas e iconográficas derivadas 

da presença holandesa no Recife, contudo, no período que se segue, 

compreendendo a época da saída dos batavos – 1654 – até a segunda metade do 

século XVIII, a quantidade de informações é reduzida quando comparada ao 

anterior, principalmente em relação à área objeto deste estudo, entretanto o século 

XIX mostrar-se-á novamente rico em informações, mesmo porque o Recife já se 

tornara uma cidade com estrutura urbana consolidada (SILVA, 1988).  
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 A natureza social de uma composição urbana estabilizada implica um saber 

histórico, cultural, geográfico e temporal, portanto o elemento que produz o espaço 

cria também um conjunto de finalidades colocadas pelos grupos que com ele 

interagem. Desse modo, a forma que um ambiente apresenta nunca é supérflua, 

mas fundamental, já que é por meio dela que a função social da cidade se realiza. 

Assim sendo, a forma física de um lugar é o principal veículo de sua própria 

comunicação, os sinais que emitem produzem o conteúdo que é recebido pelos 

indivíduos, criando uma informação visualmente manifesta e perceptível. 

(KOHLSDORF, 1996). 

 

A apreensão da cidade, considerada no sentido de assimilar seus caracteres 

físicos e espaciais, permite uma série de manifestações e de representações 

formais.  Ruas, largos, monumentos, praças, fontes, parques e habitações, pela 

natureza física e social que possuem, encontram-se diferenciados pelos arranjos 

de seus elementos constitutivos sobre um sítio geográfico e pelas relações 

histórico-culturais a eles particulares, o que torna possível considerá-los “lugar” 14 

(KOHLSDORF, 1996). 

 

No que concerne à apreensão dos lugares, particularmente à área da Boa 

Vista delimitada para estudo neste trabalho, admitiu-se que existem algumas ações 

que permitem o reconhecimento do lugar (KOHLSDORF, 1996) e que serão 

adotadas nessa pesquisa. A primeira ação recai sobre a assimilação do ambiente, 

cuja finalidade consiste em se apropriar da realidade local e foi realizada 

considerando-se os estudos de Michel de Certeau (2003) sobre caminhadas; a 

segunda refere-se às atividades de conteúdo teórico-conceituais que permitam 

explicar o fenômeno urbano. Essas condutas possibilitaram as identificações 

necessárias ao conhecimento do bairro em sua dimensão morfológica e tipológica 

da estrutura do passado, resultante do acúmulo ao longo do tempo e que chegou 

ao presente. 

 

 

                                                 
14 Elaine Kohlsdorf (1996) compreende o lugar como uma parte do território em que são 
desenvolvidas práticas sociais e que possibilitam ações contemplativas, de fruição estética ou 
incursões cognitivas, ou seja, conhecimento e compreensão.  
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“[...] A apreensão dos lugares dá-se, necessariamente, a partir de sua 
forma física, conforme diversas abordagens arquitetônicas e geográficas 
da cidade, e também nos estudos centrados nos mecanismos cognitivos. 
Esse fato requer análise do espaço como forma física e resultado da 
ordenação de elementos morfológicos segundo certas leis. Em outras 
palavras, é preciso que se observe os lugares como composições 
plásticas, isto é, elementos relacionados em conjuntos, ou, ainda, 
totalidades.[...]”. (KOHLSDORF,1996,p.31). 

 

 

 De acordo com Michel de Certeau (2003), a assimilação de um fato urbano 

por meio de uma caminhada, ou de um passeio, possibilita duas ações: a de “um 

fazer” e a de “um ver ” (2003, p.205). Essa prática, cotidiana e inseparável da vida 

da cidade e de seus habitantes, acrescenta certa familiaridade entre o observador 

e o local15. Ao começar com os “passos” (2003, p.176), o lugar vai tomando forma, 

dando início à tecedura do lugar. Tal reconhecimento é complementado pela 

compreensão do crescimento do ambiente estudado, mediante a observação das 

condicionantes geográficas que influenciaram na sua formação e dos primeiros 

caminhos que participaram da organização da gênese morfológica do lugar. 

 

A lógica do caminho e a força da relação entre o percurso e a cidade 

explicam o aparecimento de muitas povoações e ao longo dele, de um tecido que 

começa a se formar sem a perda do vínculo estreito com a fase inicial de formação, 

demonstrando uma ocupação contínua em que a via passa a ser o suporte da 

urbanização. Essa ocupação relaciona-se diretamente com o sítio: ajusta-se ao 

relevo, contorna barreiras ou deixa vazios que serão preenchidos apenas ao longo 

do tempo, com o crescimento do lugar. (PANERAI, 2006). 

 

O caminho está intrinsecamente ligado à gênese da formação da Boa Vista 

e à história da formação do povoado. Outrora realizado por meio de barcos, a partir 

de 1643 (PPSH, 1976), a construção da ponte da Boa Vista, ainda no governo de 

Maurício de Nassau, veio consolidar e marcar a importância que era chegar ao 

outro lado, melhor dizendo, ao continente.  
                                                 
15 Percorrer o ambiente a ser estudado, segundo Philippe Panerai (2006), possibilita “inteirar-se das 
diferenças” (2006, p.11) existentes entre a estrutura antiga edificada e as verticalizações mais 
atuais, ou seja, significa perceber o contraste que existe entre elementos permanentes e transitórios 
coexistindo no espaço.  
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“[...] Fruto do percurso dos animais, dos homens e de suas caravanas, o 
caminho organiza o território desde tempos imemoriais, desde o tempo 
dos pastores e dos nômades, dos primeiros agricultores e dos primeiros 
conquistadores. O caminho conduz de um ponto a outro, de uma cidade a 
outra, de uma região a outra, bem como dá acesso, de um lado a outro, a 
terrenos, campos, lotes, lugares habitados. O cruzamento, o vau, a 
parada obrigatória engendram o comércio. Segue-se o sedentarismo. 
Nasce a cidade [...]”. (PANERAI, 2006, p. 17 e 18). 

 

 

A Povoação da Boa Vista teve seu processo de formação iniciado no século 

XVII, ainda com a presença dos holandeses no Brasil. A cartografia estudada 

demonstrou que a ocupação das terras da Boa Vista e respectivo crescimento se 

deu de maneira gradativa durante os séculos XVII e XVIII, em meio ao momento 

histórico particularmente marcado pela saída dos holandeses e por uma crise 

econômica que se instalou entre os produtores rurais em virtude da queda dos 

preços do açúcar e pela descoberta de ouro nas minas no sudeste do Brasil ao 

final do século XVII.  

 

Sobre esses aspectos, devem ser consideradas as dificuldades enfrentadas 

pelos pernambucanos entre o ano de 1654 e o ano de 1710, apontadas por Evaldo 

Cabral de Mello ao prefaciar o quarto volume dos Anais Pernambucanos, de 

Pereira da Costa (1983) e que se referem à estagnação e declínio econômico, 

conflitos sociais e políticos além de insatisfação dos brasileiros diante de algumas 

posturas do reino. Tais fatores conferiram à cidade um crescimento lento, 

principalmente se comparado à época da presença holandesa, além de um 

processo de reconstrução “à moda portuguesa” (MENEZES, 2000).  

 

De acordo com os estudos desenvolvidos, datam de 1630, ano da invasão 

holandesa ao Brasil, as primeiras informações sobre a Boa Vista e se referem à 

resistência de Matias de Albuquerque ao ataque holandês nas proximidades da 

atual Rua Gervásio Pires, local em que se situava uma fortificação “da nossa 

gente” (1983, V.2, p.501). No século XVII, essas terras pertenceram, segundo 

escritura de venda de 19 de agosto de 1683, ao Capitão Miguel Rodrigues 

Sepúlveda, compradas por Felipe Santiago de Oliveira e doadas a Henrique Dias 

em 1656, após a expulsão dos holandeses e, posteriormente, repartidas com os 

melhores soldados da guerra contra os flamengos. Antes da derrocada holandesa, 
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Henrique Dias, chefe da guarda dos Homens pretos, instalou um ponto de 

observação dos holandeses na região dos Coelhos16. Sua guarnição era composta 

por homens pretos e mulatos (CAVALCANTI, apud PEREIRA DA COSTA, vol.3, 

1983, p.231-233).  

 

No que concerne à formação do povoado, uma cartografia datada de 1639 

(MELLO, 1976) demonstra a existência de caminhos na região (Figura 08), a 

indicação do cemitério dos judeus, de uma paliçada às margens do Capibaribe e 

apresenta a ponte da Boa Vista, concluída em maio de 1643, a qual ligava o 

Palácio ao continente e recebeu o mesmo nome da mansão de veraneio de 

Maurício de Nassau (MELLO, 2001) 17. 

 

A Planta de 1639 (MELLO, 1976) corresponde à primeira cartografia em que 

o atual bairro da Boa Vista aparece representado e tem importância capital ao 

conhecimento da gênese do povoado quanto à sua localização: àquela época essa 

região estava situada “fora de portas”, afastada do centro, todavia, 

geograficamente, representava um local estratégico, que além de ser terminal de 

passagem e apoio à ponte, era também região de grande visibilidade, que permitia 

controle ao movimento que se dirigia à entrada ou à saída das embarcações ao 

interior do continente.  
                                                 
16 “[...] haviam outras propriedades além da Estância de Henrique Dias (antes pertencia a João 
Velho Barreto) e ao leste ficava a do holandês Gillis van Uffel, com sua grande casa de bom mirante 
ou torre, para só citar as maiores... das casas que foram do flamengo van Uffel e as olarias de 
Gaspar Coque e todas as torres anexas a elas, junto ao Rio Capibaribe até a ilha de Santo Antônio, 
e bem assim a terra que servia de Cemitério dos Judeus... do sul ao poente, já existiam então sítios 
limítrofes convenientemente cultivados e com as suas respectivas casas de vivenda e em alguns 
dos quais se viam estabelecimentos industriais de cortume de sola e fábrica de atanados, que 
vinham de épocas anteriores, com suas competentes casas de vivenda, térreas ou sobrados, 
senzalas de escravos e outras dependências. E ainda adiante: um cais de pedra servia de encontro 
à ponte, e de onde se estendia uma estrada, que numa suave curvatura chegava ao Mondego. Vem 
daí o nome Rua Nova da Ponte Velha da Boa Vista, dado ao arruamento que foi surgindo com a 
construção de casas disseminadamente dispostas, no caminho que partia do pé da ponte... e depois 
simplesmente Rua Velha, assim denominada pelo vulgo como a mais antiga do bairro, e para 
distinguir das outras que posteriormente foram surgindo [...]” (CAVALCANTI,apud PEREIRA DA 
COSTA, 1983, vol.3, p. 235-236). 
17Segundo José Antônio Gonsalves de Mello (1976) essa planta informa a presença do cemitério 
dos judeus com a inscrição «de Joden Begraef Pleats» e é a mais antiga referência que se conhece 
do cemitério, ao que se chegava apenas por via fluvial, pois ficava situado à margem do Rio 
Capibaribe. O cemitério era cercado por uma «boa paliçada». Nas proximidades dessa área foi 
construída uma casa para abrigar uma guarnição militar holandesa para inspecionar os barcos que 
passavam pelo rio, havendo também, já em 1641, uma olaria para a fabricação de telhas, tijolos e 
louças, pertencente ao judeu Gaspar Cock e de algumas casas de holandeses, além do cemitério 
dos judeus, da casa de guarnição holandesa e do dique ao pé da ponte da Boa Vista. 
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O local também foi escolhido pelos holandeses para disposição de um posto 

de fiscalização e foi reconquistado pelo movimento de restauração, dirigido pelos 

pernambucanos contra os holandeses (MELLO, 1976).    

 

      

 
Figura 10: Planta do Recife e Cidade Maurícia de 1639 (MELLO,1976) com estudo 
que demonstra o percurso realizado entre Olinda, Recife, Ilha de Antônio Vaz e as 
terras da Boa Vista. 

 

 

 

É compreensível a presença de passagens e de antigos percursos em 

cidades organizadas sob influência portuguesa, uma vez que o crescimento 

realizado passo a passo, por acréscimos ao longo do tempo, seguindo a orientação 

dos caminhos pré-existentes, era uma prática comum ao urbanismo português, 

cujo espaço público antecedia à edificação (TEIXEIRA, 2004). Por outro lado, o 

plano holandês para a organização da cidade do Recife, mesmo refletindo o 

conhecimento do pensamento urbanístico da época (MENEZES, 2000), respeitou o 

vínculo originário que já havia sido incorporado aos trajetos realizados entre Olinda 

e o porto do Recife, com uma curvatura que levava à Ilha de Antônio Vaz em 

direção ao continente (Figura 10), fortalecido, no período holandês, cuja ponte 

aparece como um elemento que torna possível a continuidade de extensão entre 

estas áreas.  
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O autor Philippe Panerai (2006) destaca a importância dos caminhos ao 

estudo de um aglomerado urbano na organização do território. Resultantes de 

antigos trajetos, ligavam pontos e povoações distintas, conduziam e permitiam o 

acesso entre lugares demonstrando haver um vínculo entre eles e o crescimento 

das cidades. Por outro lado, o autor Aldo Rossi (1998) refere-se à persistência dos 

traçados primitivos, estes resultados de antigos percursos que deram origem a 

conglomerados urbanos. Seguindo essa linha de pensamento, a presença dos 

caminhos na cartografia de 1639 comprova a existência de um conjunto de 

relações que se realizavam no período holandês. 

 

 

“[...] Uma vez que uma aglomeração tenha adquirido alguma amplitude e 
ultrapassado a estrutura elementar do povoado, do lugarejo ou da fileira 
de casas, o pólo não se resume mais a um ponto, seja uma bifurcação, 
um cruzamento ou um monumento. Ele passa a abarcar o conjunto do 
núcleo, em um sistema de relações com outros pólos inicialmente 
exteriores à aglomeração, que irão, paulatinamente, reunir-se a ela e nela 
ser englobados no processo de seu crescimento [...]”. (PANERAI, 2006, 
p.64).  

 

 

Seguindo a análise cartográfica, duas plantas do ano de 1648 

(MELLO,1976) (Figuras 14 e 15) oferecem subsídios para a constatação de que, 

desde 1639, os caminhos começaram a  estruturar o território da Boa Vista, tanto 

no sentido norte, em direção a Olinda, margeando o Rio Capibaribe, quanto em 

direção ao Cemitério dos Judeus; observando-se também direcionamentos que 

levavam ao interior continental. A construção da Ponte da Boa Vista facilitou a 

passagem e intensificou as relações entre essas duas áreas; sua continuidade 

atesta a existência de uma linha de comunicação pré-existente e indica um 

movimento feito ao se atravessar a Ilha de Antônio Vaz, hoje bairro de Santo 

Antônio, em direção ao continente e aos caminhos que permitiram atingir o interior 

continental.  

 

Ao se notar pela justificativa dada ao Conselho dos XIX à construção da 

ponte do Recife, que permitiria acesso facilitado para proporcionar o crescimento 

da Ilha de Antônio Vaz (MELLO, 2001), como previa o plano para a Cidade 
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Maurícia, a construção de outra ponte, desta vez ligando a ilha e o continente, 

consolidaria o movimento existente, na medida em que a presença de elementos 

atrativos, como o cemitério e as olarias, concretizavam um conjunto de relações 

sociais e comerciais (PANERAI, 2006) que seriam aos poucos estabilizadas, 

mesmo após a saída dos holandeses, em 1654, permanecendo a intenção inicial: 

crescimento e acesso ao continente e interior da capitania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 11, 12 e 13 mostram registros iconográficos que retratam 
três momentos da Ponte da Boa Vista e que demonstram e continuidade 
de relações no decorrer dos séculos XVII, XIX e XXI.  

 

 

 
Figura 11: Vista da Ponte da Boa Vista, 1644. 

Fonte: José Antônio Gonçalves de Mello. 
 

 
Figura 12: Vista do bairro da Boa Vista. 

Fonte: L. Schiappriz. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13  : Vista do bairro da Boa Vista.  
Fonte: Prefeitura do Recife - 2006. 
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A presença da ponte da Boa Vista atesta a existência de uma linha de 

comunicação pré-existente e indica um movimento feito ao se atravessar a Ilha de 

Antônio Vaz, hoje bairro de Santo Antônio, em direção ao continente e aos 

caminhos que permitiram atingir o interior continental. Essa circulação se mantém 

em dois sentidos, possui caráter de permanência, em virtude da continuidade do 

trajeto ao longo do tempo e constitui-se em um elemento fundamental à 

compreensão da morfologia do bairro (Figuras 11, 12 e 13). 

 

Na cartografia de 1648 (Figuras 14 e 15), de autoria de J. C. Gollijah 

(MELLO, 1976), pode-se constatar que a ponte da Boa Vista dividia-se em duas 

passagens: uma levando diretamente ao caminho que atingia o local do Cemitério 

dos Judeus; o outro, em linha reta, levava às imediações da atual Rua da 

Imperatriz, dando continuidade à atual Rua Nova na Ilha de Antônio Vaz. A ponte 

não era totalmente em linha reta, formava um ângulo inclinado, partindo das 

proximidades de onde hoje se localiza o Convento do Carmo, inclinando-se no 

ponto de encontro entre a Rua da Glória e a Rua Velha, como hoje são conhecidas 

na Boa Vista (COSTA 1983, v.2).  

 

A bifurcação da ponte da Boa Vista aparece também na Planta Genográfica 

(Figura 19) de 1749 (MENEZES,1988) e na Imagem do Recife de 1760 (Figura 20) 

(REIS, 2000), o que demonstra haver grande importância entre os dois trechos nos 

quais desembocava a ponte que partia da Ilha de Antônio Vaz em direção ao 

continente. A partir da travessia, atingia-se o continente e nele destacavam-se dois 

pontos de chegada: um que dava acesso ao cais José Mariano, de onde partiam as 

atuais Rua da Glória e a Rua Velha; o outro ponto corresponde ao local em que se 

construiu o aterro da Boa Vista, hoje, Rua da Imperatriz, que teve crescimento 

acelerado a partir da segunda metade do século XVIII18. 

 

O autor Philippe Panerai (2006) refere-se à importância que algumas 

estruturas apresentam à organização do território, uma vez que, organizadas ao 

longo do tempo, têm papel determinante para a forma urbana, essa estrutura tem 

                                                 
18 Construída na segunda metade do século XVIII, essa parte do bairro ficou conhecida como “Aterro 
da Boa Vista” (MENEZES, 1988).  
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caráter de permanência porque orienta desde tempos imemoriais o sítio sobre o 

qual emergiu determinada povoação. 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Planta do Recife de 1648. De J. C. Gollijah. 
Fonte: José Antônio Gonsalves de Mello 

 
 

Figura 15: Planta do Recife de 1648. De J. C. Gollijah. 
Fonte: José Antônio Gonçalves de Mello. 

 
 As Figuras 14 e 15 apresentam as Plantas de 1648 nas quais se 

encontram assinalados, com linhas vermelhas, os primeiros caminhos, 
que organizarão o núcleo urbano da Boa Vista, cujo crescimento 
realizar-se-á ao longo do século seguinte. 

 

 

  A ponte da Boa Vista ligava duas margens geograficamente separadas. Na 

parte continental, desembocava em dois pontos distintos. O que poderia 

representar ruptura na paisagem, aparece como elemento de ligação em que as 
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áreas interligadas possuem uma relação de continuidade pelo fato de haver uma 

constante comunicação entre os dois lados. A bifurcação da ponte também 

influenciou diretamente a morfologia do bairro, porque permitiu que fossem gerados 

dois pontos dos quais partiram as primeiras e primordiais ruas sobre as quais se 

organizaram as edificações, os edifícios singulares, as igrejas e as praças, todos 

elementos característicos das cidades de colonização portuguesa. 

 

No que se refere à expansão da localidade, os autores José Luiz da Mota 

Menezes (2000) e Sílvio Zancheti (2001) fazem alusão ainda ao abandono do 

plano holandês para a Ilha de Antônio Vaz além do lento crescimento observado. A 

estagnação do processo de expansão e desenvolvimento da cidade como um todo 

foi resultado da crise econômica e política, cujas conseqüências refletiram-se sobre 

a parca ocupação do território. Entretanto, no que se refere à retomada da 

construção da cidade segundo o modelo português, fundamental à compreensão 

das permanências urbanas, pode ser compreendido pelo sentimento do povo 

pernambucano após ter conseguido a expulsão dos holandeses do Brasil, 

passando a se considerar heróis, àquela época, “herdeiros das tradições 

ligeiramente alteradas pelo tempo” (CAPISTRANO, apud Cabral de MELLO,1983).  

 

No bairro da Boa Vista, os percursos que organizaram o território à maneira 

portuguesa, ou seja, em que a estrutura física pública precede à edificação e à pré-

existência de caminhos, foram determinantes para a forma urbana resultante. Esse 

desenho chegou aos dias de hoje apresentando características de sua gênese, 

componente imprescindível ao estudo da morfologia urbana da área e ao estudo 

das permanências urbanas; acrescente-se a esses aspectos, o fato de que o 

assentamento se deu sobre um sítio plano, bem a gosto português, que tem como 

uma de suas características o jeito de se adaptar ao território geográfico sobre o 

qual se assenta (TEIXEIRA, 2004).  

 

O autor Manuel Teixeira (2004) também adverte para o fato de que a 

apropriação do território efetivado nos povoados criados sob influência portuguesa 

era feita pela conquista paulatina do espaço. Os antigos caminhos deram origem 

aos primeiros arruamentos; eles uniam lugares ou elementos da cidade, aos quais 
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se acrescentavam casas que se assentavam ao longo das passagens. No que se 

refere à análise do crescimento da área estudada, observa-se a permanência de 

um processo de crescimento realizado passo a passo e ao longo de três séculos. 

 

 
 

 

Figura 16: Ponte da Boa Vista. 

 

Figura 17: Rua da Imperatriz. 

 

Figura 18: Rua Velha. 
As figuras 16, 17 e 18 demonstram os locais de onde se partia para atingir o continente 
nas imediações da Rua Velha com a Rua da Glória e Rua da Imperatriz, no Bairro da Boa 
Vista. 
Fotos: Vania Cavalcanti – Ano 2006. 

 
 

No início do século XVIII, o Recife já era uma cidade consolidada e mesmo 

em meio à crise econômica porque passava, continuou com seu crescimento. Em 

1710, o Recife passou à categoria de Vila e disputou com Olinda a hegemonia 

política. São reconhecidas historicamente as divergências entre os produtores 

rurais que residiam em Olinda e os comerciantes portugueses que moravam no 

Recife. Tais fatores são apontados por Sílvio Zancheti (2001) quanto à importância 

que tiveram para o crescimento da cidade bem como para as tipologias edificadas 

nesse período.  

 

A arquitetura que se produziu no Recife no decorrer do século XVIII atendia 

às necessidades e modos de vida burgueses. Os templos foram erguidos sob a 

direção da Igreja Católica, muitas vezes representada pelas Irmandades 

Religiosas19, as quais eram mantidas pelos grupos sociais mais representativos da 

                                                 
19Segundo Pereira da Costa (1983) a Rua Velha encontra-se com a denominação de Rua Direita 
em alguns documentos em virtude do alinhamento; uma outra maneira de identificação para a atual 
Rua Velha foi encontrada em documentos da Irmandade das Almas da Matriz do Corpo Santo como 
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época, destacando-se os comerciantes, os militares e os pretos (ZANCHETI, 

2001). 

 

Como resultado de uma construção histórica e social, a cidade do Recife 

cresceu sob o direcionamento e a vontade de três atores (ZANCHETI, 2001, p.3): 

os comerciantes, com maioria formada por portugueses; a Igreja Católica, que 

organizou parte da cidade por meio da expansão e construção de igrejas em 

diferentes locais de Santo Antônio, São Pedro e na Boa Vista e pela administração 

portuguesa, que detinha o poder de regulamentação, porém muito ligado à 

legislação e questões de segurança, funcionando para resolução de conflitos entre 

os diferentes interesses que atuavam e que queriam espaço dentro do ambiente 

urbano. Segundo Sílvio Zancheti (2001), cada um dos atores ofereceu 

contribuições ao crescimento do Recife, ao que chama “de cidade burguesa“ já no 

século XVIII, sendo os comerciantes os atores que mais contribuíram ao 

crescimento e expansão da cidade em virtude dos investimentos que realizaram 

(ZANCHETI, 2001).  

 

Esses fatores apresentam-se articulados e necessários à análise do 

crescimento do Recife do século XVIII, em que os comerciantes puderam promover 

o crescimento, juntamente aos direcionamentos propostos pela Igreja, como 

também às diretrizes organizacionais e administrativas portuguesas, com menor 

intensidade. À apreensão da morfologia da cidade do Recife não se pode 

desconsiderar também que, como Olinda, o Recife não foi uma cidade real: as 

duas cresceram sob a determinação de donatários e de colonos, sem a ajuda da 

Coroa Portuguesa (ZANCHETI, 2001) e quase sempre sob a orientação de mestres 

construtores, que trabalharam na construção das cidades segundo conhecimentos 

e costumes adquiridos pela tradição.  

 

A reconstrução do Recife inicia-se após a saída dos holandeses. Como 

salientaram Menezes (2000) e Zancheti (2001), tratou-se de destruir os feitos 

holandeses e de se realizar uma reconstrução com base nas tradições portuguesas 
                                                                                                                                                      
“Rua Direita que vai para Santa Cruz”, no mesmo documento, cita este autor, encontra-se indicação 
de um prédio de número 112 pertencente a esta Congregação.  
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(MENEZES, 2000). Portanto, a Igreja Católica retoma a edificação de templos em 

diferentes localidades, seguindo-se a praça, o casario e o entorno de vizinhança. 

Na povoação das terras da Boa Vista, no decorrer do século XVIII, foi iniciada a 

construção da Igreja de Santa Cruz (1700), da Igreja de São Gonçalo20 (1712), da 

Igreja de Nossa Senhora da Soledade (1717), a do Recolhimento de Nossa 

Senhora da Glória (1758)21, cujo convento já existia desde 1623 (COSTA,1983), a 

do Santíssimo Sacramento, atual Matriz da Boa Vista (1784) e a Igreja do Rosário 

dos Homens Pretos em 1788 (PPSH, 1978). Essa região começa a ser mais 

representada a partir da construção do “[...] aterro da Boa Vista e a competente 

Rua do Aterro [...]” (MENEZES, 1989, p.96), atual Rua da Imperatriz 22, a partir de 

1745 e da Praça Maciel Pinheiro, sendo ocupada primordialmente por sobrados23.    

 

Murillo Marx (1991) elucida a importância que uma localidade alcançava pela 

presença de uma igreja, passando inclusive a ser reconhecida socialmente e a ter 

celebrações próprias e regulares. Nesse contexto, a construção e presença das 

igrejas atuaram como elementos atrativos que impulsionaram o crescimento da 

localidade, além do fato de conferirem aceitabilidade social à comunidade que nela 

vivia, uma vez que a vida dos indivíduos de então estava atrelada aos costumes e 

normas da igreja (MARX, 1991).   

                                                 
20 Segundo José Luiz da Mota Menezes (1988), a povoação da Boa Vista surgiu de um pequeno 
núcleo de casas ao redor da Igreja da Irmandade de Pardos de São Gonçalo.  
21Em 1738 uma Carta Régia proibiu a construção do convento junto à Igreja da Glória, existente em 
1723 e construída pelo padre Antônio da Cunha Pereira em suas propriedades. Nesse ano foi criado 
o Curato da Boa Vista com sede na Igreja de São Gonçalo. Embora não se tornando convento, era 
um local para recolhimento de mulheres e ficou conhecido como Recolhimento da Glória, só 
regularizado entre 1795 e 1798, com o nome de Recolhimento de Nossa Senhora da Glória. 
(PEREIRA DA COSTA, 1983, vol.5).  
22A atual Rua da Imperatriz, construída a partir de 1750 em área conhecida como Aterro da Boa 
Vista (MENEZES, 1988), passou a ser a rua mais importante e espaçosa da Boa Vista, consolidou-
se como ponto comercial e de moradia dos comerciantes mais abastados. Esse fato explica a 
presença dos sobrados, quando predominavam na região as casas térreas. Os autores Gilberto 
Freyre (1980) e Nestor Goulart Reis Filho (2001), em seus estudos sobre a arquitetura dos sobrados 
e casas térreas no Brasil colonial, demonstraram a diferença entre as morfologias dessas tipologias 
edificadas: a casa térrea para os mais pobre e os sobrados para os mais ricos, contando-se o 
número de pavimentos dos sobrados, o arranjo interno de maior complexidade bem como o 
acabamento recebido mais refinado.  
 23 Os autores Gilberto Freyre (1980) e Nestor Goulart Reis Filho (2001), em seus estudos sobre a 
arquitetura dos sobrados e casas térreas no Brasil colonial, demonstraram a diferença entre as 
morfologias dessas tipologias edificadas: a casa térrea para os mais pobre e os sobrados para os 
mais ricos, contando-se o número de pavimentos dos sobrados, o arranjo interno de maior 
complexidade bem como o acabamento recebido mais refinado. 
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Aldo Rossi (1998) considera que o destino da coletividade exprime-se com 

características de permanência nos monumentos urbanos, que são sinais da 

vontade coletiva, colocando-se como elementos primários ou pontos de referência 

da dinâmica urbana, capazes de acelerar, ou dificultar, o processo de urbanização 

e de levar à transformação espacial. Sua presença identifica-se com uma função, 

mas logo atinge valores significativos para a localidade e passa a ser ponto de 

referência para a cidade e circunvizinhanças (Rossi, 1998).  

 

As cartografias de 1749 (MENEZES, 1988), de 1760 (REIS, 2000) e de 1773 

(REIS, 2000) (Figuras 19, 20 e 22) apresentam a parte mais antiga da povoação 

com a Ponte da Boa Vista bifurcando-se para atingir dois pontos do local. A Planta 

Genográfica de 1749 assinala as “terras da Boa Vista e sua povoação”. Estão 

representadas as Igrejas de São Gonçalo, Santa Cruz, Recolhimento da Glória e 

Nossa Senhora da Conceição. A análise de José Luiz da Mota Menezes (1988) 

ressalta características e elementos que compunham a povoação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Planta Genográfica do Recife de 1749. 
Fonte: José Luiz da Mota Menezes. 
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 “[...] No mapa considerado, uma rua segue o pé da ponte até uma 
igrejinha de São Gonçalo, e do mesmo lugar outra rua vai até o pátio da 
igreja de Santa Cruz. A Rua que vai para São Gonçalo seria a primeira, 
porquanto a outra, a de Santa Cruz é considerada Nova – e quando outra 
rua surge, depois, a do Aterro, passa a tal nova se titular de Velha, e a 
Rua de São Gonçalo de Glória, a conta de um recolhimento de N. Sra. da 
Glória. Deste modo o núcleo inicial da povoação é aquele formado pela 
área triangular, definida pelo antigo caminho, já assinalado desde 1648, o 
de S. Gonçalo, depois da construção da igreja, tendo pequeno casario em 
torno, a rua que, sendo nova é dirigida para a Igreja de Santa Cruz... A 
igreja de N. Sª  da Conceição, junto a um sítio de coqueiros, desviará a 
atenção desde aquele núcleo primitivo no momento em que, ao se 
reedificar o bairro de Santo Antônio é mudada a localização da ponte, já 
inútil, se situada na propriedade dos Carmelitas, e se retorna àquela 
disposição contida em plano de 1639, partindo desde uma rua que sai, 
ortogonalmente da praça do mercado, a atual Diário de Pernambuco, em 
direção ao continente... O aterro da Boa Vista e a conseqüente ponte vem 
redirecionar para a praça, a atual Maciel Pinheiro, aquele largo da 
Conceição, o núcleo da povoação, isto é bem claro na planta genográfica. 
[...]” (MENEZES,1988, p.85 e 86). 
 
 
 
 
 

As plantas de 1760, 1771 e de 1773 (REIS, 2000) (Figuras 20, 21 e 22), 

embora destacando o bairro do Recife e a Ilha de Antônio Vaz, apontam a 

organização da Boa Vista, melhor delimitada com demarcações de quarteirões não 

representados na Planta de 1749. Se anteriormente foi considerada uma área de 

arrabalde, relativamente distante do centro e habitada primordialmente por uma 

sociedade menos abastada, teve o crescimento acelerado em virtude da 

reedificação da Ilha de Antônio Vaz (MENEZES, 1988), atualmente bairro de Santo 

Antônio, quando novos aterros deram origem à parte que formou a atual Rua da 

Imperatriz a partir de 1750, retomando-se a direção do antigo percurso que unia as 

localidades do Recife, Antônio Vaz e a Boa Vista, Partindo-se à expansão territorial 

para o norte, originando a Rua da Aurora. 

 

No Recife do século XVIII, a ocupação do continente concretizou-se pelo 

crescimento da região outrora ocupada por alagados e sítios. O século XIX 

apresenta a parte continental expandida, com um sistema urbano complexo: 

mesmo pertencendo ao Município de Olinda, esta região se interligava ao conjunto 

de relações que se desenvolveram no Recife e na Ilha de Antônio Vaz; a 

complexidade de sua estrutura urbana é atestada pela presença de três localidades 
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integradas por pontes (ZANCHETI, 2001), além do crescimento e 

desenvolvimento24 da cidade do Recife em sua totalidade.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Imagem sem título do Recife, 1760. 
Fonte: Nestor Goulart Reis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 21: Planta do Recife, 1771. 
Fonte: Nestor Goulart Reis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Planta do Recife, 1773. 
    Fonte: Nestor Goulart Reis. 

 

                                                 
24 O termo “desenvolvimento” é aqui compreendido segundo a visão do autor Philippe Panerai 
(2006), o qual inclui ao crescimento em extensão a prosperidade da região, que envolve questões 
interligadas a fatores econômicos e políticos.   
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Figura 23: 1808 – Plano do Porto e praça de Pernambuco de José Fernandes Portugal. 
Fonte: Nestor Goulart Reis. 

 

Figura 24: Recife 1808 – Plano do Porto e praça de Pernambuco de José Fernandes 
 Portugal. Fonte: Nestor Goulart Reis, 2002. 

Na Figura 24, as linhas vermelhas demonstram a direção dos 
caminhos ao interior continental, os quarteirões configurados, o 
número maior de ruas, além de todas as igrejas edificadas refletem 
o crescimento da povoação. 
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A Planta de 1808 (Figura 23) demonstra claramente a extensão e o 

adensamento que ocorreu no século XVIII. Um tecido urbano composto por vias 

principais completamente demarcadas sobre o território e interligado às ruas 

secundárias; Grande parte dos quarteirões aparece delimitada, uma malha urbana 

interligada por ruas principais e ruas secundárias, as principais geralmente ligam os 

templos religiosos. Aparecem os largos e as praças demarcadas e o crescimento 

dando continuidade e seguimento à linha dos antigos caminhos, o qual será 

consolidado no decorrer do século XIX.  

 

A primeira metade do século XIX ficou marcada em Pernambuco por lutas 

políticas: a Revolução de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e a 

Revolução Praieira de 1848. O Recife tornou-se cidade em 1823 e capital de 

Pernambuco em 1827; estes acontecimentos marcaram o caráter de lutas e de 

rebeldia dos pernambucanos, que confrontavam as ordens do Rio de Janeiro 

(Prefeitura da Cidade do Recife, 2000). 

 

Apesar das revoltas do século, o Nordeste viveu uma fase de grande 

desenvolvimento econômico propiciado pelo incremento na produção e valorização 

dos preços do açúcar e do algodão, produtos então valorizados pelo mercado 

exterior. Em Pernambuco, apareceram os engenhos centrais e teve início a 

montagem de usinas, além de investimentos de capital estrangeiro, como os dos 

franceses e dos ingleses25 (ORTIZ e HUE, 1987).  

 

A euforia econômica propiciada pelo desenvolvimento da indústria, embora 

sob dominação de uma oligarquia agrária e de uma burguesia urbana, propiciou 

modernizações à cidade, que era núcleo portuário, local de circulação e de 

negociação do mercado financeiro voltado à exportação. Pernambuco tinha 

posição hegemônica no Nordeste pela presença do Porto do Recife, além de ser o 

ponto final das ferrovias. O desenvolvimento, conseqüentemente, demandou 

                                                 
25 No decorrer do século XIX, o Recife possuía três fábricas têxteis, era responsável por até 35% 
das exportações brasileiras e desenvolvia indústrias voltadas à produção de óleos vegetais, como 
algodão e mamona, indústria alimentícia, que se utilizava de frutas regionais para produzir doces, 
licores e refrigerantes, além da produção de vinagre, couro e confecções, em menor quantidade 
(ORTIZ e HUE, 1987). 
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reformas na estrutura urbana da cidade, com investimentos voltados aos interesses 

industriais e comerciais. (ORTIZ e HUE, 1987). 

 

Além desses fatores, o Recife tornara-se uma cidade visitada por 

estrangeiros. Como atesta Leonardo Dantas Silva (1988), foram muitos os 

visitantes que ilustraram a cidade em diferentes localidades. O século XIX é 

possuidor de rica iconografia, realizada por artistas que aqui passaram, composta 

por litogravuras, aquarelas, desenhos, pinturas e fotografias, todas de suma 

importância à análise do crescimento urbano.   

 

 
Figura 25: Praça da Boa Vista, 1875. 

Litogravura de Luís Schlappriz. 
Acervo da 5ª SR/IPHAN. 

 
 

 
Figura 26: Procissão no Pátio de Santa Cruz, final século XIX. 

Fonte: www.fotolog.com/tc2. 



 83  

 
Figura 27: Rua da Imperatriz, início do século XX. 

  Fonte: Álbum de Pernambuco, 1914.  

 

Em decorrência do crescimento da cidade, as questões urbanas passaram a 

ter atenção especial da administração pública, uma vez que era grande a 

quantidade de doenças provocadas pela insalubridade das habitações, tornando-se 

assim uma ameaça à saúde pública. Os ambientes urbanos adquiriram 

importância, nos quais costumes burgueses exigiam novos comportamentos 

(Prefeitura da Cidade do Recife, 2000).  

 

O Recife recebe infra-estrutura como um sistema de abastecimento de água, 

linhas de trens e de bondes, novas pontes, iluminação pública e um serviço de 

transportes coletivos. A expansão da cidade acontece por meio dos aterros, como 

o caso da Rua da Aurora, na Boa Vista que, junto aos bairros de Santo Antônio, do 

Recife e de São José, concentravam a vida da cidade (Prefeitura da Cidade do 

Recife, 2000).  

 

Na região da Boa Vista, outros aterros foram realizados, desta vez seguindo 

a direção norte, para Olinda, com o surgimento de uma grande quantidade de ruas 

e novas edificações26. A modernização iniciada nesse período acontece 

influenciada principalmente pelos franceses, ingleses e alemães, com 

                                                 
26 LOUREIRO E AMORIM (2000) observam uma divisão funcional na cidade, que acontece ao longo 
do século XIX, em que no bairro do Recife situavam-se as instituições voltadas às atividades 
portuárias e de exportação, no bairro de Santo Antônio funcionavam as instituições públicas 
administrativas, no de São José, o comércio e no bairro da Boa Vista concentravam-se atividades 
assistenciais e culturais.  
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investimentos mais voltados à construção de ferrovias e à infra-estrutura urbana, 

com tecnologias e edificações que trouxeram renovações estéticas, marcando os 

ambientes da cidade com a presença de outras tipologias como a Assembléia 

Legislativa, construções nobres ao gosto francês, além de fábricas e vilas operárias 

na periferia da cidade (Prefeitura da Cidade do Recife, 2000). 

 

A cartografia de 1820 (REIS, 2000) (Figura 28) mostra a estrutura urbana 

que se consolidou no início do século XIX, caracterizando-se por apresentar uma 

região densa, rodeada por propriedades particulares, com uso predominante de 

habitações residenciais de casas térreas, mantendo a morfologia inicial calcada na 

organização do território seguindo o percurso originário que interligava o Recife, 

Antônio Vaz e a Boa Vista.  

 

 

 
                              Figura 28: 1820 – Sem título. Autor desconhecido. 
                                                Fonte: Nestor Goulart Reis. 

                                                                               Foto: Rodrigo Cantarelli. 
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As interferências urbanísticas que aconteceram no século XIX visavam a 

atender exigências quanto à salubridade das edificações, segundo as concepções 

sanitárias da época, ao embelezamento da cidade e à criação de edificações de 

utilidade pública, como a construção do Hospital Pedro II (1847), o Cemitério de 

Santo Amaro (1851), a Academia de Direito (1889/1911), o Ginásio Provincial 

(1866) e a Assembléia Legislativa (1874). As novas tipologias aferem à cidade uma 

morfologia diversificada e apartada da influência religiosa que marcou os séculos 

anteriores (LOUREIRO e AMORIM, 2000), entretanto, a maior parte destas 

edificações foram construídas na área aterrada em direção ao norte da cidade.  

 

O bairro da Boa Vista consolidou-se apresentando uma estrutura compacta, 

contudo, a área que corresponde ao núcleo inicial do bairro que ficou caracterizada 

por apresentar um “[...] tecido português [...]” (LOUREIRO e AMORIM, 2000, p.35), 

permaneceu praticamente inalterada em sua trama e malha inicial, assim como o 

trecho compreendido pelo percurso inicial, cuja linha marca as relações entre 

produção e escoamento as quais abalizaram a gênese e justificaram a própria 

existência da cidade. Esse percurso permaneceu marcado, mas ganhou outras 

tipologias, apresentando uma linha de continuidade entre passado, presente e 

futuro, porque manteve interligadas à origem da cidade, o porto, a área de 

expansão. Os percursos organizaram a morfologia do bairro, assim como a da 

cidade como um todo que, “[...] pousado no tempo, liga a origem à expansão, sem 

sentido obrigatório [...]” (LOUREIRO e AMORIM, 2000, p.36).  

 

No final do século XIX já se fazia necessária a introdução de uma estrutura 

modernizadora. Saturnino de Brito foi responsável por diversas transformações que 

se realizaram na cidade no início do século XX. As plantas de 1906 e 1917 (Figuras 

29 e 30) mostram já uma Boa Vista consolidada, apresentando também as marcas 

que o passado deixou à medida que os descendentes dos portugueses ocupavam 

mangues com aterros. 

 

Nas plantas do início do século XX (Figuras 29 e 30) já é possível 

distinguirem-se as mudanças e as marcas sobre o suporte geográfico, que uma 

nova maneira de ocupar e organizar o território imprime sobre a cidade e a Boa 
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Vista. A parte mais antiga, contudo, edificada entre os séculos XVII e XVIII, 

demonstra um caráter de continuidade que atinge à contemporaneidade, marcada 

pela morfologia manifesta por tecido urbano o qual mantém características da 

época de formação.  

 

As peculiaridades estão demonstradas pelo modo de se inserir no sítio, pelo 

adensamento com que o casario ocupa os lotes, ruas e largos, predomínio da 

horizontalidade da paisagem, presença de edificações monumentais inseridas e 

articuladas ao espaço e, principalmente, pela ambiência que ainda hoje se 

vivencia, passível de verificação quando observada a partir da estrutura e dinâmica 

urbanas presentes.  

 

 

 
Figura 29: Planta da Cidade do Recife, 1906 de Douglas Fox. 

Fonte: Acervo do IPHAN 5ª SR. 
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  Figura 30: Recife,1917. Saneamento de Recife. Saturnino de Brito. 

Fonte: Arquivo Público de Pernambuco. 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Morfologia da Boa Vista, 2006. 

 Fonte: FIDEM 
 

 

RIO CAPIBARIBE 

BOA VISTA 
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 O Bairro da Boa Vista é um dos espaços consolidados mais característicos 

da cidade do Recife. Possuidor de um conjunto urbano-arquitetônico cuja estrutura 

revela caráter de permanência, que consiste por estar materializado através da 

estrutura física antiga sobre a qual se desenvolvem práticas sociais cotidianas. 

Esse anacronismo é identificado ao se observar a composição formal revelada pelo 

conjunto urbano e arquitetônico existente no local e pela maneira como tem sido 

utilizado pelos habitantes e transeuntes que nele residem, trabalham ou visitam. 

 

Do ponto de vista geográfico, encontra-se localizado à margem esquerda do 

Rio Capibaribe na parte continental do Recife (Figura 31), estende-se do Hospital 

Pedro II, pela Rua Dr. José Mariano e Rua da Aurora até o Colégio Estadual de 

Pernambuco e atinge o Parque 13 de Maio e Rua do Hospício até chegar à Rua 

Manoel Borba. Esteve até o século XIX ligado à Câmara Municipal de Olinda. O 

trecho que corresponde à Rua do Hospício e à Rua da Aurora era coberto por 

mangues no século XVII, o que possibilitou a instalação de vários curtumes nesta 

área. Sua dimensão atual deve-se ao fato de terem sido realizados diversos aterros 

sobre os mangues entre os séculos XVIII e XIX, os quais originaram a Rua da 

Imperatriz e a Rua da Aurora, estendendo-se até a Rua do Lima, formando assim 

grande parte da área atual existente (PPSH/ FIDEM,1978).   

 

Protegido por legislação específica no âmbito municipal na categoria de 

Conjuntos Antigos (PPSH, 1978) e, no âmbito Federal, com algumas edificações 

tombadas isoladamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), possui edificações cuja construção remete a diferentes momentos da 

história urbana do Recife, nos quais se observam as interferências ocorridas para 

atender necessidades atuais. Parte da área mais antiga está compreendida por 

uma Zona de Preservação Rigorosa (ZPR) e pela Zona de Preservação Ambiental 

(ZPA), identificadas segundo critérios adotados pelo Plano de Preservação dos 

Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife (PPSH, 1978, p.173). 

 

A Boa Vista abriga um grande número de moradores. É objeto de referência 

e de convergência para a população da cidade porque congrega atividades de usos 

diversificados tais como: habitação, comércio, serviços culturais e educacionais. 
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 Possui um crescente pólo hospitalar e de prestação de serviços médicos e 

ampla rede de transportes urbanos. Nos últimos anos, tem recebido constantes 

interferências em sua estrutura urbano-arquitetônica, em virtude da necessidade de 

adequar sua arquitetura a funções atuais. É alvo de projetos de requalificação 

urbana, cujo objetivo é promover melhorias na qualidade ambiental e infra-

estrutural, em meio ao conjunto de diretrizes adotadas para interferências na área 

central da Região Metropolitana do Recife.  

 

De acordo com a Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Ambiental, o bairro da Boa Vista está incluído nos planos para 

reabilitação do Centro Expandido – Prefeitura da Cidade do Recife, que utiliza 

políticas patrimoniais de reabilitação para o Bairro do Recife e seu entorno. Tais 

planos contêm direcionamento voltado a programas estratégicos de 

Desenvolvimento Integrado, cuja ampliação de foco parte da constatação de que o 

Centro Expandido constitui-se numa área urbana adensada, com estoque 

patrimonial construído representante do passado tangível da história urbana da 

cidade.  

 

 O Recife possui grande número de edificações construídas e não utilizadas, 

identificadas principalmente nos bairros de Santo Amaro, São José, Santo Antônio 

e Boa Vista. A existência de infra-estrutura básica, como energia elétrica, 

saneamento, transportes e telefonia, é fator preponderante à implementação de 

programas que promovam desenvolvimento (Secretaria de Planejamento 

Participativo, Obras e Desenvolvimento Ambiental, 2007).  

 

Alguns dos projetos têm sido de fundamental importância para o local, aqui 

demonstrados os que se desenvolvem na Boa Vista, quais sejam o de 

Requalificação do Cais da Aurora, Projeto Reviver Recife Centro, Programa Morar 

no Centro e Civitate, todos eles visam à permanência da estrutura edificada e da 

ambiência vivenciada no bairro reconhecendo também significações históricas e 

culturais. 

 

Os registros históricos, materializados pela estrutura urbana que se encontra 

no bairro, podem ser identificados principalmente no trecho que corresponde à área 
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mais antiga do sítio, a qual teve parte da ocupação territorial organizada por 

caminhos antigos, moldados segundo padrões morfológicos e tipológicos 

característicos ao período de formação do núcleo, com a presença de igrejas, 

praças e largos, predominância de edificações vernáculas construídas ao longo do 

tempo, uma ao lado da outra, ocupando lotes estreitos e profundos, sem recuos 

frontais ou laterais e alinhadas pela rua, formando um todo contínuo e denso que 

continua a ser um lugar diferenciado no contexto do espaço histórico da cidade.  

 

O conhecimento da história de sua formação e dos fatores condicionantes à 

sua gênese morfológica proporcionou a compreensão do tecido urbano edificado e 

dos elementos que organizam sua forma. Na observação das estruturas ainda 

presentes e em que as regiões são definidas por homogeneidade física, os tipos 

revelam uma constância de modo de vida que se concretizava em edifícios 

semelhantes, conferindo ao lugar uma paisagem que o caracteriza.  

 

Somente uma análise que considere o estudo pormenorizado dos elementos 

que constituem sua forma permitirá a verificação de que determinados elementos 

morfológicos persistem. Esses elementos traduzem práticas sociais edificadas 

passo a passo e ao longo do tempo, constituindo vestígios e fragmentos que 

permanecem enquanto testemunhos e exemplares de um momento na História 

Urbana do Recife.  
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III – JEITO, GESTO E DESÍGNIO: MORFOLOGIA E TIPOLOG IA  
       URBANAS DA BOA VISTA. 

 
 

“[...] O mapa da cidade, em especial em suas partes mais antigas, é 
caracterizado pela permanência dos traçados, à qual se acrescenta a 
permanência dos monumentos. Tal estabilidade não é apenas um dado 
histórico de interesse para eruditos e curiosos. Paradoxalmente, a 
estabilidade parece ser cada vez mais necessária à medida que o futuro 
parece cada vez mais incerto. As mutações econômicas não se fazem 
sem violência, mas são mais fáceis de suportar num contexto conhecido. 
O espaço constitui-se um sistema de marcos e referências cuja 
permanência é tranqüilizadora[...]” (PANERAI, 2006, p. 162). 

 
 
 
A cidade se compõe por um arranjo conexo, desde sua gênese à atualidade, 

compreendendo um ambiente em que coexistem formas edificadas em diferentes 

momentos históricos (PANERAI,2006) cujo sentido se manifesta pelo cumprimento 

de sua função social. Os espaços urbanos – ou suas arquiteturas – estruturam-se 

segundo consonâncias ideológicas e culturais, tornando-se, assim, lugares em que 

passado e presente reúnem distintos processos de trocas e experiências sociais, 

cuja configuração deve responder e solucionar problemas de ordem física e social 

(LAMAS,2000). 

 

Resultado de um conjunto de relações inerentes à vida dos indivíduos em 

todos os tempos, a arquitetura da cidade representa, coloca em evidência, por 

meio das representações materiais, um conjunto de relações significativas à cultura 

que lhes deu origem. As formas urbanas que constituem as cidades carregam 

implícitas relações espaço-temporais e sócio-culturais, cujas conformações 

resultantes transparecem por meio dos conjuntos urbano-arquitetônicos edificados 

ao longo do tempo (LAMAS,2000).  

 

Segundo Aldo Rossi (1998), é pela arquitetura que a cidade se mostra e fala 

de si própria. Em primeiro lugar, porque a vida dos indivíduos acontece dentro de 

arquiteturas, sejam espaços públicos ou privados, serão sempre ambientes sobre 

os quais as pessoas caminham, estudam, habitam, trabalham e vivem (Rossi, 

1989); em segundo lugar, porque a leitura visual é a que primeiro transparece, e 

que, de certo modo, impõe-se às demais leituras que se possam do ambiente 
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obter, derivando, assim, da estreita relação existente entre necessidades sociais e 

apropriação do território, cuja formação se deu de modo gradual e acumulativo.  

 

Na configuração física dos recintos urbanos, a arquitetura é um fato que 

permite o entendimento cultural da cidade, uma vez que demonstra ser a realidade 

visível e palpável a qual torna possível a leitura e diagnóstico de conteúdos formais 

distintos, possibilitando evidenciar diferenças ou semelhanças nos ambientes que 

compõem os diversificados segmentos das cidades (LAMAS, 2000).  

 

Avaliando-se o domínio que o impacto visual representa ao estudo das 

cidades, ou seja, dos ambientes constituídos culturalmente, em que o tempo e a 

história adicionam diferenciais significativos em virtude dos costumes, crenças e 

tradições a eles agregados, a análise da morfologia e da tipologia na área 

delimitada por este estudo no bairro da Boa Vista utilizou-se do conhecimento do 

passado para investigar os principais elementos que contribuíram à formação e 

crescimento do bairro, do estudo da cartografia e iconografia referentes aos 

séculos XVII, XVIII e XIX, como também da observação direta da paisagem que se 

desdobra diante do olhar do especialista, buscando compreender os fragmentos 

resultantes e permanentes daquele contexto, cuja importância reside no fato de ser 

o bairro, um lugar de referência, cuja estrutura permanece como elemento de 

identificação para a cidade e para a história urbana do Recife.  

 

Focados nos estudos sobre a cidade, os autores Aldo Rossi (1998), Philippe 

Panerai (2006) e José R. Garcia Lamas (2000) apontam ser imprescindível à 

análise urbana o conhecimento da cidade sob dois aspectos: o da apreciação 

histórica e o da observação da forma do lugar. Considerando-se que cada geração 

depositou sua marca sobre a geração que a precedeu, o exame de características 

morfológicas do bairro identificou elementos os quais contribuíram para a formação 

da cidade do Recife, basicamente destacando-se componentes urbanos que 

participaram e condicionaram a gênese e consolidação do bairro, cujo resultado 

material traduz uma visão de mundo condizente com a de sua formação, 

representado pelo conjunto urbano-arquitetônico ora observado.  
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O estudo tipológico foi realizado considerando-se principalmente os 

procedimentos de CERVELATTI e SCANAVINI (1976), além dos estudos de Julio 

Carlo Argan (1965) e VIDLER (1977). Partindo-se do princípio de que as formas 

das coisas têm sempre um precedente, o tipo, na arquitetura pode ser visto como 

um princípio elementar, um núcleo central de onde a idéia partiu.  Ligado às 

origens das sociedades nas diferentes regiões, é condicionado por fatores 

geográficos e sócio-culturais, o que permite diferentes características entre as 

formas, entretanto, parte sempre de necessidades semelhantes, apresentando 

variações de acordo com a diversidade local e social (VIDLER,1977, p.619).  

 

Dessa forma, as tramas do desenho urbano são demonstradas a partir do 

estudo da morfologia urbana da Boa Vista, seguindo-se ao estudo das tipologias 

dentro do tecido urbano que conforma o ambiente histórico do bairro, tendo-se 

sempre o direcionamento de que ao jeito, ou à herança cultural, corresponderam 

gestos os quais regularam padrões de comportamento e de ocupação espacial e 

que resultaram nos desígnios, estes, aqui, representados pelos vestígios do 

passado que permanece. 
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III.1 – Tramas do desígnio: a morfologia urbana da Boa Vista. 

 

“[...]O mapa da cidade revela-se, em primeiro lugar, no traçado de seus 
espaços públicos. Estes se organizam em redes contínuas e 
hierarquizadas, duas qualidades que parecem ser fundamentais[...]” 
(PANERAI, 2006, p. 163).  

 

Pertencem ao campo da Morfologia Urbana os instrumentos que melhor 

contribuem para a apreciação da estrutura física de um determinado fato urbano. A 

leitura dos mesmos está intimamente ligada à visão de que a cidade pode ser 

compreendida ao se observarem o conjunto urbano e arquitetônico edificado ao 

longo do tempo, cujos mecanismos de interpretação estão atrelados à estrutura 

visível do meio urbano, ou seja, aos elementos que compõem seus ambientes 

construídos (ROSSI, 1998). 

 

De acordo com Aldo Rossi (1998), a morfologia urbana consiste na 

descrição formal de um determinado fato urbano. Apesar de apresentar uma 

ligação com a forma real, que resume o caráter total do objeto estudado, sua 

identificação só se completa quando à qualidade material dos fatos interligam-se 

fenômenos que condicionaram a existência de sua aparência física; nos ambientes 

antigos pode ser diagnosticada em áreas cuja homogeneidade física e tipológica 

atestam modos de vida representados por suas arquiteturas, como o caso da área 

investigada pela presente pesquisa (Figuras 32, 33, 34 e 35). 

 

“[...] A morfologia urbana é a disciplina que estuda o objeto – a forma 
urbana – nas suas características exteriores, físicas, e na sua evolução 
no tempo [...]” (LAMAS,1992,p. 38). 

 

Por forma urbana compreende-se, aqui, a aparência exterior que oferece um 

determinado fato urbano, ou seja, um conjunto de arquiteturas edificadas e 

organizadas sobre um sítio e inter-relacionadas espacialmente; ela emerge como 

resposta a um conjunto de fatores impostos pelo meio sobre o qual se inscreve, 
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com imbricações culturais pertinentes ao contexto histórico-temporal a que remete. 

Para o estudo da forma de um determinado fato urbano, o conhecimento dos 

processos que influenciaram e propiciaram a produção de uma configuração 

específica a um lugar é utilizado para elucidar o desenho resultante; esse processo 

de análise requer que se proceda à identificação da área de estudo (Figura 02) e 

dos elementos que a compõem, em que os instrumentos de leitura para sua 

configuração serão alterados segundo a dimensão sobre a qual é observada 

(LAMAS, 1992).   

 

 
 

 
Figura 32: Recife: dimensão territorial. 

 Fonte: www. recife.org.br 
 

 
 

 
Figura 33: Boa Vista: dimensão urbana.                         

Fonte: FIDEM. 

 
 

 
Figura 34: Boa Vista: dimensão setorial.  

Fonte: FIDEM. 

 
 

 
Figura 35: Boa Vista: dimensão setorial vertical.               

Fotos: Vania Cavalcanti 
 

As Figuras 32, 33, 34 e 35 demonstram as dimensões territorial, urbana, setorial e 
vertical sobre as quais a morfologia do Bairro da Boa Vista foi observado. 

 

Philippe Panerai (2006) propõe o estudo da cidade a partir de seu 

crescimento. Esse procedimento permite a compreensão do processo de extensão 
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e adensamento de uma determinada área da cidade, partindo-se do estudo 

morfológico. A análise é feita por partes e requer o conhecimento do território 

geográfico sobre o qual a cidade emerge em sua dimensão global, assim como do 

tecido urbano que a constitui, sem, contudo, eximir-se da interpretação necessária 

à sua apreensão localizada, adentrando à compreensão de seu conteúdo 

pormenorizado, ou seja, aquele que se detém sobre sua forma, sobre o estudo e 

interpretação de semelhanças e diferenças existentes entre os elementos que 

constituem os fatos urbanos. 

 

Entende-se por fato urbano um entorno caracterizado por apresentar 

arquitetura própria, ou seja, uma determinada área da cidade cuja natureza 

singular diferencia-a de outras áreas que compõem as estruturas citadinas. Seu 

caráter de individualidade provém do fato de apresentar morfologia e tipologia 

urbanas organizadas no espaço e no tempo, pertencentes ao contexto sócio-

cultural sobre o qual a cidade cresceu. Tal estrutura permanece interagindo na 

contemporaneidade enquanto parte constitutiva do ambiente urbano em que se 

vive e que, extrapolando os limites de suas funções reais, tornam-se 

freqüentemente locais de identificação e referência coletivas (ROSSI, 1998). 

 

 O desenvolvimento de ferramentas à análise urbana inicia-se pela 

observação e delimitação do território sobre o qual se insere o ambiente a ser 

investigado (PANERAI, 2006).  Nesse sentido, o autor propõe que a análise urbana 

se realize por meio da observação do crescimento do local, identificando-se pólos 

ou linhas de crescimento, assim como elementos limitadores à expansão territorial. 

Esses instrumentos apresentam-se suficientemente abrangentes para estudos de 

áreas de maiores ou menores proporções, aplicado à análise urbana do bairro da 

Boa Vista, permitiram identificar que o crescimento e consolidação foram 

estruturados a partir dos percursos iniciais entre a Ilha de Antônio Vaz e o 

continente, como já demonstrado nas cartografias de 1639 e 1648 (MELLO, 1976).  

 

 

 

 

 



 97  

  

 

 
 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1648. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1749. 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1799. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1808. 

 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1820. Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1906. 
 

 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 1917. 

 

Morfologia e crescimento da Boa Vista, 2006. 

Figura 36: Plantas do bairro da Boa Vista que demonstram seu crescimento em extensão 
ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX. 
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 Sob o ponto de vista do crescimento, as plantas analisadas demonstram que 

a expansão territorial que compreende a área delimitada para estudo aconteceu 

gradativamente; inicialmente espalhando-se por áreas livres de alagados, 

alinhando-se aos caminhos pré-existentes desde o século XVII, tendo o Cemitério 

dos Judeus e os curtumes como pontos atrativos, as quais justificavam o 

movimento e a ligação entre a Ilha de Antônio Vaz e o Bairro do Recife. Embora 

apresentando uma estrutura morfológica clara e compreensível, não se pode dizer 

que foi um crescimento contínuo. A linha de crescimento e direção tomada seguiu 

ao longo dos principais caminhos, que partiram de um ponto determinado da Ilha 

de Antônio Vaz e dirigiram-se ao continente, cuja morfologia foi condicionada pelo 

rio Capibaribe, alagados e mangues (Figura 36).  

 

 A presença de elementos naturais de caráter duradouro e permanente, 

cerceando a expansão física de um território, condiciona e marca a morfologia da 

área, cuja materialização deixa aparentes o ponto em que a barreira foi transposta 

de um lado da cidade e o ponto de gênese do crescimento no lado oposto, sem 

necessariamente eliminar a continuidade dos traçados existentes em uma das 

margens (PANERAI, 2006). As duas margens do rio Capibaribe permanecem como 

local marcado pela mudança entre o tecido urbano que existia e o outro que se 

formou na Boa Vista. Este apresenta marcas evidentes de uma malha constituída a 

partir do prolongamento e da continuidade da linha de crescimento pré-existente, 

que prosseguiu de uma margem para a outra, assim como revela as peculiaridades 

impostas pelos fatores geográficos.  

 

 A necessidade de ultrapassar o limite que o rio Capibaribe impunha levou à 

construção da ponte da Boa Vista (Figura 37), elemento de ligação que 

proporcionou intensificação entre os pólos de maior concentração e crescimento da 

época. Outras três pontes foram construídas até o século XIX; elas permanecem 

como elementos de ligação indispensáveis ao desempenho das atividades da 

cidade na contemporaneidade, atestam sua ligação com a história urbana do 

Recife e promovem o desempenho da ambiência urbana da cidade como um todo. 

Conceitualmente, são representações simbólicas para a cidade, são características 

permanentes cuja explicação encontra no sítio o ponto fundamental para dar à Boa 

Vista a morfologia que se inscreveu sobre o seu território ao longo do tempo.  
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 Nos estudos sobre morfologia urbana, Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai 

(2006) destacam um dos elementos fundamentais à compreensão da forma de 

uma área-estudo: a conformação geográfica do sítio sobre o qual a cidade emerge. 

A morfologia de um fato urbano resulta das características impostas pelo sítio 

sobre o qual se insere e cresce uma aglomeração urbana e por tais características 

é determinada. Esse aspecto impôs-se e se inter-relacionou aos componentes 

físicos e tipologias que foram implantadas no processo de crescimento inerente à 

área estudada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponte da Boa Vista – 1863. 
Fonte: IPHAN 5ª SR. 

 

 

Ponte da Boa Vista – 2006. 
Foto: Vania Cavalcanti- 2006. 

Figura 37: As iconografias demonstram a permanência das relações existentes entre o bairro de Santo 
Antônio e a Boa Vista, tendo a ponte como elemento de ligação e indispensável ao funcionamento 
cotidiano da cidade. Além disso, agrega-se à ponte um valor simbólico profundamente arraigado à 
história e memória da cidade do Recife.   

 

 

 A Boa Vista edificou-se sobre sítio plano com caminhos moldados ao longo 

dos terrenos pouco inundáveis, ou seja, ajustando-se ao sítio. A organicidade do 

tecido está representada pela maneira livre como foram ocupados e conformados 

seus espaços públicos, fato que traduz uma das principais características inerentes 

ao modelo português de construir cidades. No século XVIII, a linha de crescimento 

anteriormente averiguada foi alterada em virtude do aterramento realizado na atual 

Rua da Imperatriz27.  

                                                 
27 Vale ressaltar, nesse caso, que o Cemitério dos Judeus perdeu seu poder atrativo após a 
expulsão dos holandeses e dos judeus, além do fato de que, sendo essas terras doadas à Henrique 
Dias e à comunidade de negros e mulatos era local de moradia de pessoas pobres, a se notar pela 
quantidade de casas térreas edificadas e presentes hoje no local e pelos sobrados que se 
construíram a partir da consolidação do aterro da Boa Vista. 
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 O aterro seguia a linha do antigo caminho que partia de Olinda, chegava ao 

porto do Recife, deste para a Ilha de Antônio Vaz e daí seguia para as terras da 

Boa Vista. No decorrer do século XVIII, o tecido urbano que se constituiu ficou 

marcado não só pela mudança de época de construção, como também pelos 

contextos específicos aos quais alude Sílvio Zancheti (2001), relativos ao século 

XVIII, em que se observa grande influência dos comerciantes e de irmandades 

religiosas, cujo crescimento concentrou-se nas proximidades dos templos religiosos 

e das praças em virtude das igrejas que foram edificadas. A construção das igrejas, 

também responsáveis pela organização espacial do bairro, favoreceu ao 

adensamento da área, observado pelo preenchimento progressivo do entorno local, 

(Figura 36), na qual são representadas plantas do bairro em momentos distintos, 

cujo crescimento pode ser observado. 

 

 Desse ponto de observação advém a análise de Aldo Rossi (1998) ao 

reconhecer que, ao longo do tempo, conectam-se fenômenos passíveis de 

comparação pela homogeneidade com que alguns elementos apresentam 

continuidade física sem que sejam diagnosticadas rupturas em seu entorno 

mínimo28, o qual deve ser estudado por meio da identificação dos elementos que 

constituem o tecido urbano. 

 

 

“[...] Na cidade tradicional, a estrutura da massa edificada é tal que o 
adensamento geralmente se efetua sem que haja alteração sensível da 
imagem de conjunto. A configuração do quarteirão, cujas bordas contínuas 
“isolam” seu miolo do espaço público, favorece as transformações 
internas: construção de edificações anexas nos fundos dos lotes, 
proliferação de fachadas internas e alpendres, ocupação de pátios e 
quintais, etc. [...]” (PANERAI, 2006, p.75). 

 

 

 O tecido urbano está constituído pelo conjunto de elementos que 

caracterizam a rede viária, o parcelamento do solo e suas edificações. Seu estudo 

possibilita a apreensão do local no que ele tem de particular, explica a lógica 

                                                 
28 Por entorno mínimo adotou-se, aqui, o conceito utilizado por Aldo Rossi (1998) na teoria dos fatos 
urbanos, que consiste em ser uma área mais ou menos delimitada a qual serve para caracterizar 
mais objetivamente um fato urbano.  
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inerente aos elementos constitutivos dos ambientes, assim como possibilita uma 

visão global e pontual dos seus componentes formais, observando-se o traçado e 

as ruas, a maneira de ocupação dos lotes, dimensões e conformação dos 

quarteirões, assim como as casas e as edificações monumentais (PANERAI, 

2006). 

 

 Os procedimentos à análise urbana, segundo Philippe Panerai (2006), 

devem permitir apreender o relevo, utilizando-se para isto das plantas que 

reproduzam os traçados e os parcelamentos. Devem ser identificadas as 

características topográficas do sítio analisado e dos pontos singulares para se ter 

idéia da relação da urbanização com o sítio e reconhecimento dos elementos que 

constituem o conjunto urbano-arquitetônico. Aplicada ao diagnóstico de ambientes 

históricos, possibilita a compreensão clara da área marcada pela conformação 

histórica. Por questões cognitivas, procedeu-se à análise por partes, ou seja, cada 

um dos conjuntos estudados separadamente, para, então, obter-se a compreensão 

das articulações que mantêm entre si. Dessa maneira, os sub-capítulos seguintes 

seguirão à análise da rede viária, do parcelamento do solo e das edificações no 

bairro da Boa Vista.    
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III.1.1 – A rede viária da Boa Vista. 

 

 

O traçado urbano das cidades apresenta-se como um dos elementos de 

mais fácil identificação dentro do tecido urbano. Está ligado à topografia do sítio, é 

resultado das relações sociais, permite as trocas e os encontros sociais em 

diferentes níveis e acompanha o crescimento da cidade interligando-a a diferentes 

partes ou localidades (LAMAS, 1992). No âmbito dos espaços públicos, a malha 

viária compreende o conjunto formado pelo sistema de vias, com ruas, vielas, 

travessas, becos e avenidas, os passeios públicos, os largos, as praças, pontes, 

canais, cais, margens e praias. Esse conjunto de elementos forma uma rede que 

se comunica de maneira contínua, organizada de modo hierarquizado, em que as 

avenidas principais e ruas secundárias organizam o território (PANERAI, 2006).  

 

Os autores Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai (2006) observaram que é 

pela compreensão do traçado de uma localidade que melhor se identificam as 

permanências enquanto propriedades dos espaços, uma vez que resistindo ao 

tempo, acompanham o crescimento da localidade, muitas vezes sem alteração. 

Sendo assim, o plano e as ruas são os elementos constitutivos dos ambientes 

urbanos que menos alterações sofrem; em muitos casos, são componentes que 

seguem o território geográfico, como no caso de rios e mares, fatores 

determinantes para a conformação de um povoado.  

 

Os desenhos que reúnem as principais ruas de uma localidade interligadas 

às ruas secundárias, formam um conglomerado de ligações que tornam possíveis a 

circulação e a comunicação entre os habitantes da cidade; sua análise permite 

visualizar as relações entre a malha constituída e o sítio sobre o qual se inscreveu, 

possibilita considerar as ligações e direcionamentos que tomam os caminhos e vias 

principais e suas relações com a cidade em seu todo. Nos arranjos mais antigos, 

caracterizam-se e diferenciam-se do tecido novo por possuírem uma estreita 

relação com a época em que se originaram (Figura 38), chegando normalmente a 

apresentarem maior irregularidade e variedade nas dimensões de largura e de 
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comprimento (PANERAI,2006), como ocorreu nas cidades brasileiras, 

principalmente, nos três primeiros séculos de formação.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tecido urbano da Boa Vista: vias e parcelamento fundiário. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Área servida por uma das ruas principais da área estudada: Rua da Imperatriz. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área servida por uma das ruas principais da área estudada: Rua Gervásio Pires 

Figura 38: Tecido urbano da Boa Vista: podem-se observar as ruas e o parcelamento 
fundiário. As dimensões das vias – largura e extensão – variam de acordo com a 
importância da via dentro do sistema. 

       Fonte dos mapas analisados: FIDEM. 
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Os núcleos mais antigos que se formaram no Brasil colonial instalaram-se 

geralmente em sítios altos. Como características gerais, as ruas adaptavam-se ao 

sítio sobre o qual se assentavam tendendo à irregularidade, uma vez que 

apresentavam escassa preocupação com uma ordenação geométrica rígida; 

geralmente, organizavam-se como locais de trânsito diário como também de modo 

a permitir a passagem das procissões, uma das atividades urbanas mais 

características da vida colonial brasileira (REIS, 2000). 

   

As ruas características das cidades coloniais brasileiras apresentam-se 

hierarquizadas sob o ponto de vista urbanístico e arquitetônico, uma vez que a 

conformação no sítio, a relação com a arquitetura edificada e a presença ou 

ausência de edifícios singulares foram elementos definidores da importância da rua 

no conjunto da malha urbana local. Funcionavam essencialmente como meios de 

circulação e de passagem aos habitantes do núcleo. As ruas secundárias 

interligavam-se às ruas principais formando uma rede viária encarregada da 

organização de um sistema urbano completo, reflexo de relações sociais 

específicas a um determinado contexto, conectando lugares, destacando-se as 

ruas principais por ligarem entre si os pontos de maior importância da localidade, 

como os altos, os largos e as praças (REIS, 2000). 

 

A dimensão média das ruas principais não ultrapassava cinco a seis metros 

de largura, com larguras menores para as ruas secundárias, travessas e becos. 

Outra maneira pela qual se reconhecia a hierarquia das ruas era realizada pela 

relação com o lote, diferenciadas por serem ruas de frente, rua principal, ou ruas 

traseiras, mais estreitas e com saídas pela parte posterior, fundos da edificação 

(TEIXEIRA, 2004). 

 

Um dos fatores primordiais ao estudo do traçado urbano das cidades 

originadas sob influência da cultura portuguesa refere-se à articulação entre 

edificações e o traçado da cidade. Segundo Manuel Teixeira (2004), essa analogia 

é observada quando as ruas principais, que muitas vezes recebiam o nome de 

“Rua Direita”, eram a primeira rua que servia como base para as demais do núcleo. 

A “Rua Direita” acompanhava a curvatura do terreno, rio ou mar e deixava uma 

parte de terra livre, à beira-mar ou beira-rio, para a agricultura. Essas ruas 
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adaptavam-se à declividade do terreno, ligavam edifícios singulares entre si ou 

localizados em sítios elevados, como também interligavam tais edificações 

localizadas em largos ou praças. Esses lugares apresentavam-se diferenciados 

dos demais da cidade, uma vez que recebiam um tratamento formal de maior 

qualidade, além de se encontrarem destacados como locais de referência, na 

maioria das vezes funcionando como pólos importantes para a compreensão da 

estrutura urbana global do núcleo edificado.  

 

Como observam Manuel Teixeira (2004) e Nestor Goulart Reis (2001), os 

largos e, principalmente as praças eram os locais de maior atenção nas cidades 

coloniais brasileiras. Neles localizavam-se as principais edificações públicas ou 

religiosas. Eram o lugar em que aconteciam as principais atividades urbanas da 

época, como feiras e festas, assim como acolhiam as festividades religiosas, 

atividades cívicas, políticas, administrativas, recreativas e comerciais. 

 

Na caracterização das cidades de origem portuguesa, as praças têm um 

papel fundamental e estruturante na organização espacial dos núcleos urbanos 

brasileiros. Em muitos casos e principalmente nos primeiros séculos de formação, 

seu desenho encontra-se estreitamente vinculado ao território, correspondendo à 

origem vernácula dos traçados, sendo geradas a partir do encontro de vias ou 

caminhos, apresentando, conseqüentemente, diversidades formais. As formas 

regulares, surgidas no decorrer dos séculos XVII e XVIII, apresentaram-se 

quadradas ou retangulares e assumiram o papel gerador do traçado da cidade 

(TEIXEIRA, 2004). 

 

A praça ocupa uma posição de destaque na estruturação do espaço das 

cidades brasileiras, não apenas pela intencionalidade com que foi colocada na 

cidade, como também pelo tipo de edificação que normalmente está a ela 

vinculado. Se as ruas são os lugares de circulação, a praça sempre foi o “[...] lugar 

intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos e das práticas 

sociais [...]” (LAMAS, 1992, p.102).  

 

Ao estudo e caracterização da cidade edificada sob influência portuguesa, as 

praças têm um papel fundamental, uma vez que as edificações as quais 
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simbolicamente representavam o poder estavam localizavam nesses espaços 

destinados aos encontros, onde quase sempre se localizavam edifícios do poder 

temporal e/ou espiritual. Ao estudo das Permanências Urbanas representam não 

apenas a continuidade física do elemento em si mesmo, como também pelo fato de 

ainda serem local de encontro e de referência para a cidade, além de se 

encontrarem nelas inseridos aqueles edifícios de maior significado para a cidade, 

muitos deles constituindo hoje monumentos tombados na instância municipal ou 

federal. 

 

Na área delimitada para estudo, as análises das cartografias antigas (Figura 

02) e da planta atual do local confirmam a expansão do bairro a partir da 

observação do crescimento das ruas. O tecido urbano organizou-se 

acompanhando os caminhos antigos, conectando os locais de maior importância 

para a época, principalmente no que se refere à ligação entre as igrejas que foram 

edificadas no decorrer do século XVIII. As ruas mais importantes apresentam 

largura e comprimento maiores que as secundárias e os becos, configurando 

quarteirões sem grande preocupação com a geometrização de suas formas. Isto 

pode ser explicado pelo crescimento paulatino do núcleo, no qual a rua surge por 

necessidade de circulação ou em virtude da presença de alguma edificação 

monumental.  

 

Na Boa Vista, o tecido constituído historicamente é facilmente identificado 

pela organicidade do desenho, pelas larguras das vias, pelas distâncias entre os 

quarteirões, cruzamento das ruas e prolongamento seguido de alargamento 

originando os largos e as praças; tais caracteres refletem as peculiaridades de um 

modelo representativo ao longo de três séculos (Figura 38). Percebeu-se também a 

estreita ligação das arquiteturas construídas ao longo do tempo e suas ruas, 

observando-se padrões de vizinhança e de proximidade pouco comuns aos 

adotados a partir do século XX e que também podem ser observados no entorno 

da área delimitada para estudo. 

 

Outro aspecto importante à caracterização do tecido urbano é a presença de 

ruas principais que, além de ligarem um edifício singular a outro, como uma igreja, 

apresentam-se como pólos atrativos ao desempenho de atividades comerciais, fato 
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comum nas cidades edificadas sob influência da cultura lusitana, cuja continuidade 

pode ser observada em muitas ruas do bairro, em que o uso comercial se 

fortaleceu ao longo dos séculos. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   

Figura 39 : Estudo dos espaços públicos da Boa Vista. 
Observam-se as ruas, largos, praças da área estudada. A presença de igrejas, a 
confluência entre o cais e as pontes constituem características espaciais que conferem 
especificidade ao ambiente. 
Fonte dos mapas analisados: FIDEM. 

 

 

Aplicando-se as análises propostas por Philippe Panerai (2006) ao estudo do 

traçado do bairro da Boa Vista, observou-se que não houve grande alteração na 

conformação dos espaços públicos do local estudado no decorrer dos três séculos 

especificados para esta pesquisa (Figura 39). O tecido pode ser plenamente 

identificado, porque difere tanto em suas dimensões quanto no desenho que lhe dá 

forma dos novos padrões adotados ao final do século XIX. Embora se inscrevendo 
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sobre um sítio plano, a povoação que se formou na Boa Vista e a forma resultante 

hoje encontrada apresenta caráter de permanência pelas propriedades espaciais 

identificadas: estruturada ao longo dos antigos caminhos, estreitamente vinculada 

aos limites e condições pelo sítio impostas, em que as áreas inundáveis tiveram 

papel preponderante na formação das passagens e nortearam o crescimento do 

local.  

 

Observou-se haver uma analogia entre os traçados e as arquiteturas 

edificadas, assim como entre as ruas diferenciadas segundo hierarquias, como 

resultado de padrões sociais impostos pela época. Nesse contexto, as principais 

vias funcionam interligando os principais lugares da localidade e os edifícios 

singulares entre si, no caso, as igrejas, (Figura 39) além de serem as ruas 

principais as de maior movimento e pontos privilegiados ao desenvolvimento de 

atividades comerciais.  

 

O local em que se deu a gênese morfológica da Boa Vista continua 

apresentando tendência à continuidade, com ruas cuja dimensão e conformação   

constituem referências locais. A assimilação das partes constitutivas e dos 

caminhos que permitem deslocamentos no lugar está para além da perfeita 

compreensão de sua forma; à tal compreensão acrescentam-se detalhes que 

fazem o cotidiano local, como a indicação do endereço dos vizinhos, em conversas 

de porta e janela, em cadeiras nas calçadas e a certeza da proximidade dos 

moradores da redondeza local.  

 

Sobre essas estruturas edificadas desenvolvem-se atividades cotidianas e 

contemporâneas, com desempenhos individuais e coletivos que apresentam 

analogias com o passado e o presente culturais, referência e identidade ao Recife. 

Os padrões de ocupação comuns a um determinado momento da história urbana 

da cidade serão também analisados em suas peculiaridades quanto ao 

parcelamento do solo e das edificações existentes no bairro. 
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III.1.2 – O parcelamento fundiário da Boa Vista 

 

A divisão territorial da cidade está presente desde a antiguidade e marca o 

limite entre o domínio público e o privado de uma localidade. É através do 

conhecimento e observação da história da propriedade urbana que podem ser 

compreendidos momentos importantes da formação e evolução de um lugar. 

Segundo Aldo Rossi (!998), o parcelamento fundiário pode ser avaliado pelo estudo 

das parcelas menores, ou lotes, uma vez que os mesmos encontram-se ligados ao 

contexto histórico-social do lugar, em virtude dos padrões de ocupação do solo 

observados, o que permite a identificação de influências histórico-sociais e dados 

econômicos relacionados à sociedade do local. 

 
 
 

 “[...] A forma dos lotes de uma cidade, sua formação, sua evolução, 
representa a longa história da propriedade urbana e a história das classes 
profundamente ligadas à cidade.[...]” (ROSSI, 1998, p.36).  
 

 
 

O lote é uma porção cadastral que funciona como princípio norteador entre a 

edificação e o terreno, já que sua forma condicionará a forma do edifício. Por outro 

lado, o domínio do espaço construído dentro de uma determinada área aparece em 

meio ao ambiente compondo a estrutura fundiária e, junto com ela, o desenho dos 

quarteirões. Assim como o edifício se liga ao lote, o conjunto de parcelas que 

formam um determinado ambiente da cidade, por sua vez, está intrinsecamente 

ligado às ruas, que também associadas aos lotes, formam um todo identificador de 

padrões de ocupação e de organização espacial comuns a diferentes épocas da 

história de formação das cidades (PANERAI, 2006).  

 

Observa-se que a relação entre a rua e o parcelamento caracteriza e 

estrutura o conjunto urbano-arquitetônico edificado, uma vez que os lotes se 

organizam tendo a rua como elemento referenciador, possibilitando que o espaço 

construído mantenha uma ligação com o espaço público (PANERAI, 2006). 

Analisada sob o enfoque das permanências, permite a renovação e adaptação às 
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necessidades em diferentes momentos temporais sem, contudo, alterar as 

características essenciais do conjunto urbano-arquitetônico.  

 

 

“[...] Essas duas qualidades asseguram o funcionamento do tecido, o jogo 
entre permanência e mudança, sua capacidade de se renovar sem por 
em xeque a unidade do conjunto. A solidariedade entre os edifícios 
permite sua substituição gradual, preservando, mesmo assim, as 
disposições concernentes ao status da fachada (portanto, da entrada e do 
endereço) em relação à rua e os vínculos com lotes e prédios vizinhos 
[...]” (PANERAI, 2006, p.88). 

 

 

A análise da estrutura fundiária presente em um tecido urbano pode ser 

observada segundo verificação do agrupamento dos lotes, homogeneidade, 

quantidade, morfologia e dimensões. A identificação realiza-se mediante o estudo 

de um grupo de lotes, em que se considera um determinado padrão existente e 

repetido em sua forma e dimensões. Largura e profundidade representam, assim, 

as extensões que proporcionam a relação existente entre a rua e o lote, e o lote e a 

edificação. Esse procedimento analítico possibilita a compreensão do parcelamento 

do setor estudado, as diferenças entre as ocupações antigas e as mais recentes 

revelando a trama inerente ao ambiente construído (PANERAI, 2006).  

 

Os estudos dos autores Aldo Rossi (1998) e Philippe Panerai (2006) 

apontam para as reflexões acerca da averiguação das continuidades, dos registros 

de usos anteriores e das alterações morfológicas nas edificações, uma vez que, 

incorporados ao lote e evidenciando os limites entre áreas e épocas de construção, 

é por meio do estudo do parcelamento e das dimensões dos lotes que se torna 

possível ver as oposições ou diferenças entre dimensões e formas edificadas ao 

longo do tempo. A observação dos arranjos dos lotes oferece condições de estudo 

sobre a hierarquia das vias, justifica a arquitetura edificada e suas soluções 

internas, trazendo, também, indicações sócio-culturais de suma importância para a 

verificação do período de urbanização de um local.  
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O conhecimento das alterações da estrutura fundiária da cidade ao longo do 

tempo está diretamente relacionado às mudanças sociais inerentes aos grupos 

humanos. No que concerne aos ambientes antigos, partes significativas da cidade 

possuem sinais identificadores de um modo de vida, de sua forma e de sua 

memória, identificadas claramente pela observação da estrutura fundiária local, 

principalmente nos casos em que os núcleos não dispuseram de um desenho 

prévio, cuja estrutura resultou da agregação de edificações ao longo de ruas ou 

nas circunvizinhanças de edificações pré-existentes (ROSSI, 1998), como muitos 

casos de núcleos de cidades brasileiras em que sua formação desenvolveu-se em 

torno de igrejas.   

 

Na construção da cidade brasileira, a composição estrutural, sob a qual se 

organizaram lotes e quarteirões, baseou-se no modelo português e sofreu 

alterações ao longo do tempo, principalmente a partir do século XVII, quando se 

observam maior regularidade do traçado e, consequentemente, da distribuição dos 

lotes e da morfologia dos quarteirões. Nesses casos, seguiram-se modelos 

uniformes tanto com relação à arquitetura quanto com relação ao espaço público 

edificado (TEIXEIRA, 2004). 

 

Os núcleos urbanos brasileiros, cuja formação se deu nos três primeiros 

séculos de colonização, apresentam influência marcante da cultura portuguesa. No 

que tange ao parcelamento do solo e desenho dos quarteirões, Manuel Teixeira 

(2004) identifica três formas características que se desenvolveram ao longo do 

tempo, a saber: o quarteirão medieval, estreito e comprido com lotes que vão de 

um lado a outro do quarteirão, criando assim as ruas de frente e as ruas traseiras; 

o segundo, mais tardio, formado com lotes costas-com-costas cujas faces se 

voltam para os lados opostos e ruas diferentes. O terceiro tipo, não apresenta 

forma geométrica regular e está configurado por lotes dispostos com frentes 

voltadas para as ruas que contornam o conjunto, ou seja, todos os lotes limitam-se 

no interior das quadras – nos quintais – cujas habitações possuem entrada apenas 

para uma das ruas que configuram o quarteirão.  

 

Essa maneira de ocupação influenciará irremediavelmente a tipologia 

edilícia, com casas térreas e sobrados que ocupam a largura do lote, edificados 
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lado a lado. A irregularidade dos desenhos formados estará intrinsecamente 

relacionada às condições topográficas do sítio sobre o qual se instalou a povoação, 

melhor dizendo, a morfologia resultante estará articulada ao território em que foi 

implantado o arruamento ou núcleo urbano, seguindo “[...] uma idéia de plano em 

que a regularidade está afirmada através de um desenho [...]” (TEIXEIRA, 2004, 

p.29), no qual que a forma resulta principalmente no momento de sua execução 

sobre o sítio, compreendendo as especificidades locais, os elementos pré-

existentes e as hierarquias previamente estabelecidas. 

 
 
 

“[...] O urbanismo português situou-se sempre entre estes dois pólos, 
fazendo a sua síntese. De um lado, o plano e a idéia de regularidade que 
o enforma; do outro lado, a realidade física do terreno e o confronto com 
essa regularidade, desenhando com ela e tirando partido dela. É deste 
processo, e da síntese destas diferentes atitudes, que resulta em grande 
parte a especificidade do urbanismo português. [...]” (TEIXEIRA, 2004, 
p.30). 

  

 

Em consonância com o conjunto urbano edificado e os elementos singulares 

referenciadores dos ambientes da época, surgem as definições dos bairros e do 

zoneamento da área urbanizada. Essa divisão foi, na maioria das vezes, 

determinada pela presença de elementos naturais ou pela interrupção do 

arruamento para construção de uma praça, seguida do edifício religioso ou público. 

A localização das igrejas, distribuídas em diferentes setores, também serviu como 

divisora de bairros, que correspondiam a distância entre os percursos, suficiente 

para dividir a povoação entre duas ou mais paróquias, nela baseando-se também a 

organização das guardas ou tropas de Ordenança encarregadas da vigilância da 

cidade (REIS, 2000).  

 

Quando se analisam as características gerais das cidades edificadas sob 

influência lusitana em relação ao bairro da Boa Vista, observa-se que o bairro se 

formou apresentando uma relação intrínseca entre o plano urbanizável e a 

arquitetura, ou seja, o cenário urbano se encontra definido pela relação entre o lote 

e a arquitetura. O parcelamento fundiário observado (Figura 40) demonstrou a 

existência de um padrão em dimensões para o lote, tanto em largura quanto em 
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profundidade. As larguras definiram os tipos que foram edificados, encontrando-se 

as casas edificadas coladas umas às outras, estreitas e profundas, além da 

possibilidade de ligação direta entre a rua e a residência, uma vez que não existe 

recuo separando a via da habitação e os quarteirões também conformados em 

virtude do lote e dos caminhos existentes.  

 

      
 

 
Estudo da forma dos 

Quarteirões da Boa Vista. 
 

 

 
Estudo da forma dos 

quarteirões da Boa Vista. 
 

  
Estudo da forma dos 

quarteirões da Boa Vista. 
 

Estudo da forma dos 
quarteirões da Boa Vista. 

Figura 40: Estudo da forma dos quarteirões da Boa Vista na área delimitada 
para estudo com base na planta da FIDEM. 
O padrão do parcelamento no bairro da Boa Vista, em que diferentes tipos 
são encontrados, evidenciando assim nas diferentes épocas de ocupação e 
crescimento da localidade. Observe-se que as áreas cuja urbanização se 
deu nos três primeiros séculos de crescimento do bairro, os lotes 
apresentam semelhanças em dimensões, homogeneidade e adensamento, 
portanto, o padrão de ocupação não se alterou na área em que se deu a 
gênese do núcleo urbano.  
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A comparação entre os mapas antigos e o atual referente à área estudada 

confirma a semelhança e manutenção dos lotes agrupados lado a lado, localizados 

principalmente ao longo das principais vias da área, configurando um conjunto 

denso e uniforme, uma vez que, na área avaliada, poucos elementos interferem na 

unidade morfológica do conjunto urbano. Identificaram-se os três tipos de 

quarteirões estudados por Manuel Teixeira (2004): o formado por um agrupamento 

de lotes estreitos e compridos que ocupam o quarteirão de uma rua à outra, na 

parte mais antiga do bairro; os quarteirões compostos por lotes do tipo costas-com-

costas, também estreitos e compridos, em maior quantidade que os primeiros, e o 

terceiro tipo, em que o quarteirão se alarga e permite que as quatro ruas as quais o 

delimitam possuam grupos de casas geminadas e com frente para as ruas, nestes 

casos os fundos dos lotes se encontram no interior dos quarteirões.  

 

A forma resultante está estreitamente relacionada aos limites geográficos do 

sítio e decorrem da existência de áreas inundáveis e dos caminhos que levavam às 

igrejas a partir do século XVIII. A estruturação e o arranjo urbano-arquitetônico 

edificado na Boa Vista encontra-se em consonância com as normas da época de 

urbanização do bairro em virtude das dimensões que apresentam e da maneira 

orgânica29 sobre o qual se conforma ao sítio, onde os templos religiosos foram os 

elementos fundamentais para a organização espacial e para a compreensão da 

lógica social e dos padrões reguladores daquela sociedade.  

 

Essa análise permitiu verificar que, ao longo dos séculos XVIII e XIX a 

maneira de ocupar, parcelar e edificar no ambiente estudado manteve as mesmas 

características formais, identificadas, portanto, como continuidades, uma vez que 

ainda podem ser observados na Boa Vista de hoje, gerando estruturas de 

parcelamento distintas apenas quando nos afastamos do núcleo primitivo do bairro, 

fora da área delimitada para estudo.  

 

A permanência da mesma estrutura fundiária ao longo dos séculos permite a 

observação de que conservando algumas estruturas, pouca coisa muda com 

relação às diretrizes dos caminhos pré-existentes, da maneira de ocupar o lote, da 

                                                 
29 Entende-se por forma orgânica de se adequar ao sítio, as conformações que não resultaram de 
planejamento prévio para o crescimento de uma localidade. 
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distribuição fundiária que continuaram inalteradas. As razões que explicam tal 

fenômeno estão imersas na subjetividade que só o conhecimento da cultura e da 

história do lugar podem identificar ou fornecer as ferramentas para seu 

conhecimento. Assim sendo, a significação cultural se impõe, e o conjunto urbano-

arquitetônico torna-se testemunho do passado e um documento de uma cultura 

urbana para a cidade do Recife; um elo entre o que poderíamos chamar de forma 

tradicional da cidade brasileira e as novas propostas que se reafirmaram no 

princípio do século XX.  
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III.1.3 – O sagrado e os segredos: as igrejas, casa s e sobrados 
             da Boa Vista.                                                                                                                                 

 

 

O terceiro elemento que constitui o tecido urbano insere a dimensão vertical 

da área urbanizada e está representado pelo relevo do sítio e pelas edificações 

construídas. A análise se realiza segundo o estudo dos fatores geográficos que 

permitem a observação da relação entre o sítio e o ambiente construído, isso 

porque a mancha urbana se distribui ou é interrompida em conformidade com o 

relevo que o lugar possui, com os pontos singulares os quais conferem 

especificidade ao local, ou pela presença de acidentes naturais como rios, canais e 

colinas. Todos estes elementos dialogam entre si e é a partir dessa leitura que se 

consegue obter a apreensão da forma do lugar (PANERAI, 2006).  

 

A composição arquitetônica está intrinsecamente ligada à rua, ao 

parcelamento fundiário, à ausência ou presença de recuos, bem como aos 

alinhamentos que estabelecem o limite entre o público e o privado, os quais 

definirão e caracterizarão o conjunto erigido e suas ligações com a malha urbana. 

Nesse contexto, os tecidos antigos apresentam configuração específica decorrente 

do parcelamento fundiário, da disposição e adensamento com que foram 

construídas suas arquiteturas, além dos elementos característicos presentes no 

espaço edificado (PANERAI, 2006). 

 

Além de admitir uma leitura espacial em que a dimensão vertical é percebida, 

os edifícios compõem o grupo dos elementos mínimos identificáveis dentro do 

espaço urbano. São as construções imóveis e edificadas que constituem o 

ambiente urbano, organizadas numa relação com a forma dos demais elementos 

constitutivos do tecido urbano, tais como os lotes, as ruas, os largos, as praças e 

todo o arcabouço característico aos ambientes construídos, não devendo ser 

confundidos com os equipamentos urbanos que compõem o mobiliário das 

cidades, como letreiros, bancos, árvores, quiosques, postes eletrificados, entre 

outros e que caracterizam a imagem do espaço urbano (LAMAS, 1991). 
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Dentro da escala de leitura dos elementos do espaço urbano, o edifício é um 

componente que constitui e organiza os diferentes espaços da cidade, transmitindo 

ou refletindo especificidades que são parte de cada ambiente, agrupando-se em 

diferentes arranjos formais e tipológicos, segundo sua forma e funções dentro do 

recinto urbano, uma vez que a tipologia edificada procura responder problemas 

ligados a necessidades humanas e pode apresentar-se de maneiras diferentes, 

atendendo peculiaridades e contexto histórico-temporal a que está relacionada 

(LAMAS, 1991). 

 

Nos ambientes antigos, transparecem as ligações inerentes à morfologia dos 

lotes, ao parcelamento fundiário e aos padrões normativos em que foram 

construídas as habitações; logo, as cidades edificadas sob influência da cultura 

portuguesa seguirão os padrões construtivos comuns à época de surgimento. 

Nestas cidades, a ligação entre a edificação e os espaços públicos é observada 

pela proximidade dos edifícios entre si e pela fachada, que limita e permite a 

ligação entre o espaço público e o privado (LAMAS, 1991). 

 

A observação das fachadas é de suma importância ao estudo do tecido 

urbano, uma vez que se interligam à posição hierárquica do lote e da via dentro do 

núcleo urbanizado, quando informam sobre as características dos programas 

internos do edifício e da expressão estética ligada ao período de sua formação 

(LAMAS, 1991). Nas cidades coloniais brasileiras, as fachadas são fatores de 

destaque, porque se constituem no envoltório aparente da massa edificada, cenário 

da estrutura materializada e presente nos ambientes, remetendo-nos também aos 

padrões da época de sua edificação.  

 

Segundo Aldo Rossi (1998), a cidade fala por intermédio da arquitetura 

construída. Seguindo-se essa linha de pensamento e alinhando-o às informações 

relativas ao surgimento e evolução da arquitetura do Brasil colonial, a arquitetura 

edificada até meados do século XVII foi simples e evidenciou um tipo de sociedade 

que priorizava a vida no campo e girava em torno da propriedade rural e de sua 

produção; aos poucos, a vida nos centros foi galgando espaço e uma cultura 

urbana começou a se desenvolver, refletindo-se, conseqüentemente, nas 

construções. Pode-se concluir, portanto, que as edificações dos núcleos urbanos 
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coloniais brasileiros refletirão a evolução das aglomerações, tanto em dimensões 

quanto em importância e desenvolvimento da povoação. 

 

Nos núcleos coloniais brasileiros, o conjunto arquitetônico presente nas 

cidades era composto basicamente por habitações familiares, edifícios públicos, 

militares e templos religiosos. As edificações particulares destinavam-se aos 

comerciantes, artesãos, militares e proprietários de terra, estes últimos ficavam na 

cidade durante o período de exportação da produção. Superadas as dificuldades 

iniciais para os primeiros assentamentos, em linhas gerais, a paisagem urbana 

ficou determinada por uma estreita ligação entre o lote e a edificação. Dessa 

maneira, as casas térreas e os sobrados foram construídos seguindo o 

alinhamento das ruas e os limites laterais dos lotes, com as cobertas em duas 

águas, na maioria dos casos, ou quatro águas, para alguns sobrados, igrejas e 

casas de câmara (REIS, 2000). 

 

As casas e sobrados agrupavam-se geralmente ao redor de uma praça ou de 

um largo, local em que estavam a igreja e a casa de câmara e cadeia, estas duas 

últimas eram mais requintadas tanto em técnica construtiva quanto em 

acabamentos estéticos. Segundo estudos de Nestor Goulart Reis (2000), o partido 

arquitetônico, a distribuição e funcionamento interno dos ambientes assemelham-

se às casas de Portugal do mesmo período de construção, identificando-se assim 

características de continuidade, uma vez que se repetem no Brasil esquemas 

organizacionais e padrões de ocupação aplicados na metrópole.  

 

 
Figura 41: Conjunto de casas térreas na Rua de São Gonçalo.  

Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2007. 
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As plantas baixas que configuram os espaços internos das residências da 

época colonial são arranjos simples os quais traduzem a vida familiar da sociedade 

da época; as modificações eram pequenas em virtude da uniformidade das 

dimensões dos lotes e das técnicas construtivas utilizadas. Podem-se identificar 

dois tipos de residências, a saber: as casas térreas e os sobrados, sendo as casas 

térreas habitadas por famílias pobres e os sobrados pelas famílias abastadas, 

geralmente constituídas por comerciantes e proprietários de terra (REIS, 2000). 

 

As casas térreas compunham-se normalmente pelos seguintes ambientes: 

uma sala na frente e outra localizada nos fundos das casas; a primeira, para 

receber os visitantes e a dos fundos, reservada à convivência da família; quartos 

localizados na parte central da casa e geralmente sem iluminação natural; um 

corredor que interligava todos os ambientes e, por trás de tudo, uma área 

destinada à cozinha e outra para alojamento dos escravos, quando necessário. Os 

pisos eram de chão batido e geralmente apresentavam a fachada principal com 

porta e janela.  

 

 

“[...] As plantas das residências compreendiam basicamente duas salas, 
na frente e nos fundos, que aproveitavam as possibilidades de iluminação 
de cada uma das fachadas. Entre as salas acomodavam-se as escadas e 
as alcovas, cujo arejamento era sempre indireto. A circulação realizava-se 
sobretudo em um corredor longitudinal, que em geral conduzia da porta da 
rua aos fundos. A organização do tipo patriarcal iria aproveitar e continuar 
essa divisão dos espaços internos, reservando os fundos como domínio 
da família e utilizando as salas de frente para os contatos com o mundo 
exterior. Nos sobrados, este esquema repetia-se nos andares superiores, 
ficando o térreo com lojas ou depósitos, eventualmente com um saguão 
mais valorizado em frente.[...]”  (REIS, 2000, p.158). 

 

 

Os sobrados podiam ser de dois ou mais andares, de acordo com o status 

social do proprietário; o térreo também se apresentava em chão batido e nos 

andares superiores os pisos eram assoalhos de madeira. Geralmente o térreo 

destinava-se ao comércio e alojamento dos escravos, ficando os andares 

superiores para a sala de visitas, quartos, sala de convivência e cozinha, localizada 

no último pavimento do sobrado para a qual os escravos levavam potes e mais 

potes de barro carregados com água e víveres. Podiam apresentar as fachadas 

com porta e janela, porém o mais comum era a presença de mais portas para 
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serem utilizadas pela loja, com um acesso reservado à parte superior no qual vivia 

a família (REIS, 2000). 

 

 
 
 

 
Figura 42: Conjunto de casas térreas na Boa vista. 

Foto: Vania Cavalcanti – 2006. 
 

 
 

 
Figura 43:Casas térreas na Boa Vista. 

Foto: Vania Cavalcanti – 2006. 
 

As Figuras 42 e 43 mostram um conjunto de casas térreas segundo padrões da época: 
construídas sob lotes estreitos e profundos, com porta e janela. Muitas destas casas 
apresentam divisão interna seguindo os padrões de construção da época, cobertura em duas 
águas, uma voltada para a rua e outra para o fundo do lote.  

 

 

 No caso específico da área estuda, pôde-se identificar a presença tanto das 

casas térreas (Figuras 41, 42 e 43) como dos sobrados (Figura 44), cujos arranjos 

confirmam a permanência dos padrões de ocupação e tipologia habitacional 

pertencentes a uma determinada época, ou seja, aos séculos XVII, XVIII e XIX, 

período que corresponde à formação do bairro. Essas construções encontram-se 

erigidas pelo alinhamento das ruas ou ao longo das vias; em alguns trechos 

conformam praças e largos.  

 

 Foi também observado que a disposição interna das casas tem sido alterada 

ao longo do tempo com meio para adequar a estrutura antiga aos usos e 

necessidades atuais, todavia ainda são encontrados alguns exemplares que 

mantêm a estrutura interna com as salas de frente e de fundos, um corredor que 

vai da entrada aos fundos da casa, os quartos localizados na parte central da 

habitação e na parte posterior, a cozinha e uma área de serviço e o quintal, 
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elementos os quais confirmam a continuidade da forma e do uso habitacional. As 

edificações as quais sofreram maior interferência nos arranjos internos e fachada 

encontram-se localizadas nas ruas em que o uso comercial se estabeleceu ao 

longo do tempo, principalmente no decorrer do século XX.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Sobrados no Pátio de Santa Cruz, ao lado                         
da Igreja de Santa Cruz - tipologias características identificadas no 
bairro da  Boa Vista. 
Foto:Vania Cavalcanti - Ano: 2007 

  

  

O segundo elemento encontrado na área averiguada foram as igrejas e a 

edificação conventual. Os templos religiosos foram elementos característicos na 

formação dos núcleos urbanos brasileiros. Aldo Rossi (1998) considera-os 

elementos primários, porque se destacam na forma urbana contribuindo para sua 

organização, extrapolam os níveis da forma e função quando se tornam elementos 

de referência e significação para uma localidade e funcionam como elementos 

atrativos para a urbanização, ou seja, possibilitam o estabelecimento da ambiência 

urbana quando atraem para junto de si e circunvizinhança habitações e comércio.  

 

 As igrejas dominavam a paisagem das vilas e povoações do Brasil colonial. 

Unidas ao poder estatal de então, detinham capacidade de administrar as 

atividades ligadas à vida dos habitantes do lugar, como batizados, casamentos e 

óbitos, além da realização de festejos, comércio e cerimônias que atraíam a 

população local aos chamados pátios. A estreita ligação entre o poder religioso e o 

temporal conferia às ordens religiosas o direito de receber rendas oficiais que eram 

utilizadas para a construção dos templos (REIS, 2000).  
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 As ordens dos jesuítas, carmelitas, franciscanos e beneditinos edificaram 

igrejas e conventos nos núcleos urbanos, contribuindo, assim, para a manutenção 

da vida da povoação, sustentando a concentração do conhecimento e ensino. 

Apesar da concentração do poder, os templos religiosos edificados no início da 

colonização brasileira apresentavam uma linguagem formal simples, tanto no 

partido arquitetônico quanto nas técnicas construtivas30 e, aos poucos, foi sendo 

substituída por pedra e telhas de barro, preocupação estética manifesta pela 

riqueza de detalhes decorativos dos altares e capelas laterais, além de estarem 

situadas em pontos estratégicos da aglomeração, muitos deles locais elevados 

(REIS, 2000). 

 

 A partir da segunda metade do século XVII, o crescimento dos centros 

propiciou maior cuidado com as construções conventuais e o surgimento de muitas 

paróquias em diferentes localidades dos núcleos urbanos, aparecendo as ordens 

terceiras e as irmandades religiosas, às quais estavam agrupados segmentos 

representativos das camadas sociais da época. Os mais ricos ligaram-se às 

Ordens de São Francisco e do Carmo, os mecânicos, à de São José, os pretos, às 

do Rosário (Figura 43) e de Santa Ifigênia além da Ordem Conceição dos 

Navegantes e Santa Cruz dos Militares (REIS, 2000)  

 

 Na área estuda, observou-se a profunda ligação de sua estrutura com os 

templos religiosos, uma vez que, como identificado nos capítulos anteriores do 

presente trabalho, a Igreja Católica era uma instituição que congregava as 

atividades fundamentais da sociedade da época e conseguia atrair a população 

através da realização de festejos religiosos ou profanos, acrescentando-se também 

sua importância simbólica, já que a presença de uma paróquia na localidade 

significava status e inclusão na vida social da colônia (MARX, 1991). 

 

A povoação da Boa Vista era, até meados do século XVII, uma área de 

arrabalde em que não existiam atividades típicas da vida citadina da sociedade 

local. Os estudos realizados demonstraram que na reconstrução do Recife, após a 

                                                 
30 Segundo Nestor Goulart Reis (2000) havia homogeneidade nas plantas das igrejas com nave 
retangular, capela-mor e um quarto anexo em que funcionava a sacristia. As fachadas 
apresentavam uma porta central, frontão triangular e óculo, sendo as paredes feitas de taipa.  
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expulsão dos holandeses, foram retomados tanto a construção das igrejas quanto o 

modo português de arranjar os espaços urbanos, em que a praça era um local 

privilegiado do núcleo e em torno dela, geralmente, estavam situadas a igreja e as 

principais construções da época. A partir do século XVIII, observou-se o 

crescimento da localidade principalmente estimulado pela construção das igrejas, 

por intermédio da contribuição das irmandades religiosas comuns à época, às 

quais se reuniam diferentes categorias de trabalhadores.    

 

No que concerne às igrejas e sua localização, observou-se a permanência 

da estrutura de organização espacial da cidade em que o templo religioso 

funcionou como elemento primário (ROSSI, 1998) e fundamental à sua 

conformação morfológica. Edificaram-se ao longo do século XVIII a Igreja de Santa 

Cruz (1700), a Igreja de São Gonçalo (1712), a Igreja de Nossa Senhora da 

Soledade (1717), a do Recolhimento de Nossa Senhora da Glória (1758), a do 

Santíssimo Sacramento, atual Matriz da Boa Vista (1784) e a Igreja do Rosário dos 

Homens Pretos em 1788 (PPSH,1978). Cada uma delas serviu de ponto de 

conexão das ruas vizinhas e reuniam espaços de pátios os quais promoviam a 

congregação da vida social (Figura 45).  

 

Dessa maneira, os espaços edificados atestam a permanência dos padrões 

organizacionais da época, com a igreja localizando-se em pátios ou em frente a 

largos e, ao redor dela, a edificação do casario. A morfologia desses edifícios 

religiosos, tanto por suas dimensões como pelo tratamento estético, demonstra 

bem a importância da instituição para a comunidade no decorrer do tempo. Além 

desses fatores, atesta o crescimento de importância do lugar, uma vez que, como 

elucida Murillo Marx (1991), uma localidade alcançava importância pela presença 

de uma igreja e era reconhecida socialmente por haver celebrações próprias e 

regulares, como missas, procissões e festejos. 
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Igreja de Santa Cruz 

 

 
Pátio de Santa Cruz 

 
Igreja de São Gonçalo 

 
Largo de São Gonçalo 

 
Convento da Glória 

 
Convento em frente a uma rua 

 
Igreja Matriz da Boa Vista 

 
 

Praça Maciel Pinheiro e largo 
 na Rua do Hospício 

 
Igreja de Santa Cecília 

 
Largo na lateral da igreja 

 
Igreja do Rosário dos Homens Pretos 

 
Convento em frente a uma rua 

 
Figura 45: As Igrejas da área estudada, todas edificadas ao longo do 
século XVIII, localizadas em pontos que as destacam na morfologia do 
conjunto. Mapa atual da boa Vista. Fonte: FIDEM. 
Fotos: Vania Cavalcanti. Ano – 2007. 
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No século XIX, a Boa Vista continuou crescendo e estabilizou sua posição 

dentro da cidade do Recife, destacando-se a função habitacional. Recebeu outros 

elementos constitutivos os quais fortaleceram a dinâmica do bairro consolidando-se 

na posição de centro de concentração dos serviços públicos e de saúde, tais como 

o Hospital Pedro II e a Faculdade de Direito, instituições educacionais que, mesmo 

não fazendo parte da área delimitada para estudo, foram elementos que surgiram 

em virtude do crescimento e desenvolvimento do bairro e da cidade do Recife. 

 

A nova legislação urbanística adotada legou ao ambiente estudado 

alterações principalmente com relação às fachadas e às novas construções. 

Elementos estéticos e formais foram agregados ao longo do tempo, encontrado-se 

exemplares típicos do século XIX, como as casas com porões, alternações formais 

nas fachadas, arquitetura Proto-modernista, entre outras estruturas estéticas e, 

principalmente, alterações na divisão dos espaços internos das edificações. No 

entanto, o bairro mantém o tecido urbano característico do período em que se 

formou, com suas vias diferenciadas hierarquicamente, e pelo estreito vínculo que 

as ruas têm com os primeiros caminhos que modelaram a estrutura urbana atual.  

Nos lotes, que permanecem estreitos e compridos, misturam-se hoje diferentes 

usos, adaptando-se ao espaço existente, mantendo as edificações intrinsecamente 

ligadas ao lote e à rua. No sentido dos focos urbanos, os pontos singulares que 

constituem as igrejas edificadas no século XVIII continuam marcando a 

organização e a especificidade ao local, consolidando a persistência da cultura 

brasileira do passado urbano brasileiro no espaço do Bairro da Boa Vista. 
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III.2 – Tipos na trama: tipologias urbanas na Boa V ista. 

 

 
“[...] E, em seguida, que serão essas construções alongadas, que não 
recebem ar e luz senão pelas duas extremidades? Essa forma rígida, 
esse tipo único, comprimido na largura, não se presta nada, bem o 
compreendeis, a uma grande variedade de disposições internas. Assim, 
quem viu uma casa brasileira, viu quase todas. [...]” (VAUTHIER, apud 
FREYRE, 1960, p.818 ).   

 

 

 A palavra “tipo” é utilizada para classificação em diferentes áreas do 

conhecimento humano; deriva do grego “tupos” (PANERAI, 2006, p.109) e pode ser 

definida como um exemplar que reúne os caracteres distintivos de uma classe 

(AURÉLIO, 2002, p.672), ou seja, um meio concreto de reprodução, símbolo ou 

mesmo uma idéia na qual se apagam as características particulares a cada objeto 

e se presta atenção às características gerais dos elementos.  

 

 Quando aplicada com relação à Arquitetura e à cidade, a noção de “tipo” e 

de “tipologia” compõe um dos instrumentos imprescindíveis aos estudos urbanos, 

pois contribuem para caracterizar a estrutura urbana global de uma localidade, 

como um conjunto constituído por partes menores que se interligam ao conjunto 

maior, a cidade. No caso específico dos ambientes antigos, justifica-se uma 

verificação tipológica aos estudos sobre Permanências Urbanas em virtude da 

analogia inerente aos tipos edificados e à forma do ambiente construído, como 

modo de compreender a estrutura urbana e a continuidade histórica de um 

processo os quais não possui terminação, em virtude dos nexos culturais que 

possui e do processo de crescimento inerente às cidades.   

 

 
“[...]The search for the origins of architecture was for the Enlightenment 
architect tantaumount to the discovery of the true principles of his art. Like 
Newton in cience, like Locke in philosophy, like rousseau in anthropology, 
the architect-philosofe looked at the beginnings of shelter as the first mark 
or type of habitation, the root and thereby the simple natural principle of all 
architecture.[...]” (VIDLER, 1977, p.95). 
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 Segundo a visão clássica, pode-se considerar a idéia de tipo resultante de 

uma imitação da natureza, ou o conceito de ser o tipo um meio de explicação para 

as formas primitivas os quais deram origem às configurações arquitetônicas que 

compõem as cidades, aplicada às variedades de uma mesma idéia, um modelo, 

matriz, molde ou impressão. Nesse contexto, Quatremère de Quincy define tipo 

como um princípio elementar que funciona como um núcleo ao qual se pode 

realizar classificações, ou a forma representativa do princípio, denotando a idéia de 

algo que serve de regra para o modelo (VIDLER, 1977).     

 

 

“[...]The word “type” presents less the image of a thing to copy or imitate 
completely than the idea of na element which ought itself to serve as a 
rule for the model[...]” (QUINCY, apud VIDLER, 1977, p.148). 
 

 

           Partindo-se do princípio de que as formas das coisas têm sempre um 

precedente, o tipo na arquitetura pode ser compreendido como um princípio 

elementar, um núcleo central de onde a idéia primeira surgiu: ligada às origens das 

sociedades nas diferentes regiões do planeta, condicionado por fatores geográficos 

e sócio-culturais, admite diferentes características entre as formas, partindo sempre 

de necessidades análogas podendo, entretanto, apresentar variações de acordo 

com a diversidade social e local do ambiente em que surgiu (VIDLER,1977).  

 

 Aldo Rossi (1998), igualmente, considera que o tipo na Arquitetura se 

constrói a partir das necessidades de uma sociedade como maneira de 

transformação da natureza, meio de interferência para adaptar a paisagem natural 

às necessidades sociais, e consequentemente, resultado da cultura de onde se 

originou.  

 

“[...] O tipo é, pois, constante e se apresenta com características de 
necessidade; mas, mesmo determinadas, elas reagem com a técnica, 
com as funções, com o estilo, com o caráter coletivo e o momento 
individual do fato arquitetônico[...] (ROSSI, 1998, p. 27). 
 
 
 

 Na verdade, a cidade e a arquitetura manifestam a maneira real pela qual o 

indivíduo atua e modifica o ambiente natural, adaptando a paisagem aos 
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imperativos e desejos da sociedade e criando elementos artificiais organizados 

segundo fatores cuja significação simbólica precede às formas materiais 

realizadas. O tipo é uma espécie de núcleo em torno do qual se manifestam os 

desdobramentos de uma idéia central, apresentando variações às quais as formas 

estão susceptíveis, apresentando-se no fato arquitetônico como estrutura 

reconhecível e constante, como elemento imbuído de fatores culturais o qual pode 

ser identificado nos fatos urbanos. 

 

 

“[...] O tipo vai se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e 
com as aspirações de beleza; único mas variadíssimo em sociedades 
diferentes, ele está ligado à forma e ao modo de vida [...]” (ROSSI, 
1998,p.25).  

 

 

 O tipo serve de referência para o modelo e é identificado nos fatos urbanos 

como elemento cultural ligado a um imperativo; no entanto, como idéia ou símbolo, 

repete-se interagindo com os fatores culturais, técnicos, estéticos e sociais do 

ambiente urbano no contexto em que foi realizado. É um elemento transmissor de 

informações culturais. É por ele que a arquitetura pode ser compreendida e 

integrada à dimensão social da cultura; atua ao lado da história, participa do 

entorno espacial e temporal comuns a um determinado meio urbano e pode ser 

compreendido, também, como uma maneira de apropriação de uma idéia geral, 

resultado de idéias coletivas as quais se materializam através das formas que as 

culturas produzem ao longo do tempo (ARGAN, 1965).  

 

 

“[...] O nascimento de um tipo é portanto condicionado ao fato de já existir 
uma série de edifícios que têm entre si uma evidente analogia formal e 
funcional: em outros termos, quando um tipo se fixa na prática ou na teoria 
arquitetônicas ele já existe, numa determinada condição histórica da 
cultura, como resposta a um conjunto de exigências ideológicas, religiosas 
ou práticas [...]” (ARGAN, 1965, p. 66). 

 

 

 Os tipos arquitetônicos são transmitidos de geração a geração por meio da 

passagem de conhecimento adquirido e acumulado sobre as técnicas construtivas, 

programas e planos espaciais. Encontram-se intensamente arraigados à cultura e à 
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região em que se desenvolveram e podem sofrer alterações segundo fatores 

determinantes, tais como variações no sítio, alterações na técnica construtiva e 

gosto estético em diferentes momentos históricos, ou mesmo mediante 

reinterpretações introduzidas ao longo do tempo e próprias às culturas, sendo 

comunicados cotidianamente (PANERAI, 2006).  

 

 A arquitetura urbana está repleta de “tipos transmitidos por vizinhança” 

(2006, p.115), que derivam de saberes e conhecimentos dos mestres e artesãos do 

local, baseados em conhecimentos tradicionais, tais como: regulamentação, 

alinhamentos, assentamento no lote, dimensões e posições dos cômodos, entre 

outros saberes compartilhados culturalmente, uma vez que se encontram 

entrelaçados à cultura e ao local sobre o qual se desenvolvem (PANERAI, 2006). 

 

 

“[...] em uma determinada época e para uma dada sociedade, os 
arquitetos (ou, mais genericamente, os projetistas) e os construtores, de 
um lado e, de outro, os mestres-de-obras e seus clientes põem-se de 
acordo quanto à correspondência entre um conjunto de disposições 
espaciais e elementos estilísticos e um uso (ao mesmo tempo, prática 
concreta e prática simbólica), estabelecendo assim uma convenção. Tal 
acordo, que inclui conhecimentos técnicos, pode ser suficientemente 
estável a ponto de ser reconhecido pela sociedade [...]” (PANERAI, 2006, 
p.113). 

 

 

 Partindo-se do princípio de que os tipos arquitetônicos são válidos porque 

são aceitos enquanto representantes das aspirações sociais (ARGAN, 1965), os 

ambientes construídos apresentam-se imbuídos de caracteres que podem ser 

repetidos segundo variações comuns e próprias aos lugares nos quais tomam 

forma. Nesse contexto, podem ser estudados a partir do conhecimento do lugar 

sobre o qual se inserem, considerando-se variações geográficas e culturais 

específicas.  

 

 Baseando-se nos estudos de Saverio Muratoti e Carlo Aymonino, o autor 

Philippe Panerai (2006) apresenta procedimentos quanto à análise dos tipos e das 

tipologias arquitetônicas; estudos que partem da observação da relação dialética 

existente entre os edifícios e a forma do lugar, em consonância com as diferentes 
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épocas em que foram produzidas e sobre a qual se encontram as tipologias, a 

metodologia integra: 

 

1.Estudos históricos sobre a formação do lugar, realizado no Capítulo I desta 

dissertação; 

2.Observação do espaço edificado, presente no Capítulo I e no Capítulo II.1 deste 

trabalho; 

3.Análises arquitetônicas, às quais se dedica este capítulo, realizadas segundo a 

definição da abrangência do estudo, classificação prévia dos elementos 

constitutivos do ambiente objeto de estudo, elaboração dos tipos e identificação 

das tipologias do lugar.  

 

 Esses procedimentos tornam possível a visão dos tipos e tipologias 

inseridos no contexto urbano ao qual pertencem, considerando-se não 

exclusivamente as tipologias edificadas, mas tudo o que participa do conjunto e a 

ele dá forma, como: o lote sobre o qual se funda o edifício, ruas, praças, jardins, 

muros, análise do agrupamento de lotes e organização da trama urbana, segundo 

período de formação, localização e adensamento, elementos que, reunidos, 

constituem uma tipologia.  

 

 O termo “tipologia” na Arquitetura refere-se ao conjunto dos tipos existentes 

e construídos em uma área de certa localidade os quais caracterizam o tecido 

urbano edificado em época específica. Nesse contexto, a tipologia caracterizará o 

conjunto dos elementos que compõem um local. O estudo da tipologia consiste na 

verificação e conhecimento da constância de modos de fazer e de viver 

representativos de um tempo histórico, presentes nas edificações dos ambientes 

urbanos de maneira semelhante e repetitiva, uma vez que representam um papel 

próprio na constituição da forma e da estrutura urbana de um lugar (CERVELATTI 

e SCANNAVINI, 1976). 

 

 Segundo Aldo Rossi (1998)31, para o estudo dos aspectos que estruturam 

uma cidade, é preciso compreender sua arquitetura e tudo o que participa do 

                                                 
31Segundo Aldo Rossi (1998) as tipologias constituem-se em modelos analíticos para a arquitetura e 
perfeitamente identificáveis por meio dos fatos urbanos.  
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ambiente natural. Os elementos os quais organizam a forma urbana constituem 

tipologias que se agrupam em diferentes arranjos segundo necessidades, função e 

forma, em inter-relações com o ambiente urbano. São apreendidos através da 

análise do sítio geográfico sobre o qual emergiu o ambiente edificado, através da 

malha urbana, dos espaços livres, do parcelamento e uso do solo urbano, das 

edificações públicas e residenciais. Do ponto de vista da morfologia, as partes de 

um ambiente construído caracterizam-se por apresentarem homogeneidade física e 

espacial, compreendidas pela repetição de uma tipologia, com relação intrínseca 

ao meio físico sobre o qual o núcleo surgiu32, identificadas por meio dos fatos 

urbanos.  

 

 Para Giulio Carlo Argan (1965), na formação de tipologias arquitetônicas 

contam mais as intenções profundas pertinentes a uma determinada civilização, do 

que as funções do edifício em si mesmo, cuja identificação se realiza retirando-se 

os caracteres específicos a cada edificação ou arranjos isoladamente, 

considerando-se os elementos corriqueiros ou forma-base comum. Por forma-base 

comum entende-se, aqui, não apenas a moldura estrutural, mas uma estrutura 

organizacional ou princípio gerador da configuração, que permite variações formais 

sem que se perca a relação espaço-temporal, ou seja, a forma-base permitirá a 

identificação dos ambientes edificados ao longo do tempo. A identificação segundo 

observação das tipologias predominantes num ambiente específico permite 

estabelecer as semelhanças que caracterizam os espaços bem como identificar 

que modificações nos padrões de construção provocaram alterações na estrutura 

morfológica e tipológica, sinais identificadores de transformações na estrutura 

social e econômica local no decorrer do tempo. 

 

  Compreendendo-se a cidade como um conjunto de elementos que se 

articulam de maneira a atender necessidades de cunho social em épocas 

diferentes, são informações necessárias à identificação das tipologias nos 

ambientes antigos os elementos de referência socialmente aceitos como ruas, 

                                                 
32 A conformação geográfica de um sítio influenciará nas formações arquitetônicas, posto que 
suporte para a criação dos núcleos urbanos. Aldo Rossi (1998) atribui o nome de “valor do locus” 
(ROSSI, 1998, p.147) a uma relação especial, e universal, existente entre o sítio e as construções 
que se encontram em uma localidade. 
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traçados, edifícios, monumentos, templos e praças. Nesse caso, os arranjos 

urbanos se acomodam ao sítio e se comunicam entre si. A repetição de alguns 

elementos característicos, planejados ou não, configuram um sistema articulado e 

comum à época em que foram edificados (CERVELATTI e SCANNAVINI, 1976), 

tais como os identificados nos núcleos urbanos cuja formação e crescimento 

ocorreram sob influência da tradição portuguesa, com formas e padrões 

identificadores das especificidades da cultura urbanística lusitana.   

 

 No caso específico das cidades brasileiras formadas ao longo dos séculos  

XVI, XVII e XVIII, tenta-se aqui investigar os traços característicos da arquitetura 

urbana que, efetivamente, marcam a área delimitada para estudo e que 

permanecem na contemporaneidade como representantes de uma maneira de 

viver e de uma visão de mundo relativas a um tempo historicamente e 

espacialmente delimitados.  

 

 Os componentes que derivaram das tradições da urbanística portuguesa 

trouxeram aspectos peculiares às vilas e cidades brasileiras e deram às vias 

uniformidade em seu aspecto físico, com residências edificadas ao longo dos 

caminhos ou em torno das praças e igrejas. São construções erigidas seguindo o 

alinhamento das ruas, cujas paredes divisórias encontram-se nas linhas limítrofes 

dos lotes, estes, normalmente estreitos e profundos. Acrescenta-se também a 

presença marcante de casas térreas e sobrados, com técnicas construtivas 

simples, arranjos espaciais internos seguindo um modelo padrão, com variações 

que não chegaram a constituir alterações no conjunto urbano como um todo (REIS 

FILHO, 2004).  

 

 Como metodologia inicial aos estudos tipológicos de uma localidade, realiza-

se uma classificação dos elementos que participam da leitura do tecido urbano, tais 

como o parcelamento do solo, o agrupamento das parcelas, maneira como o 

edifício ocupa o lote e se liga à rua, tipos edificados como residências ou templos 

religiosos e espaços públicos. Isto permite determinação da abrangência da análise 

e relaciona-se às perguntas que se quer responder com a realização do estudo 

(PANERAI, 2006).  
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 Largo de São Gonçalo 
         

Rua do Hospício 
     

Praça Maciel pinheiro 

Pátio de Santa Cruz Rua da Glória Trecho do bairro da Boa Vista 

 No âmbito do universo proposto para análise neste capítulo, procedeu-se à 

compilação dos componentes presentes e formadores do tecido urbano do bairro 

da Boa Vista sem, entretanto, para o caso dos monumentos e habitações, 

considerar aspectos estéticos, artísticos e estilísticos, o que demandaria a 

necessidade de conceitos que não fazem parte desta análise, não considerados 

essenciais à verificação de Permanências Urbanas nesta proposta. Os aspectos 

estão reunidos segundo as Figuras 47, 48, 49 e 50 e demonstrados ao longo do 

capítulo.  

 
 

Figura 46: Identificação dos elementos do tecido urbano da Boa Vista. 
Mapa da Boa Vista - Fonte: FIDEM-2006. 

 
 
  

 A rede viária apresenta-se constituída por ruas de frente e de fundo, 

classificadas como principais ou secundárias, segundo hierarquia no conjunto, por 

serem mais largas as principais e mais estreitas as secundárias. A presença do 

Cais José Mariano e das Pontes da Boa Vista e Seis de Março marcam a ligação 

desta área do bairro com o bairro de Santo Antônio. Os largos pátios e praças são 

outros elementos constitutivos do local estudado, caracterizados pela importância 

na trama do ambiente consolidado desde o século XVIII (Figuras 47 e 48). 
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 No estudo do parcelamento fundiário, foram identificados os quarteirões com 

lotes únicos, que dão para duas ruas, a principal (frente da habitação) e a 

secundária (fundos da habitação), correspondendo à parte mais antiga do lote. 

Quarteirões com lotes de frente e de fundo, e costa com costa. Nestes as 

habitações se separam no interior da quadra e os quarteirões apresentam formas 

irregulares, seguindo o alinhamento ou desenho da rua. Estes são os mais comuns 

ao período analisado; neles as habitações possuem frente para as quatro ruas que 

os limitam; todas possuem frente para as ruas (TEIXEIRA, 2004). 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

Largo de São Gonçalo              

 

 
Pátio de Santa Cruz 

 

    Ponte 6 de Março ou Ponte Velha 

                                                      

Praça Maciel Pinheiro 
 

Cais José Mariano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travessa Pedro de Albuquerque 

Figura 47: Espaços públicos característicos do bairro da Boa Vista: 
Pontes, cais, pátio, largos e praças são os espaços públicos e pontos de encontro no 
bairro. Dentre eles, as pontes são os elementos incomuns nas cidades edificadas sob 
a influência da urbanística portuguesa, entretanto, constituem-se elementos 
fundamentais à morfologia do ambiente e caracterizam a cidade do Recife. São 
elementos que marcam a forma, simbólicos e afetivos para a cidade.  
Fotos: Vania Cavalcanti – Ano: 2007 
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Figura: 48: Classificação dos elementos que constituem o tecido urbano da 
Boa Vista. 
Fotos: Vania Cavalcanti – Ano: 2007.  

 
  

  As tipologias casas térreas, ou de porta e janela e sobrados com um ou até 

três pavimentos são características das cidades formadas sob influência da cultura 

lusitana. Embora apresentem diferenças, constituem tipos que foram seguidamente 

repetidos ao longo dos três primeiros séculos da colonização brasileira. São 

consideradas de desenho simples, conformando arranjos uniformes em largura e 

em altura. Estreitas e longas, porque adequadas aos lotes também estreitos e 

profundos, com coberta em duas águas, uma com caimento para a rua e outra para 

os fundos do lote.  

 

 As casas térreas eram aquelas destinadas à população mais pobre da 

época e os sobrados, aos comerciantes e proprietários de terras. Estão dispostas 

no alinhamento da rua, edificadas uma ao lado da outra, não apresentando recuos 

frontais ou laterais. As similaridades foram bem estudadas pelos autores Nestor 

Goulart Reis Filho e Gilberto Freyre. Este último reuniu as anotações do diário de 

Louis Léger Vauthier, engenheiro que esteve no Recife no século XIX e descreveu 

 

 
Sobrados no Pátio de Santa Cruz. 

 

 
Rua da Glória: predominância 

de casas térreas. 

 

 
Conjunto de casas térreas e 

sobrados presentes no bairro. 

 
 
 
 

 
Conjunto de casas térreas e 

sobrados presentes no bairro. 
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as características gerais desses dois tipos de habitações comuns no Brasil até 

meados do século XIX.     

 

 
 

 
Igreja de São Gonçalo 

 

 
Convento da Glória 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Igreja Rosário da Boa Vista 
                             

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Igreja Matriz da Boa vista 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Igreja de Santa Cecília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Igreja de Santa Cruz  

Figura 49: As Igrejas constituem exemplares tipológicos presentes na Boa Vista. 
Encontram-se localizadas em pontos estratégicos dentro do tecido urbano, 
edificadas no decorrer do século XVIII e representam elementos responsáveis pela 
organização espacial da área estudada. São edificações singulares com 
características de continuidade porque participaram da urbanização do lugar 
constituindo-se pontos de referência para a cidade do Recife. 
Fotos: Vania Cavalcanti – Ano: 2007.    
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 A classificação prévia consiste na observação criteriosa dos elementos que 

constituem o ambiente estudado. Nesse caso, deve-se procurar identificar, no 

conjunto global dos elementos, aqueles que se repetem entre as edificações e 

partir, então, ao agrupamento por famílias com caracteres semelhantes (PANERAI, 

2006). A terceira etapa do estudo das tipologias consiste na construção dos tipos. 

Philippe Panerai (2006) propõe uma metodologia para a construção que deve ser 

realizada em duas etapas. A primeira é feita para cada família anteriormente 

identificada na classificação, em que se estudam as propriedades dos elementos 

que as compõem; em seguida, agregam-se as propriedades comuns aos 

componentes de uma mesma família para se definir o tipo. Identificando-se 

alterações, corresponderão às variações com relação ao tipo especificado. 

 

 A quarta e última etapa do estudo tipológico proposto por Philippe Panerai 

(2006) compreende a junção dos tipos identificados e sua análise dentro do 

contexto estudado. Nesse caso, agregam-se os tipos e suas relações para se 

constituir a tipologia do ambiente examinado e assim compreender-se a arquitetura 

entrelaçada ao tecido sobre o qual se insere. Essas avaliações foram realizadas e 

estão presentes na Figura 50. No âmbito geral, pode-se afirmar com clareza, após 

os estudos realizados, se as permanências urbanas encontram-se presentes não 

área estudada tanto em seus aspectos simbólicos quanto estruturais e se os 

elementos que apresentam um maior caráter de persistência estão presentes nas 

ruas e no traçado urbano. Como observou Aldo Rossi (1998), os núcleos crescem 

seguindo a linha e os direcionamentos determinados pelos caminhos pré-

existentes, estes profundamente interligados ao território geográfico.  

 

 Observou-se também a presença e influência marcante das edificações 

monumentais, no caso estudado, as igrejas, que funcionaram como elementos 

primários, ou seja, atraíram a construção de outras tipologias em seu entorno, 

confirmando a importância como monumentos que acompanham o crescimento da 

localidade, além de serem elementos simbólicos, portanto, de caráter permanente 

no âmbito da estrutura urbana verificada. No que concerne às tipologias 

habitacionais, há predominância de casas térreas e de sobrados. As tipologias 

habitacionais caracterizam a morfologia do conjunto, cuja proximidade nas 

habitações edificadas, confere ambiência diferenciada, quando comparada a outras 
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localidades da cidade do Recife e em relação ao próprio bairro, com as edificações 

construídas a partir do final do século XIX, quando outros padrões urbanísticos 

começaram a ser introduzidos, aqui apenas observado, porém não avaliado por 

não fazer parte da área delimitada para averiguação.   

 

Figura 50: Classificação geral dos elementos que constituem tipologias no bairro e 
comparação com os princípios norteadores da urbanística portuguesa. Análise realizada com 
base nos estudos de Manuel Teixeira (2004) e Nuno Portas (2004).  

 

 

 QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS ENCONTRADOS NO BA IRRO EM 
COMPARAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DA URBANÍSTICA 
PORTUGUESA. 

01  A ocupação do núcleo urbano da Boa Vista e do Recife realizou-se sobre terreno 
plano, o que o diferencia das cidades coloniais brasileiras do mesmo período, para 
isto concorreram fatores determinantes como a proximidade do porto e o 
crescimento em virtude da presença holandesa no século XVII, que priorizou a 
ocupação do sítio plano.  

02 Observou-se a permanência de um dos princípios fundamentais da “cultura do 
território” (TEIXEIRA,2004), ou seja, sua morfologia se traduz pela capacidade em 
se  articular e moldar-se ao sítio, neste caso, território plano.                                                     

03 Quanto à localização: quase todas nasceram perto do mar, baías abrigadas e de 
águas profundas ou próximas a rios, e a localização do bairro se insere nesse 
contexto. 

04 Quanto à ordenação da malha urbana: as componentes eruditas e vernáculas, 
expressas, respectivamente, pela ordem e regularidade dos traçados ou relativa 
organicidade adaptada ao território, estão presentes tanto nas cidades consideradas 
“reais” quanto naquelas cuja fundação se organizou por donatários e colonos. Nas 
últimas, observa-se menor preocupação com a geometrização. 

05 Quanto à estruturação do poder: observa-se a presença do poder religioso, 
estruturando os espaços do bairro, além dos serviços comerciais e predominância 
de moradia para os habitantes mais pobres. 

06 Crescimento pelo processo aditivo, ou seja, pelo acúmulo de uma estrutura edificada 
ao longo do tempo. Característica marcante da influência da urbanística portuguesa. 

07 O bairro teve o núcleo de formação cuja gênese demonstra a estruturação do 
espaço urbano público antecedendo à edificação e resultante de sua prévia inscrição 
sobre o território, seguindo caminhos e percursos pré-existentes.  

08 A área delimitada para estudo confirma a construção das edificações ao longo do 
caminho principal com aberturas sucessivas de ruas longitudinais paralelas à 
primeira e ruas transversais ligando as primeiras, bem demonstradas pelo conjunto 
urbano-arquitetônico presente hoje no bairro.  

09 Localização das edificações mais importantes em lugares destacados aparecendo 
como elementos estruturadores do traçado urbano. No caso estudado, as igrejas 
destacam-se como elementos morfológicos e tipológicos principais .  

10 Na área estudada, as praças e os largos aparecem como elementos estruturadores 
do espaço urbano, gerados tanto pela estrutura física do espaço quanto por um 
plano pré-concebido. 

11 Apresentam três tipos de quarteirões: o quarteirão medieval, estreito e comprido, 
que por sua vez define ruas de frente e ruas traseiras; o quarteirão com lotes cuja 
disposição é do tipo costa-com-costa e o quarteirão quadrado, com lotes virados 
para as quatro faces das ruas. Tipologias ainda encontradas no bairro.  
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 No âmbito geral da pesquisa, observou-se a estreita relação que existe entre 

a área estudada e o sítio sobre o qual se inseriu. A trama encontrada apresenta-se 

intimamente ligada aos tipos habitacionais e edificações singulares. Os tipos 

habitacionais estão inteiramente ligados à forma urbana, daí sua importância para 

o ambiente; as edificações monumentais funcionaram como pólos de atração, 

destacando-se principalmente porque participaram e participam de maneira 

permanente na evolução da cidade no tempo e são identificadas como elementos 

simbólicos para a cidade (CERVELATTI e SCANNAVINI, 1976). As ruas estreitas 

fazem parte de um determinado contexto em que os padrões de construção 

diferem dos atuais, com disposição e arrumação dentro do tecido, dimensões e 

conformação pertencem a um determinado momento da história urbana da cidade, 

possuem valor educativo e expressam um conjunto global de normas e condutas 

sociais.  

  

 No bairro da Boa Vista, as tipologias são apreendidas pela regularidade e 

semelhança de seus tipos e de como se inserem no espaço urbano. Repetem-se, 

formando um todo característico seguindo normas sociais que não sofreram 

alteração por aproximadamente três séculos. Ainda no espaço objeto desta análise 

encontram-se tipos habitacionais, culturais, educacionais e hospitalares agregados 

ao longo do século XX que, embora constituindo linguagem nova, estão limitados 

pelo parcelamento fundiário, um dos elementos que apresentam caráter de 

persistência, porque profundamente enraizados ao sítio e ao entorno com o qual se 

inter-relacionam. Além disso, o uso comercial, introduzido ao longo do século XX, 

ocasionou alterações à grande parte dos tipos habitacionais ora analisados. Estes, 

todavia, limitados pela dimensão dos lotes, permitem variações restritas em virtude 

de suas dimensões.  

 

 As tipologias apresentam-se compreendidas por intermédio de sua 

arquitetura e das relações sociais expressas pelas formas, nas quais as idéias 

derivam de uma construção social que se processou ao longo do tempo, 

condicionada por necessidades e fatores determinantes que precederam aos 

princípios fundamentais geradores das tipologias e que embasaram os gestos, os 

desenhos e os desígnios com caráter culturalmente identificado.  Na tipologia 

estudada, os tipos se encontram no cerne da idéia de arquitetura, mesmo quando 
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as mudanças ocorrem, estão presentes e impõem-se, são parte, sentimento e 

razão expressos por intermédio das formas. Nesse contexto, as tipologias passam 

a ser a idéia de elementos que integram o ambiente arquitetonicamente 

organizado, com desempenhos sobre a morfologia do conjunto como um todo.   

 

 As tipologias estudadas conduzem à identificação de um momento peculiar à 

história urbana do Recife. Revelam modos de viver e fazer de uma época. São 

relevantes ao estudo das Permanências Urbanas quando traduzem sensações e 

comportamentos que extrapolam os limites da forma edificada, demonstrados 

também pela observação dos comportamentos dos indivíduos, transeuntes ou 

habitantes do bairro, onde só a proximidade e a convivência podem revelar.  

 

 São continuidades de um viver em sociedade pouco observadas nos bairros 

e tipologias edificadas ao longo do século XX, contudo, bem presentes no ambiente 

sobre o qual se inserem demonstradas e reconhecíveis pelos habitantes do lugar 

exatamente pela peculiaridade de organização dos ambientes que conforma, 

porque as constantes tipológicas desempenham papéis marcadamente definidos e 

inter-relacionados aos demais componentes que lhe conferem especificidades. 

 

Tamanha é a estrutura resultante do acúmulo ao longo do tempo que, ao 

comunicar uma época, também define padrões de comportamentos, expressa 

idéias, texturas, estética, formas e configuração em paisagens urbanas destinadas 

a manifestações profanas ou sagradas, aos encontros e às reservas da casa, 

abrigo inviolável de toda uma geração.  
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IV-  O TEMPO, A TRAMA E OS TIPOS: PERMANÊNCIAS URBA NAS   
       NA BOA VISTA.  

 

 
“[...] a união entre o passado e o futuro está na própria idéia da cidade, 
que a percorre tal como a memória percorre a vida de uma pessoa e que, 
para concretizar-se, deve conformar a realidade, mas também conformar-
se nela. E essa conformação permanece em seus fatos únicos, em seus 
monumentos, na idéia que temos deles. Isso explica também por que, na 
antiguidade, se colocava o mito como fundamento da cidade. [...]” 
(ROSSI, 1998, p.200).  

 

 

 

 Cenário sobre a qual a existência individual e coletiva se desdobra, a cidade; 

local do permanente e do transitório, cuja vida se realiza em casas, ruas, templos, 

entre tantos outros exemplares urbano-arquitetônicos que configuram os fatos 

urbanos; deve ser compreendida, no âmbito dos estudos citadinos, considerando-

se a relação espaço-temporal a ela inerente. Nesse sentido, o diálogo entre o 

passado e o presente não se esgota, nele, percebem-se as continuidades e os 

sucessivos movimentos de transformação. As mudanças constituem assim, 

fenômenos particulares e processam-se continuamente, fazendo parte do todo 

inacabado e cotidianamente produzido junto às forças que atuam na cidade, sejam 

de natureza religiosa, econômica ou política, estando presentes e participando da 

construção do lugar (ROSSI, 1998).   

 

  Em virtude da relação existente entre as estruturas edificadas no 

passado e sua presença na contemporaneidade, realizou-se a análise da estrutura 

edificada no bairro da Boa Vista considerando-se as Permanências Urbanas, parte 

do passado tangível vivenciado no presente, cujo sentido, na atualidade, consiste 

em ser uma estrutura antiga em que a vida de hoje se desenvolve, passíveis de 

identificação por apresentarem identidade e significado, cujos nexos encontram-se 

na história, na forma edificada e memória coletiva (ROSSI, 1998). 

 

  A função da história, da memória e das estruturas materiais resultantes de 

processos de crescimento urbano na compreensão do passado difere entre os 
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estágios da vida dos indivíduos e das sociedades. Segundo David Lowenthal 

(1998), à medida que o tempo se distancia dos acontecimentos das pessoas, a 

história toma o lugar da memória e as relíquias tangíveis adquirem uma 

significação maior; dessa maneira, os indivíduos buscam transformar sua história 

em mito e conservar os fragmentos, como maneira de vivificar a própria história 

que, tendo como substrato o passado, deve dar conta das temporalidades do fato 

contado – passado – e da narrativa histórica no presente.  

 

  Considerando-se as diferentes temporalidades a que o estudo da história 

remete, à análise dos fatos urbanos, o processo investigatório retoma a observação 

e reconhecimento do local como modo de compreensão dos vestígios urbano-

arquitetônicos e das analogias resultantes dos processos de crescimento da área 

delimitada para estudo na presente pesquisa. Para verificação das permanências 

no âmbito geral da estrutura proposta da Dissertação, observa-se a inter-relação da 

forma urbano-arquitetônica do bairro da Boa Vista no contexto de hoje e as 

conexões com a tradição cultural que a originou e a qual está vinculada ao 

passado, cuja materialização pode ser constatada nos dias atuais. 

 

  A investigação encontra-se focada nos estudos de Aldo Rossi (1998), 

Philippe Panerai (2006) e David Lowenthal (1998) e considera os autores Bruno 

Zevi (2002), Umberto Eco (1997), Edward Hall (2005), Roland Barthes (1977) e 

Giulio Carlo Argan (2005), suportes conceituais à pesquisa e análise das 

Permanências Urbanas do bairro nos dias de hoje.   

 

 As cidades brasileiras se estruturaram a partir do núcleo resultante de um 

processo histórico que se transformou ao longo do tempo; as cidades, vilas e 

povoados formaram-se paulatinamente, acumulando uma quantidade de formas e 

elementos que são o resultado das relações que se desenvolveram no tempo em 

que foram produzidos. Traçado, edifícios, monumentos, são materializações 

resultantes de processos sociais (LACERDA, ZANCHETI e DINIZ, 2000, p. 80) e de 

práticas urbanizadoras com significados culturais em curso e coexistem no 

ambiente urbano delimitado para estudo.  
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 Possuidor de um conjunto urbano e arquitetônico cuja estrutura revela 

caráter de permanência, por estar materializado através da estrutura física antiga 

sobre a qual a ambiência urbana pode ser observada por meio da dinâmica do 

bairro cotidianamente, o Bairro da Boa Vista é um dos espaços consolidados cuja 

especificidade está para além da estrutura material edificada. Esse anacronismo é 

identificado ao se observar a composição formal do conjunto edificado e existente 

no local, assim como pela maneira como é utilizado pelos usuários ou moradores 

do lugar. 

 

Verificou-se destruição e ruína de exemplares arquitetônicos significativos ao 

local, descaracterização da volumetria das edificações, alteração das empenas 

originais da coberta das casas e dos sobrados entre outros caracteres particulares 

ao momento histórico a que remontam (Figura 51), prejudicando a manutenção de 

padrões que justificaram a proteção enquanto área possuidora de um acervo de 

Conjuntos Antigos (PPSH, 1976). Esses elementos permanentes coexistem em 

meio às necessidades de adequar a herança histórica ao modo de viver 

contemporâneo, são forças antagônicas e presentes no local.  

 

 

 
Figura 51: Vista do bairro tirada da torre da Igreja Matriz da Boa Vista. 

Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2006  
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A permanência dos elementos estruturadores, que na atualidade 

caracterizam e diferenciam o bairro da Boa Vista, padece em meio à urgência 

cotidiana da atual sociedade sem, no entanto, deixar de expressar um momento 

particular à história urbana da cidade do Recife, em que formas de viver, pensar e 

relacionar-se foram cotidianamente edificadas. Nele, as ruas interligam edificações 

monumentais; praças, pátio e largos são pontos de encontro, referência e 

significação para o Recife, locais para realização de festividades sagradas ou 

profanas, cujos nexos históricos e culturais caracterizam relações de vizinhança 

próprias, fortalecidas pela proximidade de casas e sobrados, redutos sagrados da 

família, em que a trama e os tipos revelam uma intenção e um modo de viver 

cuidadosamente produzido ao longo do tempo, que tratou de dar forma, 

organização e beleza com base nos valores de uma época.  

 

O passado legou ao presente um acervo urbano reflexo de variáveis sócio-

culturais ligadas à tradição e história da formação do lugar. O movimento entre o 

bairro de Santo Antônio e o da Boa Vista cotidianamente se repete, demonstrando 

a continuidade dos deslocamentos e da caminhada, proposta inicialmente como 

ponto de partida para a observação do bairro. Os caracteres morfológicos e 

tipológicos atuais revelam o conjunto urbano-arquitetônico existente, da mesma 

maneira, atestam a vida cotidiana que se realiza no bairro hoje e revelam 

ambiência urbana ainda manifesta em meio ao tecido urbano edificado entre os 

séculos XVII, XVIII e XIX (Figuras 52, 53, 54 e 55).  

 

Figura 52: Espaço urbano compartilhado  
na Rua da Imperatriz. 

Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2007. 

 

Figura 53: Espaço urbano compartilhado 
 na Rua do Hospício. 

Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2007.  
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Figura 54: Espaço urbano compartilhado no Pátio de Santa Cruz. 

Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2007. 

 
 

 
Figura 55: Ponte da Boa Vista – movimento cotidiano de transeuntes e automóveis 

entre a Boa Vista e o Bairro de Santo Antônio. 
Foto: Vania Cavalcanti – Ano: 2007. 

 

 

Segundo Aldo Rossi (1998) a diferença entre o passado e o futuro reside no 

fato de o passado ser utilizado na contemporaneidade, sendo reconhecível 

principalmente pelos traçados das ruas e pelos monumentos, uma vez que as 

cidades crescem na direção de seus traçados mais remotos e mantêm ligação com 

o significado mais antigo, que lhes deu forma.   
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O significado dos elementos permanentes no estudo da cidade pode ser 

revelado pela complexidade dos processos que atuam na verificação, representam 

a força intrínseca presente em alguns lugares que resistiram ao tempo e têm no 

tecido urbano os elementos mais fortes para caracterização, constituindo um 

conjunto cujos elementos são vias, parcelamento fundiário e edificações.  As 

dimensões das ruas, o traçado, o parcelamento fundiário, os arranjos urbanos 

produzidos, os tipos arquitetônicos encontrados, a presença de elementos 

primários15 e de monumentos, que, historicamente determinados, existem na 

cidade e estão entre o signo e o acontecimento, sendo elementos com 

características próprias e possuidores de individualidade, oferecem ao lugar 

organização e particularidade e, por si mesmos, podem remeter a dimensões 

culturais comuns a uma época (ROSSI, 1998).   

 

Desta maneira, o conjunto urbano-arquitetônico que se encontra no 

ambiente delimitado para estudo é caracterizado pela permanência do traçado que 

lhe deu origem, nascido dos caminhos e trajetos realizados por um segmento da 

sociedade. Ruas e plano sobre o qual o traçado foi constituído ressaltam a 

importância dos antigos caminhos, caracterizam a morfologia do bairro até os dias 

de hoje, além de serem percorridos cotidianamente, reafirmando a continuidade de 

relações de troca outrora também existentes.  

 

O conjunto do sistema viário do bairro da Boa Vista compreende as ruas, os 

becos, as vias principais, as praças, largos, cais e pontes. Todos estes elementos 

apresentam caráter de permanência, pois foram edificados ao longo do tempo 

seguindo padrões de organização espacial e social que remetem ao passado do 

bairro e caracterizam morfologicamente o local estudado. Fazem parte do período 

histórico delimitado para averiguação e nele foram construídos. As propriedades 

físicas apresentam dimensões e desenho que remetem ao momento histórico em 

que foram edificados e demonstram padrões comuns àquela época.  

 

                                                 
15 Aldo Rossi define elemento primário como o conjunto de componentes que funcionaram sendo 
núcleos de agregação para uma localidade e participaram do crescimento e transformações da 
cidade ao longo do tempo de forma permanente. 
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No que concerne à ligação com a cultura originária, ou seja, à influência do 

modelo urbanístico português, demonstram continuidade porque o território foi 

organizado a partir dos caminhos pré-existentes, adaptados ao território, no qual o 

crescimento se deu de modo mais contínuo, a partir da construção das igrejas, 

conforme visto no decorrer da Dissertação, elementos de suma importância à 

cultura lusitana, componentes organizadores dos principais espaços públicos, 

tendo, nas praças e nos largos, pontos de concentração nos quais as principais 

vias também convergem.    

 

 

“[...] As quadras nas cidades brasileiras dividem-se em um grande 
número de habitações independentes. Seja por tradição da mãe-pátria, 
seja por necessidade de construção local, essas habitações são estreitas 
e longas. Cada casa ocupa sobre a rua apenas uma largura de de 5 a 8 
metros; as que ultrapassam essa dimensão constituem fenômenos. [...]” 
(VAUTHIER, apud FREYRE, 1960, p.811).  

 

 

No caso do parcelamento fundiário, segundo Aldo Rossi (1998), a 

permanência da mesma estrutura dos lotes, da dimensão, assim como a forma de 

ocupação dos mesmos, permite a observação de que o modo de construir continua 

inalterado e as razões estão envolvidas em profundo caráter simbólico, cultural e 

histórico.  

 

Observou-se que a estrutura fundiária da área estudada permanece sem 

modificações que interfiram na morfologia do conjunto; os quarteirões não possuem 

sem uma forma geométrica delimitada, circundados por ruas principais ou 

secundárias, cujas dimensões variam de acordo com a hierarquia no conjunto. São 

quarteirões com lotes estreitos e profundos, alguns ocupam a dimensão global do 

comprimento, outros, mais comuns, caracterizam-se pela implantação costas-com-

costas. Estes elementos estão intrinsecamente relacionados, porque arranjos e 

parcelamentos influenciaram na dimensão e importância das ruas ou becos, 

também estabelecendo um conglomerado de analogias com as igrejas e 

habitações presentes no bairro. 
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Figura 56: Igreja de São Gonçalo 

 no final do século XIX. 
Fonte: Acervo do IPHAN/5ª SR.  

 

 
Figura 57: Igreja de São Gonçalo. 

Foto: Vania Cavalcanti - Ano: 2007. 

 

 
 

A presença das edificações monumentais indica que a área ainda é utilizada 

no presente, mesmo que a forma física do passado tenha adquirido outras funções, 

ela condiciona o entorno, funciona como elemento de referência para a cidade 

porque sua importância extrapolou a forma física em si e sua significação se 

distende para além das dimensões espaciais, porque são pontos de referência para 

a coletividade (ROSSI, 1998). Com esse argumento, pode-se afirmar que a 

presença dos monumentos, os templos religiosos, outrora componentes 

fundamentais à formação e organização espacial dos núcleos antigos brasileiros, 

portanto, da morfologia local, configuram tipos particulares ao bairro e continuam a 

ser elementos referenciadores sociais, aglutinadores, marcos da cidade do ponto 

de vista histórico, artístico ou afetivo. Na verdade, mesmo que a alguns ambientes 

construídos não lhes seja atribuído valor artístico ou arquitetônico de grande 

relevância, a significação cultural impõe-se, são testemunhos do passado e 

documentos da cultura urbana local. 
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O bairro da Boa Vista apresenta um conjunto edificado que constitui 

exemplares de um modo de fazer urbano e arquitetônico ainda é condizente com a 

época de sua formação. Segundo Aldo Rossi (1998), as residências constituem a 

parte primordial do tecido urbano, porque efetivamente identificam a população que 

nelas vivem decorrência dessa relação direta com a vida dos indivíduos, estão 

mais próximas das transformações, portanto, são os elementos que menos 

apresentam caráter de permanência, cujo estudo deve ser feito de acordo com o 

crescimento da área em que se localizam. Sobre esse aspecto, os tipos 

característicos das casas brasileiras nos primeiros séculos de formação são as 

casas térreas, ou rés-do-chão e os sobrados que, no caso da Boa Vista, ainda 

constituem a maioria do conjunto, mesmo que em precário estado de conservação 

não sofreram alterações substanciais na estrutura morfológica.  

 

 

 
Figura 58: Rua do Veras. 

Foto: Vania Cavalcanti - Ano: 2007. 

 
Figura 59: Rua Pe. João Ribeiro. 

Foto Vania Cavalcanti - Ano: 2007. 

 

 

O casario edificado ao longo das ruas (Figuras 58 e 59), tendo casas e 

sobrados alinhados e distribuídos lado a lado, seguindo o percurso que os 

geraram, buscando tantas vezes uma localização privilegiada próxima às igrejas, 

oferece organização e linguagem apropriadas, identificando e caracterizando o 
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conjunto urbano e arquitetônico estudado com morfologia, tipologia e estruturas 

peculiares, de caráter específico e diferenciado dentro do conjunto da cidade do 

Recife. Nesse contexto, as marcas culturais continuam presentes no bairro, 

participando das suas características gerais, mesmo alterados os espaços internos, 

o que torna possível a afirmação de que a análise realizada comprova que as 

permanências existem atreladas a aspectos materiais ou imateriais e reafirmam a 

importância dos ambientes culturalmente constituídos.  

 

 A ordenação espacial analisada permitiu o conhecimento de relações sociais 

existentes nas sociedades e esclarece práticas cotidianas de uma coletividade sob 

determinado contexto histórico-temporal (CHOAY, 1971). Assim, foi possível 

verificar experiências organizacionais relativas a um saber urbanístico acumulado e 

reproduzido ao longo do tempo, bem como crenças reveladas por práticas 

específicas, procedimento político, normas e costumes expressas por 

comportamentos culturais, físicos e mentais significativos e interligados à 

sociedade local estudada.  

 

 Estes elementos ainda se encontram vivenciados no contexto atual na parte 

antiga do bairro, funcionam como vestígios transmissores de informações culturais 

relacionados à cultura local hoje e, simultaneamente, àquela que lhes deu 

procedência.  Ou seja, concomitantemente, representam importância significativa e 

fator de referência, bem como práticas de tradições enraizadas à formação da 

cidade e à cultura local, enquanto forma do passado vivenciado no presente.  

 

As práticas urbanísticas e formas urbano-arquitetônicas identificadas no sítio 

histórico da Boa Vista condicionam e, ao mesmo tempo, representam ponto de 

significação e identidade com o Recife contemporâneo. São o fio condutor ao qual 

estão atreladas as referências culturais em que o tempo, protagonista da urdidura 

da trama que o passado e o presente edificam continuamente, produzindo marcas 

que se encontram impressas sobre o território na forma de tipos e tipologias 

característicos, os quais se revelam permanentes dentro da transitoriedade atual, 

pressuposto para a velocidade nos processos de mudança.   
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As Permanências Urbanas são forças que atuam nas estruturas do passado, 

decorrente de processos de seleção ao longo do tempo; puderam ser identificadas 

através do reconhecimento do que existe de específico em uma forma urbana, a 

qual confere especificidade ao conjunto urbano e arquitetônico. Puderam ser 

investigadas através do estudo dos edifícios, dos monumentos existentes no local, 

do traçado, dos sinais físicos que traduzem, em última instância, o resultado da 

bagagem cultural e simbólica da sociedade que os produziu. Concomitantemente, 

significa que as formas do passado ainda estão sendo vivenciadas, mesmo que 

tenham assumido outras funções, todavia seu caráter simbólico, sua disposição no 

conjunto e a importância que adquirem junto ao entorno continuam ligadas ao locus 

e à vida da cidade; tornaram-se pontos de referência e de identificação à 

sociedade, são fenômenos ligados aos fatos urbanos porque constituem partes da 

cidade que ainda mantêm uma dinâmica social e cultural, do ponto de vista do 

planejamento urbano, a permanência pode funcionar como controle para as 

mudanças que devem ser realizadas para adequação das estruturas do passado 

às necessidades da vida contemporânea.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As cidades resultam de processos de interferência dos indivíduos no 

território ao longo do tempo, estão repletas de heranças culturais e simbólicas que 

adquiriram uma representação material através das formas e estruturas urbanas 

produzidas por diferentes sociedades. Enquanto construções que se edificaram ao 

longo do tempo e enquanto heranças de um passado remoto ou próximo, essas 

estruturas estão sujeitas a transformações, comuns às mesmas com referências 

adquiridas pelo passar dos anos, atuando constantemente por meio de forças 

contraditórias ou conciliatórias. As formas que as cidades adquirem ao longo do 

tempo conformam diferentes partes as quais juntas caracterizam um 

assentamento, uma vila, um povoado, que do acúmulo tangível e cotidiano repassa 

traços, gestos, tipos provenientes da cultura.  

 
 A arquitetura, como lugar destinado à vivência humana, revela toda essa 

bagagem acumulada ao longo dos anos, é o testemunho material da passagem 

das civilizações. As heranças materiais das cidades antigas caracterizam bem os 

diferentes estágios da experiência do viver em comunidade, de práticas 

urbanísticas do passado, da partilha de idéias, medos, mitos, ritos, crenças, 

desejos. As expressões que as formas urbanas tomam ao longo dessa experiência 

são reveladas por diversos caminhos nas cidades; alguns expressos por cores, 

sons, danças, festejos e rituais estampados através da apropriação espacial na 

arquitetura e nos elementos urbanos.  

 

 Enquanto práticas de uma vida cotidiana, manifestaram-se no passado e 

manifestam-se no presente nos espaços que indivíduos de sociedades diversas 

escolheram ora para rituais ou festejos, ora por necessidade de proteção e 

comercialização; todas elas são manifestações que ocorreram em ambientes 

específicos, cenário da vida das civilizações, lugar de encontro, de sonhos, de 

idéias antigas, novas e futuras.  Algumas vezes, certos fatores condicionaram uma 

forma; noutras, o sítio ofereceu caráter determinante para a arquitetura sobre a 

maneira como ocupá-lo; em certas sociedades, razões econômicas foram decisivas 
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ao crescimento e desenvolvimento; em outras, motivações religiosas tiveram o 

mesmo papel. 

  

 Determinadas comunidades desenvolveram práticas sociais que favoreciam 

os encontros. Nestas, os espaços públicos como praças foram evidenciados; 

noutras, a vida religiosa foi privilegiada, o que resultou em diferentes arranjos 

espaciais; em muitas o poder político foi ressaltado; noutras, a vida em 

concordâncias. Aspectos geográficos motivaram traçados, desenhos e formas que 

originaram caminhos, passagens, arquiteturas e tipos, coletivamente aceitos e 

reproduzidos, posto que idéias ligadas às origens dos fenômenos que os 

determinaram, mas resultado de uma construção ao longo do tempo. Formas e 

arranjos espaciais, lugares sujeitos à permanência enquanto carregados de teor 

cultural e simbólico, provocadores dos sentidos dos indivíduos, componentes de 

uma cidade ou de cidades repetidos, mas sempre diferentes, porque se encontram 

arraigados à cultura local. 

 

                          A morfologia e a tipologia urbanas levam à identificação das estruturas que 

permaneceram ao longo do tempo, identificadas pela caracterização dentro das 

áreas de estudo e de escala da rua, do bairro e da cidade. Cada elemento 

componente dos tecidos urbanos como ruas, praças, largos, lote e tipos 

arquitetônicos residenciais ou monumentais, públicos ou privados, templos, 

traçados urbanos, edificados conforme técnicas construtivas diversas, sempre 

estará ligado à estrutura social que iniciou um processo de ocupação, crescimento 

ou desenvolvimento, posto que as cidades apresentam um tempo anterior e um 

que se sucede ao outro, concretizadas ou materializadas pela presença de edifícios 

semelhantes, podendo ter um forte componente artístico ou não, por vezes 

espaços segregados, mas que permanecem enquanto referência e identificação 

para gerações futuras. 

 

 A estrutura urbana existente na Boa Vista confere ao lugar um significado 

cultural e está interligada ao que foi e representou no passado, fruto de uma 

herança histórica. A forma e tipologia revelam modos de viver de um tempo 

histórico, e foi possível identificar esse momento nos locais onde permanecem 

vivos aspectos da vida social e cultural da cidade, em que o passado tangível 
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acomoda-se ao sítio em modos e tipos com uniformidade na disposição do traçado 

urbano e edificações.  

 

 Os registros históricos materializados pela estrutura urbana podem ser 

identificados nos meios urbanos, apresentando padrões de ocupação mantidos 

pela predominância de tipos característicos, visíveis e reconhecidos a partir da 

observação criteriosa do lugar. Segundo Aldo Rossi (1998), muitas considerações 

tornam-se relevantes ao se tratar de estruturas históricas que apresentam caráter 

de permanência cujo maior sentido reside, principalmente, no fato de se garantir 

sua continuidade enquanto formas antigas, carregadas de historicidade, de 

identidade e especificidades vivenciadas no presente.  

 

 O quanto se apreende do passado através dos fragmentos tangíveis e 

permanentes dos ambientes urbanos antigos modifica-se perante argumentos e 

conjunturas e requer capacidade para reconhecer as diferenças; descobrir 

características de testemunhos, necessita-se, também, evocarem-se tempos 

históricos e situações diferentes do presente. Todavia, o contato com os ambientes 

antigos oferece impressões de um passado que prescinde de interlocutores, as 

arquiteturas das cidades falam de si próprias (ROSSI, 1998), estão diretamente ao 

alcance de todos os sentidos humanos.  

 

 A experiência espacial nos ambientes antigos é uma passagem para o 

passado, esclarece o que as sociedades foram, o que fizeram, como viveram e 

morreram os ancestrais. A coexistência nos ambientes antigos realiza-se junto às 

estruturas edificadas no passado interagindo com o presente, cuja permanência 

evoca hábitos, costumes, comportamentos e valores e, mesmo que o tempo os 

distancie, continuam envelhecendo e falando por si, sendo transformado e 

renovado cotidianamente (LOWENTHAL, 1998).  

 

 As permanências urbanas são, finalmente, portas abertas no presente para 

o passado e para o futuro. Recuperá-las, revitalizá-las, reconhecê-las em 

significação e simbolismo culturalmente repassados de geração a geração, 
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depende apenas de opções. Caminhos, tramas, formas e tipos são desígnios que 

levam a uma diversidade de considerações e escolhas possíveis, com futuros 

prováveis, reconhecê-los requer determinação. Nesse contexto, a presente 

investigação não termina aqui, considera, além disso, as permanências, uma 

passagem aberta a reflexões e posicionamentos de caráter preservacionistas.  

 

 Tangíveis ou intangíveis, as formas arquitetônicas e urbanas persistem e se 

revelam por intermédio dos ambientes antigos que ainda se percorrem nas 

cidades, pelos costumes e tradições, comportamentos e escolhas que estão no 

porvir. São frutos das vicissitudes humanas, revelam a tradição cultural das 

civilizações em seus acertos e instabilidades, são, afinal, referências coletivas do 

caminhar dos indivíduos através do tempo, que se prolonga na dupla infinitude 

(ARENDT, 1978) dos próprios tempos, passado e futuro.    
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