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RESUMO 
 
Este estudo objetiva interpretar as relações estabelecidas entre os usuários e as 

pontes do Centro da Cidade do Recife, nos dias atuais. Para isto fez-se um breve 

percurso histórico na formação dos primeiros núcleos urbanos visando analisar 

como as pontes foram se inserindo e se consolidando como elementos de 

permanência na paisagem do Centro da cidade do Recife e atualmente se 

constituem, juntamente com o rio Capibaribe os símbolos mais representativos desta 

paisagem. Como embasamento teórico, partiu-se de conceitos referentes à 

Morfologia Urbana e a Nova Geografia Cultural. O método morfológico adotado por 

Lamas serviu de embasamento para a análise das pontes como elementos 

morfológicos inseridos na paisagem cultural do Centro da cidade. O método 

abordado por Cosgrove na Nova Geografia Cultural foi utilizado como referência 

para a interpretação dos significados das pontes para seus usuários, através das 

práticas sócio-espaciais e os usos estabelecidos nas mesmas. 
 
Palavras-chaves: paisagem cultural, elementos morfológicos e práticas sócio-
espaciais. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to interpret and exemplify the present connections between the 

users and the downtown bridges of Recife. To achieve this aim, it was necessary to 

make a brief historical passage in the formation of the first urban nuclei and 

afterwards, the insertion of the eight bridges in the Center’s landscape. Theoretically, 

it was based on concepts referring to the Urban Morphology and New Cultural 

Geography, adopting the methods of Lamas and Cosgrove for the interpretation of 

these relations, and understanding of the bridges as morphological elements inserted 

in the downtown cultural landscape.  From the practical socio-spatial and established 

bridges uses, the depth of understanding of the bridges as symbols in the landscape, 

was attempted through the “ways to see” of these users; thus resulting in the 

landscape elements consolidation, its transformations and permanence in the history 

of Recife. 
 
 
Keywords: cultural landscape, morphological elements and practical socio-spatial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como foco as oito pontes localizadas no Centro da cidade do 

Recife1, que foram se constituindo elementos permanentes na paisagem. Estas 

edificações são elementos morfológicos inscritos na forma urbana desde o séc. XVII. 

Ligando ilhas e permeando caminhos, estes elementos sofreram grandes 

transformações nos usos e nas suas técnicas construtivas, adaptando-se às 

necessidades de diferentes épocas.  

Permanentemente representadas nas iconografias e na literatura 

pernambucana através de contos, poesias e relatos de viajantes, as pontes como 

elementos que formam a paisagem evocam diferentes momentos da história e têm 

sido palco de acontecimentos que retratam a evolução da cidade tornando-se 

perenes na paisagem. Nas palavras de Gilberto Freyre e Mello pode ser constatada 

a representação destas pontes na cidade do Recife: 

(...) A Ponte da Boa Vista tem um ar todo seu, uma alegria boa, parecendo guardar 
ainda a memória dos mexericos, das conversas, das gargalhadas do tempo em que 
era cheia de bancos e este o ponto de reunião e cavaco dos burgueses (FREYRE 
apud GONÇALVES, 1997, p.26). 

 (...) As pontes constituem referências fundamentais na paisagem recifense. Como 
uma linha melódica contínua, que dá unidade, integra as partes da cidade e constitui 
elemento essencial da simbologia urbana, conferiram fisionomia única ao Recife 
entre todas as cidades brasileiras. (MELLO, 2005, p.4) 

As características do sítio em que a cidade do Recife foi originada são muito 

peculiares. Representada como “cidade-estuário” e “Veneza brasileira” graças às 

muitas ilhas, rios e canais que caracterizam seu sitio, o Recife tem uma morfologia 

diferenciada. Esta sedimentação flúvio-marinha, contribuiu para que o homem 

visando atender às suas necessidades nela intervisse através de aterros e diques e 

posteriormente com a construção das edificações, para conseguir expandir o tecido 

urbano dessa cidade. Entre estas edificações estão as pontes, elementos 

                                                
1 Cidade flúvio-marinha, capital do Estado de Pernambuco, está situada entre 804’00” de latitude sul e 4352’00” de longitude oeste 

(GOMES,1997,p.58). 
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morfológicos que foram construídos para atender a necessidade da passagem de 

pedestres e veículos para as margens opostas. Neste contexto, as pontes 

construídas na cidade, foram decisivas para dinamizar a expansão do tecido urbano 

podendo ser entendidas como um dos elementos que constituem o traçado da urbe, 

com a finalidade de expansão.  

Durante as diversas transformações da paisagem do Centro do Recife no 

decorrer da história, a expansão urbana, trouxe muitas mudanças para a cidade, 

levando o núcleo urbano: os bairros do Recife, Santo Antônio e São José a terem 

diferentes tipos de usos, acarretando novos significados para uma expressiva parte 

dos moradores da cidade do Recife. Estas transformações tiveram como 

conseqüência uma reorganização espacial, como a desativação de parte das 

atividades do porto e a posterior perda de dinâmica do centro histórico em favor de 

outros bairros que foram surgindo e que passaram a abrigar os moradores que 

foram se deslocando do Centro para habitar nestes novos bairros. (MACIEL, 2004) 

Para Magalhães: 

O que se passa nas expansões urbanas e em muitos centros históricos, onde os 
sistemas de símbolos existentes foram destruídos por alterações intrusivas de 
inversão de escala ou pela destruição de referências importantes, é que os 
elementos susceptíveis de transmitir algum significado foram isolados... 
(MAGALHÃES, 2001, p.42) 

Este processo é comum na transformação morfológica de qualquer urbe: 

entende-se que no primeiro momento, surge o núcleo, a matriz geradora do traçado 

geralmente criado a partir, de algum elemento geográfico como o rio, o mar, ou um 

elemento artificial construído pelo homem como pólos industriais e comerciais que 

com o desenvolvimento urbano vai se expandindo para outras áreas. Esta expansão 

resulta da “adaptação” do sítio, o local de formação de uma cidade, que pode ser 

considerado não como um fator determinante, mas como um condicionante das 

formas. Para Rossi isto é chamado de lócus, “relação singular, mas universal que 

existe entre certa situação local e as construções que se encontram naquele lugar”. 

Neste estudo, as pontes, são consideradas como artefatos culturais. Para 

Clifford Geertz: “a arquitetura é um artefato cultural, pois está vinculada a redes de 

significados tecidas e apreendidas por uma determinada cultura”. Assim, com o 

passar do tempo, estes elementos arquitetônicos tornaram-se marcos na paisagem 
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do Recife, se consolidando como símbolos na cidade. Isto porque, estão presentes 

na paisagem desde a sua formação, tornando-se permanentes e se caracterizando 

como identidade da cidade. 

“A permanência é um processo de continuidade, persistência e de conservação de 
elementos morfológicos existentes num espaço, assim como da inserção de outros 
que são adaptados aos novos estilos de vida e às atividades da cidade.” 
(JOKILEHTO, 2002, p.02). 

Entende-se então, que os homens escolhem seus símbolos representados na 

paisagem, eternizando seus traços culturais que são cristalizados através das 

gerações ao longo do tempo. 

A constatação da importância das pontes na paisagem da cidade do Recife 

destaca-se pela existência de alguns eventos como no período do carnaval, onde o 

tradicional bloco Galo da Madrugada saúda as pontes do Centro da cidade, todos os 

anos. Ainda deve-se ressaltar um evento que ocorre anualmente, realizado pela 

Prefeitura da cidade do Recife: A corrida das Pontes. Com mais de dois mil atletas 

inscritos, aconteceu no dia 18 de junho a 3ª Corrida das Pontes 10 km, com o 

percurso passando por 7 (sete) pontes do Recife Antigo, com largada e chegada no 

Marco Zero. 

Para evidenciar ainda mais as pontes como elementos simbólicos, foi 

realizada entre os dias 18/09 e 18/10/1997 pelo Banco Itaú uma campanha intitulada 

“Eleja o Recife”, onde entre 5 pontos turísticos, com 48,65% de 1.159.038 votos 

foram eleitos o rio Capibaribe e suas pontes. Assim, diante dessas constatações, o 

interesse por este tema se deu pela forma com que estes elementos estão 

presentes e reverenciados na Cidade do Recife. Constituindo assim elementos de 

referência ao longo da história, constatados em diferentes representações expressas 

através de relatos escritos e falados e de iconografias. 

Contudo, através de uma pesquisa recente, realizada pelo Centro de Iniciação 

Científica da faculdade FAFIRE, através de entrevistas com pessoas que utilizam as 

pontes cotidianamente, constatou-se que a maioria delas não tinha sequer uma 

opinião a respeito das oito pontes que cortam o centro da cidade. Uma das alunas 

que realizou a pesquisa ressalta que:  
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“Num primeiro momento elas não sabem o que dizer. Depois param pra pensar 
melhor sobre o que de fato representam as pontes. O interessante é justamente 
resgatar este valor.” 

Diante do contexto apresentado em que para um grande número de 

moradores desta cidade as pontes, juntamente com o rio Capibaribe representam o 

símbolo da Cidade do Recife, cabe questionar: Qual o significado das pontes do 

Centro da Cidade do Recife para os seus usuários? Esta dissertação tem como 

objeto de estudo as relações estabelecidas entre os usuários das oito pontes 

localizadas no Centro da Cidade do Recife e estes elementos morfológicos 
interpretados através dos significados que têm as mesmas para eles. Os 

significados da paisagem se diferenciam de acordo com as relações estabelecidas 

entre os homens e o ambiente, pautados em crenças, valores e interesses distintos, 

bem como na dinâmica das relações sócio-espaciais. A cidade não deve ser 

considerada apenas um resultado dos contextos econômicos, políticos e sociais, 

pois é também o resultado de teorias e posições culturais.  

Nesta direção, foi formulada a proposta desta dissertação, intitulada: Os 

significados das pontes na paisagem do Centro do Recife. O estudo tem como 

recorte espacial2 a paisagem urbana em que estão inscritas as oito pontes 

históricas do Centro, construídas entre os séculos XVII e XIX, que são: ponte do 

Limoeiro, ponte Buarque de Macedo, ponte Maurício de Nassau, ponte 12 de 

Setembro, ponte 6 de Março, ponte da Boa Vista, ponte Duarte Coelho e ponte 

Princesa Isabel. 

Para se ter um entendimento sobre o processo de formação das pontes na 

paisagem do Centro da cidade do Recife, será feito um breve percurso no período 

histórico em que foram construídas cada uma das oito pontes, relatando os usos e 

as transformações estabelecidas pelo contexto existente na cidade com o intuito de 

se chegar ao recorte temporal da pesquisa, os dias atuais. 

      O objetivo geral é interpretar “o significado das pontes localizadas no 

Centro da Cidade do Recife” para seus usuários a partir dos usos que estes fazem 

das pontes, visando verificar se essas pontes juntamente com o rio Capibaribe 

                                                
2 Nesta área estão inscritos 4 tipos de zonas estabelecidas segundo a Lei 14511 instituída em 1983 e complementada pela Lei 16176/96, onde a 

paisagem do estudo está dividida em: ZUP (Zona de urbanização preferencial);ZECP (Zona especial de centro principal); ZEPH (Zona especial 

de preservação histórica) e ZEPA (Zona especial de preservação ambiental). 
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representam o símbolo da Cidade do Recife para esses usuários. Para se interpretar 

as representações advindas destes elementos morfológicos na paisagem do Recife, 

têm-se como objetivos específicos: 

 Analisar como se deu a formação histórica morfológica das oito pontes na 

paisagem do Centro da Cidade do Recife, de acordo com o contexto de 

cada período histórico; 

 Identificar os tipos de usos que existiram/existem nestas pontes; 

 Interpretar as representações contidas nos relatos, poesias, iconografias e 

imagens existentes. 

 Interpretar os significados dessas pontes para seus usuários. 

De acordo com Minayo (2004, p.18), para se realizar um estudo deve-se ter 

como suporte “um conhecimento anterior, construído por outros estudiosos e que 

lançam luz sobre a questão de nossa pesquisa”, a teoria. Esta é construída para 

“explicar ou compreender um fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos 

e processos”. 

Dessa maneira, tendo como foco as pontes inseridas na paisagem da cidade 

do Recife, essa dissertação terá como fundamentação teórica a Nova Geografia 

Cultural, que aborda a dimensão cultural da paisagem, pois o conceito de paisagem 

adotado nesta perspectiva de abordagem tem como pressuposto que as paisagens 

são resultado de várias expressões culturais, refletindo diferentes “maneiras de ver”, 

portanto são um produto social, pois “resultam das ações do homem em diversos 

momentos históricos sobre o sítio natural alterando o meio ambiente físico”                 

( COSGROVE, 1984,p.14), tendo muitas camadas de significados para aqueles que 

produziram, vivenciaram e mantiveram essas paisagens. 

  O outro aporte teórico é a morfologia urbana, que segundo Lamas (2004, 

p.26-31) “é fundamentalmente a dimensão física e morfológica da cidade (...) porque 

é essa a dimensão arquitetônica e a que melhor permite o entendimento cultural da 

cidade”. E ainda, segundo esse autor, “a forma do espaço é uma realidade para qual 

contribuiu um conjunto de fatores socioeconômicos, políticos e culturais (...)”. 
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Neste estudo, o método adotado busca associar os fundamentos do conceito 

de Paisagem Cultural, segundo a corrente de pensamento da Nova Geografia 

Cultural, com os pressupostos da Morfologia urbana, tendo como base a perspectiva 

adotada pelo geógrafo Sauer e pelo urbanista Lamas. Para se ter um entendimento 

da formação morfológica do Centro da cidade do Recife, ou seja, como foram se 

inserindo as oito pontes como elementos morfológicos na paisagem, foi tomado 

como referência Lamas, através de sua obra “Morfologia urbana e desenho da 

cidade” onde o autor estuda “os aspectos morfológicos do meio urbano e as suas 

relações recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura”. 

(LAMAS, 2004, p.37)  

As pontes são consideradas elementos morfológicos, inseridos no traçado 

urbano. Segundo Lamas (2004, p.99-100) “o traçado é um dos elementos mais 

claramente identificáveis tanto na forma de uma cidade como no gesto de a projetar 

(...)liga os vários espaços e partes da cidade...”. A dimensão morfológica está 

diretamente relacionada ao momento histórico em que foi concebida, ou seja, a 

cultura que lhe deu origem, pois corresponde a um padrão de significados 

transmitidos historicamente, incorporado em símbolos (GEERTZ, 1978). Pode-se 

constatar que as pontes não se configuram apenas como um objeto tridimensional, 

indo além dos valores inerentes à dimensão arquitetônica (forma, estética, função), 

pois inseridas no contexto da cidade têm valor simbólico, histórico, econômico e 

social. Localizadas no centro da cidade do Recife e expressas na paisagem, podem 

ser consideradas símbolos porque são imagens públicas, carregadas de 

recordações e de significados nas representações mentais comuns de um grande 

número de habitantes dessa cidade (LYNCH, 1999). Nesta perspectiva, entende-se 

que as pontes são elementos que conseguem expressar diversas dimensões: 

morfológica, funcional, histórica e simbólica da paisagem.  

 Estes elementos tiveram que ser interpretados através de seus aspectos 

objetivos e subjetivos, pois a paisagem segundo a perspectiva da Nova Geografia 

Cultural tem ao mesmo tempo, um componente objetivo, pois é apropriada e 

transformada pela ação do homem e um componente subjetivo, que são os 

significados contidos na paisagem para aqueles que “a fizeram, a alteraram, a 

mantiveram (e) a visitaram (...)” (COSGROVE, 1998, p.109). Assim, a morfologia e 

os usos das pontes ao longo da história serão tratados como componente objetivo, e 
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os significados dessas pontes que compõem a Cidade do Recife, para seus usuários 

serão abordados como aspecto subjetivo. 

Visando atingir os objetivos propostos foram utilizadas como procedimentos 

metodológicos simultaneamente a pesquisa quantitativa e a qualitativa. 

Segundo Richardson (2007, p.70), a pesquisa quantitativa caracteriza-se 

“pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. Contudo, apesar 

deste tipo de abordagem “permitir maior precisão quanto à explicação quantitativa 

dos fenômenos e correlação das variáveis” (OLIVEIRA, 2005, p.65) é uma 

abordagem que acaba separando o fato do contexto, ou seja, os dados obtidos são 

“estanques, isolados, lineares sem nenhuma interação entre o fato pesquisado e o 

pesquisador” (OLIVEIRA, 2005, p.66). Assim, para aprofundar os significados e as 

características do resultado das informações obtidas complementa-se a metodologia 

deste estudo com a pesquisa qualitativa. Para Minayo3(2004, p.21), a pesquisa 

qualitativa, consegue “trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes”.  

Inserido neste procedimento, este estudo segue um ritmo, um ciclo4 que pode 

ser dividido em três fases: a fase explanatória, que são as interrogações sobre o 

objeto, os pressupostos as teorias e a metodologia; o trabalho de campo, que 

consiste no recorte empírico (a paisagem das oito pontes do Centro da cidade do 

Recife) que corresponde à prática da construção teórica, realizado através de 

questionários semi-estruturados e de múltipla escolha, observação livre, 

levantamento de material documental, bibliográfico e finalmente o tratamento do 
material que será ordenado, classificado e analisado, solidificando o ciclo de 

pesquisa.  

Assim, na fase explanatória o procedimento adotado foi o estudo do contexto 

histórico e cultural da formação das oito pontes; tendo como referência o aporte 

teórico e métodos adotados. Como trabalho de campo foram feitas à observação 
                                                
3 Socióloga, Mestre em antropologia, Doutora em saúde pública, professora adjunta do departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de 

Saúde Pública/FIOCRUZ. 

4 O ciclo de pesquisa é considerado por Minayo( 2004,p.26) “um processo de trabalho em espiral que começa com um problema ou uma 

pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações”. 
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livre e os questionários de múltipla escolha e semi-estruturados5 (entrevistas) e 

finalmente a última fase que consiste no tratamento de todo o material adquirido. 

Para se ter um melhor entendimento destas fases, serão descritas abaixo as etapas 

em seqüência: 

1. Fase explanatória: 

1.1 Estudos do contexto histórico e cultural da formação das pontes 

O primeiro procedimento foi a narrativa de aspectos históricos da formação 

das pontes no centro da cidade do Recife. Para isso, é importante a utilização de 

fontes bibliográficas e iconográficas que possam esclarecer as questões 

relacionadas à organização das primeiras nucleações e sobre o processo de 

crescimento da cidade. As fontes necessárias para o desenvolvimento dessa etapa 

da pesquisa foram coletadas nas bibliotecas e acervos da UFPE, FUNDARJ, IPHAN, 

Museu Histórico, Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, Biblioteca Pública do 

Estado e Prefeitura Municipal do Recife, constando de: 

 Mapas, tanto aqueles que representam as características físico-

morfológicas da povoação inicial que deu origem a cidade de Recife, no 

século XVII. Como as dos séculos posteriores que representam a 

evolução do centro da cidade, os bairros do Recife, Santo Antônio, São 

José e Boa Vista, onde estão inseridas as oito pontes, objeto deste 

estudo; 

 Iconografias, com a finalidade de evidenciar onde e como as pontes foram 

construídas, seus usos e as suas representações; 

 Documentos, poemas e relatos, com o objetivo de levantar o histórico da 

formação das oito pontes que serão abordadas no trabalho e interpretar as 

representações contidas nestes produtos culturais que contribuíram para a 

formação destes símbolos. 

Esta etapa teve como finalidade levantar a origem das pontes inseridas na 

paisagem do Centro da cidade, percebendo de que maneira elas foram utilizadas e 

                                                
5 Os questionários semi-estruturados são caracterizados por possuir perguntas previamente formuladas, as quais direcionam a pesquisa, mas 

uma abordagem de forma livre, ou seja, o entrevistado tece o caminho da entrevista, conduz o indagador. 
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representadas ao longo da história para se ter o entendimento de como foram 

incorporadas pela memória coletiva. 

2. Trabalho de campo 

2.1 Observação livre 

Para a observação livre foram utilizados alguns procedimentos do método de 

Luz Valente Pereira, o qual objetiva através da leitura da imagem obter “um retrato 

global, interpretativo e crítico da área” (1996, p.05). Segundo Pereira, a observação 

da imagem urbana serve para:  

“Identificar os aspectos que a caracterizam como meio urbano específico; para 
perceber como se relacionam entre si e como traduzem os processos de formação e 
transformação urbanos, espaciais e dos modos de vida” (PEREIRA, 1996.p.05). 

Na metodologia de Luz Valente, a leitura da imagem da área urbana se faz 

por observação direta, onde se faz um percurso visando interpretar a “configuração 

espacial da área, a sua estrutura e caráter, os modos de uso e de apropriação 

territorial pela população e pelas atividades, os ambientes e as imagens gerais 

resultantes” (1996, p.08). 

Com isto, fez-se necessária uma adaptação deste método, para o objeto 

desta dissertação: a relação que se estabelece entre os usuários e as pontes da 

Paisagem do Centro de Recife. Desta maneira, o uso deste método não tem como 

finalidade interpretar a paisagem para estabelecer objetivos, políticas, estratégias, 

soluções e ações de intervenção como no trabalho de Luz Valente. Outro sim, o uso 

deste método vem corroborar como um instrumento de complementação para a 

interpretação das diversas “maneiras de ver” a paisagem das pontes. Para alcançar 

esta finalidade, a interpretação desta paisagem deve: 

“Perceber as origens funcionais e sociais que organizaram as formas representativas 
do passado (...) e as dinâmicas de transformação visíveis nas alterações físicas e do 
ambiente provocadas por novos usos (...) e novos valores culturais...” (PEREIRA, 
1996.p.09).  

São estas transformações e permanências que refletem o contexto em que 

estão inseridas as oito pontes do Centro da Cidade do Recife e que compõem as 

diferentes paisagens culturais, pluralizando as múltiplas “maneiras de ver” estas 

paisagens. 
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Este procedimento teve como finalidade buscar uma aproximação com o 

recorte espacial, para reconhecer e identificar as peculiaridades do objeto de estudo, 

ou seja, perceber o quão é importante o funcionamento das pontes para o 

deslocamento dos usuários no centro da cidade, integrando e dando continuidade a 

rede viária destes bairros e principalmente para se ter uma idéia da amostragem 

necessária para a aplicação dos questionários. Assim, foram realizadas visitas na 

tentativa de abranger a pluralidade de pessoas e os diversos usos das pontes nos 

dias atuais. Para isto, foram observadas duas variáveis-chaves para a interpretação 

destes usos: a intensidade e o tipo de fluxo que ocorrem nestas pontes. 

Para a variável de intensidade de fluxo as pontes foram classificadas em três 

níveis: baixo, médio e alto. E para a variável de tipo de fluxos, foram classificados 

em: pedestres e veículos. Deve-se ressaltar que a classificação do tipo de fluxo em 

veículos, engloba os usuários de bicicleta, moto, carro particular, táxi, ônibus e 

qualquer outro tipo de veículo motorizado. 

Com objetivo de interpretar a diversidade destes usos foram escolhidos dias e 

intervalos de horas diferenciados, pois é claramente perceptível que a paisagem do 

centro da cidade sofre uma mudança de usos entre os dias normais da semana e os 

finais de semana, assim como uma variação em decorrência de datas festivas e 

meses típicos de férias. É também, um dos fatores responsáveis por esta mudança 

de intensidade e tipo de fluxo, no uso das pontes, o fato de que o setor comercial no 

centro da cidade não funciona aos sábados à tarde e aos domingos. Assim, ocorre 

uma transformação no tipo de uso do Centro que passa do setor comercial (compra 

e venda), localizado principalmente nos bairros de Santo Antônio e São José, para o 

setor comercial ligado ao lazer, e programações culturais localizadas nos bares e 

boates das ruas do Bairro do Recife.  

Na tabela a seguir, os dias e horários usados para a observação livre (ver 

tabela 1). Estes intervalos foram utilizados em todas as 8 pontes, obedecendo todas 

as horas e dias estabelecidos em igualdade, para não haver discrepância/diferença 

no resultado. 
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TABELA 1  

HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA SÁBADO DOMINGO 

MANHÃ        

TARDE        

 
Tabela 1: Observação livre do recorte espacial. Fonte: tabela nossa, 2007. 

 

De acordo com a observação livre, percebeu-se que os usos e as variáveis de 

intensidade e tipo de fluxos das oito pontes são realmente determinantes para a 

maneira com que foram aplicados os questionários deste estudo. A transformação 

dos usos destas pontes sofre uma mudança brusca que pode ser visualizada em 3 

fases claramente distintas: 

a) Dias de semana (segunda à sexta): Esta fase é caracterizada por uma alta 

intensidade de pedestres e veículos, classificados de acordo com a ponte 

observada. Assim, percebe-se que os usuários atravessam as pontes para as 

atividades do setor comercial (compra e venda), setor administrativo (prefeitura e 

órgãos da administração indireta), setor financeiro (bancos) e empresas privadas. É 

uma fase em que ocorre uma distribuição mais homogênea dos usuários nos 4 

bairros do Centro da cidade (Bairro do Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista). 

Este movimento acontece durante todo o dia, cessando apenas no período noturno, 

caracterizando dois períodos distintos.  

b) Sábado: Os dias de sábado estão divididos em três períodos distintos: manhã, 

tarde e noite O período da manhã é caracterizado por uma alta intensidade de 

pedestres e veículos, porém em pontes mais centralizadas (Ponte Duarte Coelho e 

Boa Vista), enquanto nas pontes periféricas que ligam ao Bairro do Recife ocorre 

uma queda na intensidade de fluxo. Isto se dá, pelo fato de que neste horário não 

funcionam o setor administrativo (prefeitura e órgãos da administração indireta), 
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setor financeiro (bancos) e empresas privadas. Assim, acontece uma concentração 

de usuários nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. O período da tarde 

é caracterizado por uma baixa na intensidade de fluxo nas pontes, pois a partir das 

12:00h, a maioria dos estabelecimentos comerciais e de serviços já se encontram 

fechados. Durante a noite, o movimento de usuários é caracterizado por uma grande 

quantidade de pescadores e pessoas ligadas ao setor comercial de lazer. 

c) Domingo: O dia de domingo é completamente atípico, pois todos os setores estão 

fechados, com exceção do setor comercial ligado ao lazer, ou seja, programações 

culturais, bares e boates das ruas do Bairro do Recife e também o shopping Paço 

Alfândega. Esta mudança reflete na intensidade de fluxo e na finalidade com que os 

usuários se dirigem ao centro, pois o domingo dá espaço ao lazer e comércio mais 

voltado para produtos culturais que traduzem os costumes e as tradições da cidade. 

Com esta caracterização foram escolhidos os dias e números de 

questionários a serem aplicados, os quais serão explicados no próximo tópico. 

 
2.2 Questionários Semi-Estruturados (entrevistas) e Questionários de Múltipla 
Escolha. 

A partir das observações feitas no recorte espacial do estudo, foram aplicados 

questionários, tendo como objetivo coletar informações fornecidas pelos usuários 

das pontes, vivenciando uma determinada realidade em foco. As entrevistas foram 

feitas tendo como finalidade a interpretação dos usos das pontes e dos significados 

das mesmas, pois a linguagem é uma das principais formas de comunicação da 

cultura. Assim, é possível um melhor entendimento das diferentes “maneiras de ver” 

este lugar. 

Assim, a partir dos resultados e da caracterização das três fases obtidas na 

observação livre, os questionários foram aplicados em diferentes horários e locais 

(todos situados nas oito pontes do Centro da cidade). 

Foram então distribuídos da seguinte maneira: 2 questionários em cada ponte 

durante os 7 dias da primeira semana de cada mês (julho e novembro), totalizando 

224 questionários. A escolha destes dois meses se deu pela variação do tipo de 

usuários, pois durante o mês de julho a diversificação dos tipos de usuários 
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aumenta, caracterizada por uma maior quantidade de pessoas que não freqüentam 

o Centro com muita freqüência e por turistas. Por outro lado, durante o mês de 

novembro o tipo de usuário é mais usual, típico dos meses comuns do ano. 

 

TABELA 2 

*Questionários aplicados sobre as oito pontes, na primeira semana de cada mês 
estabelecido. 

Período/Dia DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA SÁBADO 

 

MANHÃ 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

JULHO* 

NOVEMBRO* 

 
 

TARDE 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 
 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 
 

TOTAL PARCIAL 
(para cada mês em todas 

as 8 pontes)  
02 x 08 x 07= 112 questionários 

TOTAL GERAL 
(todos os meses em 
todas as 8 pontes) 

 
112 x 2 = 224 questionários 

 
Tabela 2: Dias e horários para aplicação de questionários semi-estruturados-QSE e 

questionários de múltipla escolha – QME, com as respectivas quantidades de questionários, 
para cada ponte. Fonte: tabela nossa, 2007. 

 

Com esta dinâmica foi obtido um resultado mais completo, que conseguiu 

abranger diferentes aspectos do cotidiano da paisagem das oito pontes do centro da 

cidade. Como usuários podem se especificar dois grupos distintos: os usuários de 
dias de semana e sábado e os usuários de domingo. O primeiro grupo é o maior 

e mais constante, representado por usuários que transitam para o Centro 

principalmente com o objetivo de trabalhar e comprar.  

O segundo grupo é mais reduzido (usuários de domingo), com características 

bastante diversas do primeiro grupo, pois a maioria dos usuários entrevistados é 

representada por pessoas que se deslocam para o centro da cidade com a 

finalidade de lazer. 
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3. Tratamento do material 

A interpretação das informações obtidas nos questionários foi feita para se 

atender o objetivo deste estudo: interpretar o significado das pontes para as pessoas 

que as vivenciam. Para Minayo6 (1992), nesta fase acontecem três pontos 

fundamentais para a pesquisa: a compreensão dos dados coletados, a confirmação 

ou não os pressupostos da pesquisa e a ampliação do conhecimento sobre o 

assunto pesquisado. 

Com a aplicação dos métodos quantitativo e qualitativo, a partir dos 

resultados obtidos nos questionários, foram gerados alguns gráficos para facilitar a 

sistematização dos dados, confirmando a idéia de Minayo (2004, p.22) de que:  

“O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se 
complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 
excluindo qualquer dicotomia”. 

Assim foi sistematizado um conjunto de gráficos, conseguindo uma melhor 

delineação do universo dos entrevistados, para se obter a interpretação de 3 das 4 

categorias empíricas do estudo: a trajetória espacial, a relação do usuário com a 

ponte e os usos. Nesta primeira etapa foram trabalhados os dados de forma 

quantitativa, sendo classificadas as informações através das questões de múltipla 

escolha dos questionários.  

Após a utilização dos gráficos, foram interpretados os dados de forma 

qualitativa, caracterizados pelas entrevistas semi-estruturadas, onde o usuário 

consegue colocar de maneira mais pessoal, ou seja, subjetiva, suas “maneiras de 

ver”. Nesta etapa, a categoria empírica interpretada é diretamente voltada para os 

significados das pontes para estes usuários. Na tabela a seguir, um resumo 

esquemático dos dados usados para interpretar os questionários (ver tabela 3). 

 

 

 

                                                
6 Minayo apud Gomes (2004, p.69). 
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TABELA 3 

MORFOLOGIA URBANA DIMENSÃO DA PAISAGEM 
TRAJETÓRIA ESPACIAL  

 Percurso nas pontes  
RELAÇÃO DO USUÁRIO COM A PONTE  

 Sentimento pela ponte 
  Tempo que freqüenta a ponte 

 
 USOS  

 Utilização da ponte (finalidade)  
 Diversidade de usos (utilização das pontes para outros fins)  

 SIGNIFICADO DAS PONTES  
 Descrição da paisagem do Centro  
 Recordações das pontes  
 Significado das pontes  

 
 

Tabela 3:Tabela geral da classificação de dados. Fonte: tabela nossa, 2007. 

 

Tendo definida a metodologia, a dissertação está organizada da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo apresenta-se a fundamentação teórica no qual são 

investigados conceitos da Nova Geografia Cultural referentes à Paisagem Cultural. 

Trata-se também da abordagem morfológica da paisagem, considerando o elemento 

ponte como uma extensão do traçado urbano, e a forma urbana como uma 

resultante física diretamente relacionada ao contexto histórico e cultural em que é 

analisada. 

No segundo capitulo, será mostrado o contexto histórico e cultural da 

formação da paisagem do centro do Recife, evidenciando o processo de origem das 

primeiras nucleações, atualmente conhecidas como Bairro do Recife, Santo Antônio, 

São José e Boa Vista e a expansão urbana responsável pela construção das oito 

pontes do Centro da cidade. As pontes serão interpretadas a partir do recorte 

temporal em que foram construídas, sob uma perspectiva cultural que entende as 

pontes como elementos morfológicos de valor simbólico na paisagem. 

No terceiro capítulo serão interpretadas as diversas “maneiras de ver” e as 

mudanças de usos nas pontes decorrentes da dinâmica da transformação urbana 

que sofreu os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista através de 

diversos períodos históricos. Ainda neste serão interpretados os significados das 

pontes para os usuários nos dias atuais. 
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Para finalizar, serão feitas as considerações finais, sintetizando os resultados 

obtidos através da abordagem das duas bases teóricas deste estudo: a morfologia 

urbana e a paisagem cultural.  

A relevância deste estudo está em tentar resgatar aspectos inerentes à 

memória da cidade do Recife, ratificando a importância das pontes como elementos 

morfológicos que singularizam e identificam a paisagem da cidade. A peculiaridade 

está em demonstrar a heterogeneidade de significados destes elementos, pois o 

homem como portador de cultura, possui crenças, valores, significados e interesses 

distintos, os quais vivem em uma constante transformação, em adequação ao 

contexto vigente. 
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  CCaappííttuulloo  11  
 

A Paisagem é (...) um modo especial de 

compor, estruturar e dar significado a um mundo 

externo, cuja história tem que ser entendida em 

relação à apropriação material da terra (...) as 

qualidades simbólicas que produzem e sustentam 

seu significado social, tornaram-se objeto de 

pesquisa. 

COSGROVE e JACKSON, 2003,p.137 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo apresenta um breve percurso sobre o desenvolvimento 

do conceito de paisagem cultural, relatando a evolução deste conceito na geografia 

para fundamentar os pressupostos da corrente de pensamento chamada “Nova 

Geografia Cultural”. A análise da paisagem sob a perspectiva da “Nova Geografia 

Cultural” teve início na década de 90 do século XX, tendo como referência a 

geografia americana, mas especificamente a Escola de Berkeley, cujo os 

precursores do conceito de paisagem cultural foram os geógrafos alemães no final 

do século XIX. Carl Ortwin Sauer recebeu a influência dos geógrafos alemães que 

empreenderam estudos sob a paisagem, a partir da perspectiva cultural, criando 

assim o conceito de Paisagem Cultural. Posteriormente, as idéias de Sauer 

influenciaram os geógrafos anglo-saxões. Com isto, foram desenvolvidos diversos 

métodos de abordagem, contribuindo para um redirecionamento na forma de 

abordar a paisagem. Deve-se ressaltar que apesar da geografia francesa ter 

convergido e contribuído para a abordagem da paisagem, segundo os pressupostos 

da Nova Geografia Cultural, neste estudo será priorizada a abordagem dos 

geógrafos anglo-americanos, dando destaque para os principais expoentes desta 

corrente, o geógrafo inglês Denis Cosgrove e seus contemporâneos: James Duncan; 

Peter Jackson e Don Mitchell. 

Para complementar a base teórica deste estudo, serão considerados os 

pressupostos que direcionaram os estudos da morfologia da paisagem criado por 

Sauer em 1925 na sua obra “Morfologia da paisagem”. Este estudo será 

complementado com a abordagem da morfologia urbana, tendo como aporte os 

estudos de José Garcia Lamas, Spiro Kostof, Kevin Lynch e Aldo Rossi. 

 

1.1 A evolução do conceito de Paisagem Cultural 

 

A definição de paisagem como um conceito na geografia se dá no final do 

século XIX e início do séc. XX, tornando-se um dos conceitos-chave da Ciência 
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Geográfica. O termo “cultura” foi introduzido na Geografia através do alemão 

Friedrich Ratzel7, em seu trabalho de investigação baseado na “antropogeografia”, 

traduzida por geografia humana. No entanto, foi através das obras dos alemães Otto 

Shlutter (1872-1959) e Siegfried Passarge (1866-1958) que a Alemanha conheceu 

os primeiros termos de paisagem geográfica ligados a uma dimensão cultural. 

Para Schick8, Otto Shluter criou o termo kulturlandschaft para designar a 

paisagem transformada pelo trabalho do homem, dando origem ao conceito de  

Paisagem Cultural, ou seja, a paisagem natural (naturlandschaft) transformada por 

um agente portador de cultura. Posteriormente, Siegfried Passarge usou uma 

metodologia que classificava as regiões e paisagens de forma hierárquica, tomando 

como referência a sua dimensão. Passarge originou seu trabalho baseando-se 

apenas em aspectos materiais e físicos, contudo, com o decorrer do tempo, 

percebeu a necessidade de inserir a sociedade como um agente configurador do 

meio, ou seja, transformador da paisagem. Posteriormente, o aporte teórico destes 

geógrafos determinou uma base teórica e metodológica desenvolvida por outros 

geógrafos. A contribuição mais importante dos dois autores está na investigação de 

como se agrupam os elementos que compõem a paisagem, resultando em uma 

hierarquia de paisagens e também as premissas culturais da paisagem, dando 

origem a uma paisagem cultural (CORRÊA, 1995, p.04).  

No entanto, apesar de ter como berço a Europa, foi nos Estados Unidos que a 

geografia cultural encontrou impulso para seu desenvolvimento, calcando seus 

aportes teóricos na obra de Carl Ortwin Sauer e de seus discípulos na década de 

1920. Carl Sauer, da Escola Norte-americana de Berkeley, desenvolveu em 1925,  

um estudo de grande relevância para a Geografia Cultural, intitulado “The 

morphology of landscape”, um estudo morfológico da paisagem. Para o autor, a 

paisagem é analisada através de aspectos materiais da cultura, onde segundo 

Mikesel (1978), a geografia cultural norte-americana enfatizava 4 temas: áreas 

culturais, a história da cultura no espaço, paisagem cultural e ecologia cultural. 

Na abordagem morfológica da escola de Berkeley, a concepção da paisagem 

se dá somente por seus aspectos materiais, relegando os aspectos imateriais, 

                                                
7 Apud Corrêa e Rosendhal (2003, p.20) 

8 Shluter  apud Schick (p. 11, 2006) 
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subjetivos, partindo da justificativa de que esses aspectos não são passíveis de 

mensuração e classificação, sendo considerados, portanto, fora do contexto 

científico. 

A abordagem de Sauer foi um movimento de oposição ao determinismo 

ambiental, ou ambientalismo, princípio segundo o qual as características das 

sociedades humanas deveriam ser estudadas através de leis gerais que regeriam as 

sociedades e a forma como estas transformam seus espaços e suas paisagens. 

Sauer trouxe o retorno de antigos autores como Passarge e Shluter, teóricos da 

tradição alemã que fundamentaram os estudos de Berkeley.  

Sauer toma destes dois autores os conceitos de paisagem natural e paisagem 

cultural, onde a primeira é vista como intocada, sem transformações do homem, 

enquanto que a paisagem cultural é o produto do agente cultural, ou seja, o homem. 

Em síntese, a paisagem seria “uma área composta por uma associação distinta de 

formas, ao mesmo tempo físicas e culturais” e o agente modelador desta paisagem 

seria um determinado grupo cultural. Segundo Sauer, “a cultura é o agente, a área o 

meio e a paisagem o resultado” (SAUER, 1998, p.23).  

Deve-se ressaltar a forte influência da antropologia americana na teoria de 

Carl Sauer,que estabeleceu fortes vínculos com os antropólogos Alfred Kroeber e 

Robert Lowie. Para Kroeber, a cultura era considerada uma entidade supra orgânica, 

acima da genética e das condições do meio, justificando qualquer ação. Nesta 

perspectiva de abordagem concebida por Kroeber e Lowie, “a cultura era vista como 

uma entidade acima do homem, não redutível às ações dos indivíduos e 

misteriosamente respondendo a leis próprias” 9 e ainda para eles a cultura é “um 

sistema supra-orgânico, que funciona e se expande a partir de sua própria lógica 

interna e um suposto conjunto de leis”10. A Escola de Berkeley partia do pressuposto 

de que o indivíduo e a cultura devem ser analisados separadamente, em 

concordância com Kroeber, pois este argumenta que:  

“Não precisamos nos preocupar com o indivíduo, porque ele é um mero agente de 
forças culturais, um mensageiro levando informação através das gerações e de lugar 
para lugar” (DUNCAN, 2003, p.68) 

                                                
9 DUNCAN, (2003,p.63) 

10 DUNCAN, (2003,p.71) 
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 A forma como a cultura foi abordada torna-se ponto frágil nesta concepção, 

sendo alvo de severas críticas pelos geógrafos, tanto vinculados a Sauer, como de 

outras correntes de pensamento. Considerar a cultura como algo exterior ao 

indivíduo, dando ênfase a sua dimensão material, faz com que a cultura se 

internalize livre de conflitos, “predominando o consenso e a homogeneidade 

cultural”. (DUNCAN, 2003, p.79-85). Para Claval11, é a partir dessas críticas que ocorre 

uma renovação na chamada Geografia Cultural “tradicional”, pois se tem como 

pressuposto que “a cultura não é uma realidade global: é um conjunto diversificado 

ao infinito e em constante evolução”. A Geografia Cultural “tradicional” teve seu 

declínio no período entre 1940 e 1970. Para Claval, isto se deu por diversas razões, 

tais como: 

“Falar das culturas sem tratar das representações, das opiniões ou das crenças (...) 
O estudo técnico das civilizações, o qual estava no cerne da geografia cultural 
tradicional, apresenta menos interesse (...) Nas cidades, os tipos de atividades se 
diversificam, de sorte que a descrição dos gêneros de vida perde sua credibilidade” 
(CLAVAL, p.61,1999). 

Toma-se consciência de que fundamentar a diversidade das culturas em 

aspectos materiais, não é suficiente para obter respostas mais plausíveis e 

concretas sobre as ações humanas. É preciso considerar que a cultura está 

baseada na percepção ou subjetividade “ligada à diversidade dos sistemas de 

representação e de valores”, e, é através destes que as pessoas conseguem se 

afirmar, se reconhecer e constituir coletividades. (CLAVAL, p.62,1999). 

As críticas a Escola norte-americana de Berkeley foram inúmeras, contudo os 

ensinamentos de Sauer permanecem através da consolidação da paisagem como 

um de seus conceitos-chave na geografia cultural. Este método será adotado em 

adição a outros, tornando-se imprescindível para a Nova Geografia Cultural. Com 

tudo isto, é importante valorizar os aportes metodológicos da Escola de Berkeley, 

“pois o pensamento científico tem um caráter de cumulatividade e dinamicidade” 

(MELO, 2003, p.21) 

A partir da década de 1970 a paisagem cultural ressurge como um dos 

conceitos-chave da geografia, reavivando o interesse pela dimensão cultural do 

espaço. Assim tem início um movimento de ruptura com o positivismo lógico, 

                                                
11 CLAVAL, (1999, p.64) 
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aproximando a geografia das filosofias ligadas ao humanismo, emergindo um novo 

campo disciplinar intitulado geografia humanista. Neste contexto a paisagem é vista 

na dimensão simbólica e subjetiva, anteriormente refutada pela ciência. 

“o ressurgimento da geografia cultural se faz num contexto pós-positivista e vem da 
consciência de que a cultura reflete e condiciona a diversidade da organização 
espacial e sua dinâmica. A dimensão cultural torna-se necessária para a 
compreensão do mundo” (CORRÊA,1999,p. 51). 

A inclusão da dimensão não-material e subjetiva da cultura vem aprimorar e 

diferenciar a geografia cultural pós-1970. Para a geografia humanista a paisagem 

representa mais do que o aspecto material, sendo concebida através de valores 

humanos, “definindo relacionamentos complexos entre atividades e a percepção 

sobre o meio” (RIBEIRO, 2006, p.17). Este campo disciplinar, desenvolvido pelos 

geógrafos americanos, caracterizou-se como uma contracorrente ao positivismo-

lógico, considerando que “as ações humanas só podem ser entendidas através de 

teorias que considerem os seus significados e seus aspectos subjetivos” (MELO, 

2003, p.22). A geografia humanista não propõe uma reforma da geografia cultural, 

mas busca uma oposição a análise espacial quantitativa. (LEY, 1981). Segundo 

Lowenthal, nesta concepção: 

“A racionalidade é considerada um elemento fundamental, mas não pode ser à base 
do conhecimento, pois o ponto de partida são os dados concebidos pela consciência 
pura, que se orienta em um mundo de experiências vividas...” (LOWENTHAL, 2003, 
p.23).  

Para Lowenthal12, principal representante desta corrente de pensamento no 

estudo da paisagem,“o objetivo da geografia humanista era considerar os aspectos 

subjetivos da relação homem-meio”. Neste sentido, o homem seria a medida de 

todas as coisas, onde a cultura é vista como o “conjunto de saberes, técnicas, 

crenças e valores de uma sociedade de classes” (MITCHELL13,2003, p.13).  

Em 1980 tem origem os pressupostos da chamada “Nova geografia cultural”. 

Os trabalhos nesta nova abordagem foram desenvolvidos por diversos geógrafos, 

principalmente pelos anglo-saxões, tendo como maior expoente Denis Cosgrove, 

geógrafo inglês que juntamente com James Duncan e Peter Jackson, iniciou os 

debates para um redirecionamento na abordagem da paisagem que estivesse mais 

                                                
12 Lowenthal apud Melo (2003, p.24). 

13 Mitchell apud Correa e Rosendhal. 
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adequado, segundo a sua visão de mundo, para interpretar as relações 

estabelecidas entre o homem e o ambiente. Esta corrente de pensamento passou a 

ser conhecida como “Nova Geografia Cultural”. Para Cosgrove e Jackson, o conceito 

de paisagem deveria  ser entendido como: 

(...) um modo especial de compor, estruturar e dar significado a um mundo externo, 
cuja história tem que ser entendida em relação à apropriação material da terra (...) as 
qualidades simbólicas que produzem e sustentam seu significado social, tornaram-se 
objeto de pesquisa (...). (COSGROVE e JACKSON, 2003, p.137). 

Ainda, para Cosgrove14 a “Nova Geografia Cultural” foi estimulada pelo 

processo de convergência teórica e metodológica entre disciplinas humanísticas: 

história, filosofia, estudo das línguas e ciências sociais, todas sustentáculo dos 

estudos culturais.E ainda completa, com a idéia de que a “Nova Geografia Cultural” 

pode ser definida como: 

“Contemporânea e histórica (mas sempre contextualizada e apoiada na teoria); social 
e espacial (mas não reduzida a aspectos da paisagem definidos de forma restrita); 
urbana e rural, atenta à natureza contingente da cultura, às ideologias dominantes e 
às formas de resistência”. (COSGROVE E JACKSON, 2003, p.136). 

A Nova Geografia Cultural vem apontar pontos frágeis da Escola de Berkeley, 

trazendo uma nova proposta, adaptada a uma nova teoria. De acordo com 

Cosgrove15, “é uma resposta intelectual (...) ao colapso das fronteiras intelectuais 

herdadas dentro da academia, (...) flexibilidade entre o teórico e o empírico”. Para 

Claval16, “a única maneira de a geografia levar em consideração os novos preceitos 

epistemológicos é adotar uma abordagem cultural”.  

 Nesta abordagem, a cultura não é uma entidade abstrata que se sobrepõe ao 

homem, claramente enfatizada por James Duncan, em 1980, em sua obra “O super 

orgânico na geografia cultural americana”, assim como, entendida pelos geógrafos 

da Escola de Berkeley. Segundo Claval17,neste novo contexto, a cultura otimiza “o 

conjunto de savoir-faire, de práticas, de conhecimento, de atitudes e de idéias que 

cada indivíduo recebe, interioriza, modifica ou elabora no decorrer de sua 

existência”. Estes conteúdos são modificados e adaptados, caracterizando o meio 

                                                
14 Cosgrove (1999, p.17). 

15 Cosgrove (1999, p. 19). 

16 Claval (1999, p.63). 

17 Claval (1999, p.64). 
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físico em um novo contexto. Assim, “cada indivíduo é portador de um sistema 

cultural em evolução constante” (CLAVAL, 1999), que tem em sua estrutura os 

valores de uma determinada sociedade. 

  É através desta concepção que serão interpretadas as relações estabelecidas 

entre os usuários e as oito pontes do Centro da cidade do Recife. Estas pontes têm 

significados distintos para cada indivíduo e estão em constante transformação a 

paisagem das oito pontes do centro da cidade do Recife. Sendo esta, considerada 

em constante transformação. Para Gomes:  

“A paisagem (...) resulta da apreensão do olhar do indivíduo, que por sua vez, é 
condicionado por filtros fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos, e da 
esfera da rememoração e da lembrança recorrente”. (GOMES, 2001, p.56) 

No entanto, também influencia na maneira de “olhar” a paisagem, as práticas 

sociais estabelecidas em cada território, os usos e a maneira como estes usuários 

se apropriam desta paisagem. Para Cosgrove, todas as paisagens possuem 

significados simbólicos “porque são produtos da apropriação e transformação do 

meio ambiente pelo homem” (1998, p.108). 

Assim a paisagem cultural das pontes do Centro da cidade do Recife, será 

considerada neste estudo com uma dimensão simbólica, pois as pontes são 

elementos de permanência na paisagem do Centro da cidade com múltiplos 

significados para aqueles que as vivenciam no seu cotidiano. Segundo Corrêa, “é 

em parte por meio de formas simbólicas que a cidade expressa uma dada cultura e 

realiza o seu papel de transformação cultural” (CORRÊA, 2003, p.177).  Estas 

formas simbólicas: as oito pontes do centro da cidade do Recife são artefatos 

produzidos por diversos grupos culturais18, dentre eles, primeiramente os 

portugueses, em seguida, os holandeses e os pernambucanos que continuaram a 

construí-las e modificá-las. Estes grupos imprimiram na paisagem sua marca, 

perdurando através do tempo, até o momento atual, contribuindo para que a cidade 

                                                
18 Determinado grupo de pessoas com características culturais relativamente homogêneas. 
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tivesse a sua identidade através da permanência desse conjunto que é um bem 

patrimonial.  

Para Cosgrove, que adotou como referência na sua obra o conceito de cultura 

definido por Raymond Willians19, a cultura é, “o sistema significante através do qual 

(...) uma ordem social é comunicada, reproduzida, experienciada, e explorada”.  Esta 

ordem social foi estabelecida e desenvolvida a partir do século XVI pelos 

colonizadores, concretizando o que se pode tipificar de “cultura dominante”. 

Segundo Cosgrove, a “cultura dominante” é estabelecida por: 

“Um grupo social com poder sobre os outros (...) baseada objetivamente no controle 
dos meios de vida: terra, capital, matérias-primas e força de trabalho. (...) são eles 
que determinam, de acordo com seus próprios valores, a locação do excedente 
social produzido por toda comunidade” (COSGROVE, 1998, p.111). 

Segundo Corrêa, a paisagem deve ser analisada, considerando-se as 

seguintes dimensões: a dimensão histórica, pois resulta das ações dos homens 

sobre o ambiente ao longo do tempo; a dimensão espacial, pois necessita de um 

local para acontecer, a dimensão funcional, por apresentar relação entre as suas 

partes e a dimensão simbólica, pois é portadora de significado, expressando os 

valores, as crenças, os mitos e as utopias dos seres que as habitam. (CORRÊA, 

1998).  

Assim, para a interpretação dos atuais significados das pontes na paisagem, 

objeto deste estudo, é importante o entendimento do processo histórico, para se 

compreender como foi que ao longo do tempo esses elementos morfológicos foram 

permanecendo na paisagem e se incorporando à memória coletiva. Quando se 

estuda uma cultura, “a história é substituída pelo passado, pela memória, e então é 

trazida para sua íntima conexão com o presente e o futuro” (COSGROVE, 1999, 

p.23). O “olhar” para o passado, traz respostas para as diversas transformações na 

morfologia da paisagem que resultam da ação dos diversos grupos culturais.  

Segundo Cosgrove e Domosh20, para compreender as expressões impressas 

por estas culturas na paisagem, é preciso entender as metáforas desta paisagem. 

Para os geógrafos adeptos da “Nova Geografia Cultural” é importante utilizar como 
                                                
19 Duncan apud Melo (2003, p.15) 

20 Cosgrove e Domosh (1993, p.31). 
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metáfora os produtos culturais produzidos pelos grupos para representar a 

paisagem, para que o pesquisador possa interpretar “as visões de mundo de grupos 

humanos, porque elas expressam a forma como esses grupos representam o mundo 

e a sua relação com ele”. (MELO, 2003, p.26). Desta maneira, o pesquisador toma 

como metáforas do campo da cultura e das artes: textos, teatro, mapas, pinturas e 

iconografias. Neste contexto será utilizado neste trabalho como metáfora para 

interpretar os significados das pontes para os usuários, alguns produtos culturais. 

Em consonância com a Nova Geografia Cultural, Cosgrove adota uma 

abordagem interpretativa baseada no método hermenêutico, que segundo Gomes21 

pode ser entendido como um “método interpretativo, baseado na compreensão dos 

fatos na sua totalidade e na interpretação do significado de textos”.  

Na mesma direção de Cosgrove, este estudo considera que os usuários das 

pontes do centro do Recife, são portadores de culturas e intérpretes desta 

paisagem, incluindo o pesquisador cuja interpretação desta paisagem está sujeita a 

seus “filtros fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos”, caracterizando o 

chamado “ciclo hermenêutico”22. Desta maneira, entende-se que essa interpretação 

não corresponde a uma “base pura”, pois é construída através do pesquisador e 

seus informantes. 

Cosgrove utilizou na sua obra “The Palladian Landscape”, de 1993, o teatro e 

mapas para interpretar os significados simbólicos das paisagens de Veneza e 

Vicenza no século XXI. Estas metáforas foram utilizadas por ele por considerar que 

eram as analogias mais apropriadas para representar esses paisagens, pelo fato de 

que ambas eram familiares no século XXI aos grupos humanos cuja cultura seria 

objeto de sua análise ( COSGROVE, 1009,p.9). No entanto, este autor chega à 

conclusão que a metáfora da paisagem como teatro pode ser limitante, haja vista 

que é concebida como uma cena através de uma representação. Assim, inicia o uso 

da iconografia, uma “maneira de ver” pictórica mais apta para interpretar imagens 

visuais. E completa com outros registros “simbólicos” como mapas, textos, desenhos 

urbanos e pinturas, também considerados “produtos culturais”. Na mesma direção 

de Cosgrove, este estudo utiliza como referência, para interpretar os significados 

                                                
21 Gomes (1996, p.110-116). 

22 Cosgrove, (1993, p.06) 
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das paisagens das oito pontes, os relatos de viajantes, poesias, mapas e 

iconografias. Estes “produtos culturais”, foram considerados mais apropriados para 

interpretação das paisagens por serem registros “simbólicos”, que refletem as 

representações das paisagens feitas ao longo do tempo, contribuindo para o 

entendimento de como estas paisagens foram se consolidando na memória de seus 

usuários.  

Para se interpretar melhor estas metáforas, é preciso ter um conhecimento 

sobre a “linguagem” representada através dos símbolos e seus significados. Com 

isto, a abordagem da paisagem, na perspectiva da “Nova Geografia Cultural” adota 

como referência as metodologias mais interpretativas. Nesta linha também é 

utilizada a metáfora da paisagem como texto devendo ser lido e interpretado como 

documento social. (COSGROVE e JACKSON, p.137,2003). Esta linha tem como 

pressuposto a obra de Clifford Geertz, antropólogo que defende a idéia de que “toda 

a vida social envolve interpretação e negociação de significados dentro de um grupo 

de atores sociais” 23 . 

É partindo desta concepção que este estudo interpreta a linguagem dos 

usuários das pontes do centro da cidade do Recife, através de suas narrativas, as 

quais compõem as diversas “maneiras de ver” dos usuários, traduzidas por suas 

representações e significados contidos nas relações estabelecidas entre eles e as 

pontes.  

Diante do exposto, ratifica-se que para chegar a atual abordagem da Nova 

Geografia Cultural, foi preciso um longo percurso, através de diversas concepções 

em que os geógrafos culturais adotaram um método interpretativo no qual, as 

pluralidades culturais são consideradas e interpretadas, levando-se em conta, os 

processos objetivos e subjetivos componentes da paisagem. Assim, a interpretação 

acontece sob uma diversidade de contextos sócio-culturais, econômicos e políticos, 

condutores das transformações da morfologia da paisagem. 

 

                                                

23  Apud Cosgrove e Jackson, 2000. 
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1.2 A Dimensão Morfológica na Paisagem 

Neste estudo, a análise da dimensão morfológica das 8 pontes inseridas no 

traçado urbano da cidade do Recife, tem como um dos aportes de referência a obra 

do geógrafo Carl Sauer, que teve na morfologia o ponto de partida para análise das 

paisagens culturais. Para Sauer, “A geografia baseia-se, na realidade, na união dos 

elementos físicos e culturais da paisagem” (1998, p.29). O conteúdo desta paisagem 

se dá nas qualidades físicas da área e na forma como esta é usada, ou seja, a forma 

física e o conteúdo. Assim, será narrado de forma breve como ocorreu o processo 

histórico morfológico de formação da paisagem constituída pelas oito pontes do 

Centro da Cidade do Recife, assim como o contexto em que foram se estabelecendo 

as relações entre os usuários e estas pontes, para se chegar a interpretações das 

relações estabelecidas atualmente. Para Ferrara: 

A contextualização é uma atividade estrutural e uma exigência metodológica. No 
primeiro caso supõe uma lógica que organiza as variáveis que interferem em um 
contexto a ponto de torná-lo específico e produzir um lugar informado; no segundo 
caso é necessário apreender o modo como se articulam aquelas variáveis a ponto de 
aparecer usos e hábitos que dão ao lugar sua imagem característica (FERRARA, 
1999, p.155). 

Portanto, considerar os diversos contextos é importante para se entender 

como estes elementos morfológicos foram se tornando símbolos na paisagem, e 

foram sendo apropriados pela memória coletiva. 

Para Sauer, a geografia tinha como finalidade “analisar as paisagens culturais 

e a morfologia física deveria ser vista como um meio transformado pelo agente que 

é a cultura” (1998, p.59). Em sua teoria, o autor utiliza o método morfológico como 

um método empírico, onde as formas são agregadas e ordenadas, integrando uma 

estrutura que passa por um estudo comparativo, caracterizando o método 

morfológico de síntese. Para isto, a morfologia se fundamenta em alguns 

postulados:  

“1.Que existe uma unidade de qualidade orgânica ou quase orgânica;ou seja uma 
estrutura para a qual certos componentes são necessários, esses elementos 
componentes sendo chamados “formas” nesse estudo;” (SAUER,1998,p.31) 

 “2.Que a semelhança de forma em estruturas diferentes é reconhecida em função 
da equivalência funcional, as formas são então homólogas;” (SAUER,1998,p.31) 
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“3.Que os elementos estruturais podem ser dispostos em série, especialmente em 
seqüência de desenvolvimento, indo de um estágio insipiente a um estágio final ou 
completo.” (SAUER,1998,p.31) 

 

Sauer evidencia que o estudo morfológico não considera o organismo no 

sentido biológico, mas, usa a analogia orgânica, ou seja, considera conceitos de 

unidades organizadas que se relacionam entre si. Neste sentido, a paisagem do 

centro da cidade do Recife, foi interpretada a partir de elementos morfológicos 

peculiares deste recorte da cidade: as pontes.  

Dessa maneira, focalizando as pontes como elementos morfológicos da 

paisagem cultural, esta dissertação também se apoiou na teoria do arquiteto 

urbanista Garcia Lamas, publicada no livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 

onde o autor define que a morfologia é a ciência que estuda as formas, e que este 

termo é utilizado para designar o estudo da configuração e da estrutura exterior de 

um objeto. E ainda que, mais especificamente, tem-se a morfologia urbana, a qual 

estuda essencialmente “os aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações 

recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura”. (LAMAS, 

2004, p.37) 

Assim, a interpretação das pontes do Centro do Recife sobre a ótica da 

Paisagem Cultural foi complementada neste trabalho pela análise da morfologia 

urbana. Segundo Lamas, a forma urbana é “o modo como se organizam os 

elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano”. Lamas diz que 

para se entender esta forma, deve-se clarificar três pontos essenciais sobre o 

conceito de morfologia, o primeiro é que: “a morfologia é o estudo da forma do meio 

urbano nas suas partes físicas exteriores, ou elementos morfológicos, e na sua 

produção e transformação no tempo” (2004,p.38). Dessa maneira, interpretar a 

paisagem das pontes do centro da cidade do Recife perpassou por uma trajetória 

histórica que teve como foco as origens e transformações dos elementos desta 

paisagem, considerando seus diversos usos ao longo da história. 

Outro pressuposto em que se baseia a morfologia é que “um estudo de 

morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano em partes (elementos 

morfológicos) e da articulação destes entre si e com o conjunto que definem...” 
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(2004, p.38) Para isto, o autor identifica vários elementos morfológicos que 

constituem a forma urbana: o solo; os edifícios; o lote; o quarteirão; a fachada;o 

logradouro; a praça; o monumento; a árvore e a vegetação; o mobiliário urbano e o 

traçado. É neste último elemento que foi focado este estudo, pois quando Lamas 

define que o traçado está diretamente relacionado com “a formação e crescimento 

da cidade de modo hierarquizado, em função da importância funcional da 

deslocação, do percurso e da mobilidade de bens, pessoas e idéias” (2004,p.100), 

remete a funcionalidade das pontes do centro do Recife, uma vez que estes 

elementos fazem parte do traçado da cidade, pois desde a sua origem servia de 

ligação entre as ilhas e o continente viabilizando a passagem de pessoas e veículos. 

Em outras palavras, as pontes são “vias diferenciadas” que compõem o traçado 

urbano e possuem a peculiaridade de atravessar as massas aquáticas. 

Finalmente, de acordo com Lamas, “um estudo morfológico deve 

necessariamente tomar em consideração os níveis ou momentos de produção do 

espaço urbano” (2004, p.38). Assim, as pontes são consideradas artefatos culturais, 

pois são o resultado da intervenção do homem sobre o meio, e devem ser 

interpretadas não como elementos separados, mas em composição com o meio, ou 

seja, inseridas na paisagem. E esta paisagem faz parte de um contexto maior, a qual 

está inserida em um espaço físico, resultado de diversas transformações sociais. 

Diante do exposto, a cidade é considerada um sistema complexo, composto por 

diversas paisagens articuladas que formam um todo. Para Lamas, a cidade não 

deve ser considerada apenas um resultado dos contextos econômicos, políticos e 

sociais, pois é também o resultado de teorias e posições culturais. Contudo é 

primeiramente a forma física, ou seja, a dimensão morfológica que é percebida e 

que permite evidenciar as diferenças entre este e outro espaço, entre esta e aquela 

forma, e explicar as características de cada parte da cidade. (LAMAS, 2004). 

Para Gomes, a morfologia não deve ser estudada como uma referência 

objetiva e classificatória, pois possui outras dimensões, “já não sendo associada de 

maneira unívoca a uma atividade ou função” e complementa: 

“A cidade não pode, pois, ser concebida como uma forma que se produz 
simplesmente pela contigüidade de moradias ou pelo simples adensamento de 
população; ela é, antes de qualquer coisa, um tipo de associação entres as pessoas, 
associação esta que é uma forma física e um conteúdo” (GOMES, 2001, p.19). 
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A evolução urbana não pode, pois, ser concebida como uma transformação 

ou uma simples progressão da forma urbana, descontextualizada e trans-histórica. 

Mas, ser entendida através de uma análise geográfica do espaço urbano em que a 

disposição dos objetos espaciais confronta-se com o comportamento social. 

(GOMES, 2001, p.20). 

Para Spiro Kostof que também criou uma metodologia para estudar a forma 

urbana, quanto maior o conhecimento sobre as culturas e sociedades distribuídas 

por várias partes do mundo em diferentes períodos históricos, melhor para se 

compreender como e por que as cidades tomam a forma que têm. 

Em seu trabalho, Kostof toma como ponto de partida dois pontos de vista 

diferentes, os quais convergem para o que denomina de processo urbano. Em 

primeiro lugar, considera que os agentes transformadores da cidade são: as 

pessoas e as instituições, ambas dependentes de como a economia vigente delineia 

a forma urbana. Em segundo lugar, considera que a forma física da cidade está em 

constante mutação e inacabada. Assim, a relação entre estes dois pontos de vista e 

a forma urbana resultaria no processo urbano (KOSTOF, 1999, p.11). Da mesma 

maneira de Lamas, salienta que as condições sócio-econômicas de produção 

urbana refletem na forma da cidade. 

Em analogia ao pensamento de Kostof, percebe-se que a paisagem do 

Centro da cidade do Recife, aqui interpretada através de seus elementos 

morfológicos, especificamente as pontes, sofreu várias transformações, no decorrer 

da história. A expansão urbana, trouxe diversas vantagens para a cidade, contudo, 

levou o núcleo urbano, a matriz (Centro Histórico), a uma desvalorização econômica 

e possível mudança de valores e significados para uma expressiva parte dos 

cidadãos da cidade. 

O que se passa nas expansões urbanas e em muitos centros históricos, onde os 
sistemas de símbolos existentes foram destruídos por alterações intrusivas de 
inversão de escala ou pela destruição de referências importantes, é que os 
elementos susceptíveis de transmitir algum significado foram isolados... 
(MAGALHÃES, 2001, p.42) 
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Este processo é comum na evolução morfológica de qualquer urbe: no 

primeiro momento, surge o núcleo, a matriz geradora de toda a forma, onde o 

traçado é definido e expandido. Esta expansão resulta da “adaptação” com o meio, 

ou seja, o sítio, o local de formação de uma cidade, o qual pode ser considerado não 

como um fator determinante, mas como um modelador das formas. Para Rossi isto é 

chamado de lócus, “relação singular mais universal que existe entre certa situação 

local e as construções que se encontram naquele lugar”. 

Desta maneira, percebe-se a importância de levar em consideração as 

práticas sociais, pois elas também contribuem na definição da “distribuição ou 

arrumação das coisas no espaço”. Para Gomes: 

(...) o arranjo físico das coisas é um agente ativo na realização de determinadas 
ações sociais, e essa ordem espacial é concebida como uma condição para que 
essas ações se produzam (...) (GOMES, 2001, p.172). 

Em consonância com Gomes, tem-se o trabalho de Kevin Lynch, o qual 

considera que as pessoas e suas atividades são tão importantes quanto às partes 

físicas da cidade. Assim, conclui que observar a cidade apenas como um objeto 

percebido, unilateralmente é insuficiente, devendo ser considerado o constante 

processo de modificação existente na urbe (LYNCH, 1981, P.5). Lynch utiliza em 

sua metodologia o estudo sobre a forma urbana e também as principais causas de 

mudanças na cidade. 

Neste estudo, a paisagem também passa por um processo dinâmico, 

resultante das transformações urbanas. Como o Centro da cidade passou por um 

processo de “deslocamento” das classes mais abastadas para outros bairros da 

cidade, levou a uma transformação e conseqüentemente a uma mudança de usos 

destes locais. Assim, os novos tipos de usos que passaram a ter as pontes, 

modificaram o significado desta para seus usuários, que passaram a ser outros com 

crenças, valores e nível sócio-econômico diferentes dos usuários anteriores Por 

outro lado, como conseqüência das mudanças sócio-espaciais ocorridas nas 

cidades brasileiras, entre elas o Recife, há um declínio do espaço público como um 

local de sociabilidade, de encontro, de materialização do exercício da cidadania. 

Para Gomes (2002, p.9) a cidadania é concebida “como algo que se traduz no 

cotidiano e nas ações mais habituais do cenário da vida pública”. Ser cidadão é 
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“pertencer a uma determinada porção territorial, ou seja, (...) uma classificação 

espacial”. 

O recuo da cidadania ocorre não apenas pelas mudanças nos usos, mas 

pelas mudanças sócio-espaciais ocorridas na cidade, que são resultado de outras 

variáveis, como a violência. Para Gomes, existe uma relação direta entre “a 

condição da cidadania e o espaço público, ou seja, sua configuração física, seus 

usos e sua vivência efetiva”. Assim, esse contexto repercutiu na falta de uma relação 

mais interativa entre os usuários e as pontes como espaço público, levando a um 

distanciamento com aquele espaço, deixando de ter uma identificação com o 

mesmo. O uso das pontes apenas sob seu aspecto funcional, para transportar 

pessoas e veículos, faz com que “a dimensão do homem público se estreite, 

restringindo-se a um mero passante ou no máximo se limitando a um eventual 

consumidor” (GOMES, 2002, p.177). 

A interpretação da paisagem prescinde de uma abordagem que analise a sua 

formação, através de um contexto histórico e cultural e conseqüentemente na lógica 

espacial com que suas formas tomaram lugar no espaço. Com isto, torna-se 

evidente a importância da relação entre os aspectos materiais e subjetivos no 

processo de construção da paisagem das pontes do centro da cidade do Recife. 

Considerando os elementos morfológicos como material, o aspecto objetivo e os 

significados desta paisagem para seus usuários, como a aspecto subjetivo. Em 

síntese, nesta dissertação o método morfológico de Lamas complementou a Nova 

Geografia Cultural, uma vez que na narrativa da formação das oito pontes como 

elementos morfológicos inseridos na paisagem, considerou-se os aspectos não 

apenas descritivos e classificatórios da forma urbana para se interpretar o contexto 

dos diversos momentos históricos de permanência das mesmas na paisagem, assim 

como as práticas sócio-espaciais decorrentes desses contextos. 

 Diante do exposto, sintetiza-se que a fundamentação teórica desta 

dissertação perpassa por diversas abordagens, teorias e metodologias tendo como 

base a Paisagem Cultural e a Morfologia Urbana que se completam visando 

responder aos objetivos que foram propostos neste estudo.   
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    CCaappiittuulloo  22  
 
“Não pode haver nada mais belo no 
gênero do que o rico panorama verde, 
com o largo rio sinuoso através dele,  
que se avista de cada lado da ponte, e as 
construções brancas do tesouro e casa da 
moeda, os conventos e as casas 
particulares, a maioria das quais com 
seu jardim. A vegetação é deliciosa para 
os olhos ingleses (...)”  
  
     GRAHAM apud MAIOR e SILVA,1992,p.126 
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CAPÍTULO 2 – A FORMAÇÃO HISTÓRICO-MORFOLÓGICA DA PAISAGEM 
CULTURAL DO CENTRO DA CIDADE DO RECIFE 

 

Neste capítulo interpretaremos a formação das primeiras nucleações da 

cidade do Recife, a partir do séc. XVI, narrando o processo de urbanização que teve 

origem nos primeiros bairros: Bairro do Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista. 

Esta narrativa será feita de forma breve e se pauta pelo entendimento de que “o 

espaço urbano de uma determinada localidade, no momento presente, reflete o 

somatório de todos os espaços característicos de cada período histórico” 

(BARRETO, 1956, p.14), tornando assim imprescindível o retorno ao passado 

histórico para um melhor entendimento dos dias atuais onde se centrará o nosso 

objeto de estudo. 

Desta maneira, o capítulo desenvolve-se focando as importantes 

transformações na organização urbana, levando em consideração o contexto 

socioeconômico existente neste período da implantação do núcleo matriz. Foi 

decorrente da chegada dos portugueses e posteriormente dos holandeses, culturas 

que nortearam e influenciaram diretamente na formação da cidade, com suas 

técnicas construtivas, costumes, crenças e valores, ou seja, produtos culturais 

diferenciados, que se consolidaram as raízes de uma nova cultura, cada qual com 

sua importância e forças distintas. 

Desde sua origem, o Recife é marcado por dois elementos fisiográficos que 

se tornaram peculiares na paisagem da cidade: os arrecifes e os rios Capibaribe e 

Beberibe. O primeiro que deu nome à cidade, é relatado por Bento Teixeira (XVI), 

em sua Prosopopéia, como: “Uma cinta de pedra, inculta e viva, ao longo da 

soberba e larga costa, onde quebra Netuno a fúria esquiva.” 24 Esta muralha 

protetora25, a qual serve como defesa natural do continente. 

Com relação ao segundo elemento destacamos o rio Capibaribe, “elemento 

marcante na construção e na estruturação dessa cidade” (MELO, 2003, p.49). Este 

rio tem seu nome derivado de “Caapiuar-y-be” ou “Capibara-yby”, o qual significa “rio 

                                                
24 Bento Teixeira apud Mello em Tempo dos Flamengos, 1987. 

25 A muralha protetora é caracterizada pelos arrecifes que circundavam o istmo. 
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das capivaras” ou “dos porcos selvagens”. Nasce na Serra do Jacarará, nos Cariris 

Velhos, nos limites do Brejo da Madre de Deus com o de Poção, a uma altitude de 

mil metros e, junto com seus nove afluentes, percorre 253 quilômetros, entre sua foz 

e o litoral da cidade do Recife. (CHACON, 1959, p.18). Segundo Castro: 

O Capibaribe, (...), desce aos trancos por cima das pedras, encontrando cidades e 
povoações, contando simbolicamente todas as peripécias da vida do sertão. Ora 
num tom humilde, quando é tempo de seca e de necessidade (...). Ora num tom de 
pabulagem, transbordando das margens a opulência das suas águas ruidosas, 
relatando a abundância das terras onde as chuvas fertilizantes se derramaram 
copiosamente. Na descida vão as águas refletindo sempre paisagens diferentes. 
(CASTRO apud MELO, 2003, p.100). 

A relação do homem com este elemento natural, fez com que desde o inicio 

da formação da cidade, devido às mudanças sócio-espaciais, ocorressem diversas 

transformações no sítio original. A ação do homem sobre este sítio resultou em um 

processo de construção social ao longo da história, refletindo a forma deste sítio, 

pois segundo Lamas (2004, p.63), “o sítio contém (...) a gênese e o potencial 

gerador das formas construídas, pelo apontar de um traçado, pela expressão de um 

lugar”. 

Assim, visando se adequar os elementos fisiográficos componentes do sítio 

onde se originou a cidade do Recife, com características aquosas, formada pelas 

camboas, lagamares, ilhas e rios, foram construídos alguns elementos morfológicos, 

visando atender a expansão urbana, decorrente das relações sócio-espaciais da 

época. Dentre estes elementos, estão as pontes, as quais se tornaram 

imprescindíveis para a expansão da cidade, pois através destas, pôde se viabilizar a 

continuação do traçado urbano sobre os rios, facilitando em diversos aspectos o 

cotidiano de seus usuários. Foi dentro deste contexto, que se deu a construção das 

oito pontes do centro da cidade do Recife, construídas entre os séculos XVII e XIX e 

que serão objeto deste estudo, são elas: Ponte Maurício de Nassau, Ponte da Boa 

Vista, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Santa Isabel, Ponte Duarte Coelho, Ponte 

do Limoeiro, Ponte 6 de Março e Ponte 12 de Setembro.  

A importância destas pontes na paisagem do centro da cidade do Recife pode 

ser constatada através de produtos culturais como relatos de viajantes, iconografias, 

poesias, jornais e da historiografia, contribuindo para que elas se tornem perenes na 

memória coletiva, que atribuiu as pontes da cidade do Recife e ao rio Capibaribe o 
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significado de símbolos da paisagem dessa cidade. Nesse sentido, no presente 

capítulo será interpretada a forma como a paisagem desse núcleo foi sendo 

construída com a inserção desses elementos morfológicos através dos produtos 

culturais a partir do séc.XVII. Nesse percurso serão narradas as transformações dos 

tipos de usos que foram exercidos nestas pontes, resultantes das relações 

estabelecidas entre os usuários e as pontes, nos diferentes momentos vividos pela 

sociedade. 

 

2.1. A formação das primeiras nucleações 

Segundo Andrade (1987, p.11), o processo de formação das colônias 

brasileiras, dentre elas a cidade do Recife, é um exemplo atípico da maioria das 

regiões colonizadas pelos países europeus. Este processo se deu a partir da 

Revolução Comercial, quando as cidades construídas pelos colonizadores foram 

originadas de Portos, locais aonde chegavam os representantes das empresas 

comerciais colonizadoras e os agentes do Poder Público e, por onde seriam 

escoados os produtos da nova colônia26 para o continente europeu. 

Neste contexto, fundaram vilas, as quais foram construídas e consolidadas 

através de Portos. Foi desta maneira que tiveram origem as primeiras nucleações da 

Cidade do Recife, marcadas pela ocupação de portugueses e posteriormente de 

holandeses. Este processo é relatado por Lima27: 

“Assim, nas três primeiras décadas do século XVI, quando os portugueses se 
limitavam a explorar e a fazer o escambo com os indígenas, adquirindo por baixo 
preço os produtos da terra, sobretudo o pau-brasil, fundavam apenas feitorias com 
armazéns na foz dos rios onde havia maior abrigo para as embarcações” (FIDEM, 
p.12,1987). 

  O sítio que deu origem a cidade do Recife era caracterizado por duas partes 

distintas, em conformidade com a quantidade de sedimentos acumulados em uma 

baía na qual desaguavam os rios Capibaribe e Beberibe e outros menores. A oeste, 

                                                
26 “Em política, chama-se colónia (ou colônia) a um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por 

representantes do governo de um país a que esse território não pertencia (metrópole), contra a vontade dos seus habitantes que, muitas vezes 

são desapossados de parte dos seus bens (como terra arável ou de pastagem) e de eventuais direitos políticos que detinham.” 

 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_%28hist%C3%B3ria%29. 
27 Lima apud Cidade do Amanhã, Recife, 1987. 



 

 51 

pelos sedimentos trazidos pelos rios durante as cheias e na porção oriental, iam se 

depositando sedimentos de origem marinha, formando um grande semi-círculo.   

A fisiografia da planície do Recife, foi se transformando a partir de vários 

agentes que atuaram em sua consolidação: os rios, o mar, os ventos, o mangue e 

homem. Todos agindo em conjunto ou isoladamente, deixando marcas profundas no 

solo da cidade (BARRETO, 1956, p.25). As características deste sítio foram 

relatadas por Castro (1954, p.33-34), da seguinte forma:  

“A cidade se assenta nas terras baixas de uma extensa planície aluvionar que se 
estende desde as costas marinhas, frisadas, em quase toda a extensão por uma 
linha de arrecifes de pedra (...) É essa planície constituída de ilhas, penínsulas, 
alagados, mangues e pauis, envolvidos pelos braços de água dos rios que, 
rompendo passagem através da cinta sedimentar de colinas, se espraiam remansos 
pela planície inundável”. 

A contribuição destes agentes na formação do sítio onde se implantou a 

cidade do Recife se deu de várias formas: O mar consolidou restingas; ampliou o 

solo firme e formou arrecifes, através de seu movimento lento e contínuo, o qual 

conseguiu sedimentar as partículas trazidas na preamar e nas transgressões 

marinhas. Os ventos alísios de sudoeste e nordeste também atuaram neste 

processo, trazendo areia do continente que se depositavam formando pequenas 

coroas e bancos de areia. O manguezal, vegetação característica das regiões 

litorâneas, alagadas e salobras, fortaleceu a fixação dos aluviões, através de suas 

raízes que retinham os sedimentos e facilitavam a estruturação do solo. O homem 

deu sua contribuição, através dos aterros, responsáveis pela expansão urbana 

através das ilhas e do continente (BARRETO, 1956, p.24 -25). 

  Assim, entre o curso final do rio Capibaribe e do Beberibe que deságua no 

mar, estava situada uma península arenosa, que começava em Olinda e se estendia 

por 7 km em direção ao sul. Foi nesta “lingüeta” de restinga que foi criada uma 

povoação. A colonização dos portugueses foi peça-chave de um processo de 

relações comerciais caracterizado por uma complexa cadeia de circulação de 

mercadorias entre metrópole e colônia. Deve-se ressaltar que esta colonização 

implantada pela nação portuguesa foi caracterizada pela formação das capitanias 
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hereditárias28. Isto se deu em conseqüência da falta de recursos financeiros por 

parte do Estado português para consolidar o povoamento na colônia. Diante desta 

fato, foi transferido o ônus para a iniciativa privada.   

Assim, no ano de 1534, D.João III, o então rei de Portugal, doou para Duarte 

Coelho as terras que dariam origem a Cidade do Recife, 60 léguas de terras a 

nordeste do Brasil. Quando de sua chegada a Capitania de Pernambuco, o 

donatário fundou duas vilas: Igarassu e Olinda ,caracterizadas pela forma urbanística 

portuguesa, assentadas em colinas. 

A escolha do local para a fundação da primeira nucleação foi determinada por 

diversos aspectos, dentre eles os fisiográficos e o cultural. Os portugueses 

preferiram ocupar a colina de Marim, atualmente chamada de Olinda. Isto se deu, 

pelo fato de que a procedência destes colonizadores era de um lugar caracterizado 

por um relevo montanhoso, o qual facilitava a estratégia de defesa. Como aspecto 

cultural, ressalta-se o tipo de solo, que por ser constantemente encharcado, não 

parecia ser saudável (CASTRO, s/d, p.60,61). 

Desta maneira, foi formada a primeira nucleação da cidade do Recife. 

Fundada29 no dia 12 de março de 1537 e localizada no final do estreito istmo de 

Olinda, entre os rios e o mar, tendo como referência o Porto que para Cavalcanti 

(1977) é, “o ponto central de atividades de troca de tudo que seria uma mensagem 

nova por um manancial de cultura adquirido”. Com esta estrutura, formou-se então, 

um assentamento: o “Porto dos Navios” 30, o qual tinha como principal objetivo dar 

suporte as atividades comerciais de exportação de açúcar e pau-brasil e a 

importação de manufaturados para o consumo local.  

Assim, a configuração espacial deste núcleo foi organizada de forma a 

atender as necessidades de entreposto comercial. A partir desta configuração ficou 

caracterizado o caráter comercial predominante na formação da cidade. Esta 

                                                
28 Designação das primeiras circunscrições administrativas e territoriais do Brasil, nas quais tiveram origem as províncias e, finalmente, os 

Estados de hoje. (CALDAS, 1964, p.689) 

29 Esta data foi determinada pela Prefeitura Municipal do Recife, no ano de 1966, conforme a Lei Municipal nº. 9691 /66, publicada no Diário 

Oficial de 22 de novembro, do mesmo ano. Cavalcanti (1977). 

30 Atualmente, o Porto dos Navios dá lugar ao bairro do Recife. 
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nucleação foi documentada pelos portugueses, em 1631, através do mapa de J. 

Teixeira Albernaz I (fig.01). 

 

 

 

 

Ilustração 1: Fig.01. Porto e Barra de Pernambuco, 1631. 

  Os portugueses foram os pioneiros na colônia pernambucana, contudo, a 

nação holandesa também aportou, posteriormente, nestas terras e isto se deu 

através de um rompimento entre os acordos comerciais de Portugal e Holanda. O 

fato é que a produção do açúcar se dava de uma forma dual, pois após o transporte 

deste produto feito pela nação portuguesa até Lisboa, o refino do açúcar bruto e a 

comercialização era executada pelos holandeses. Contudo, segundo Furtado (apud 

BARRETO, 1959, p.28), existe fortes indícios de que os holandeses “não se 

limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto (...) mas, participaram 

do financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como da mão-de-obra 

escrava”. Para agravar ainda mais os primeiros indícios da quebra de acordo entre 

essas duas nações, em 1580 o rei da Espanha, considerado tradicional inimigo da 

Holanda, ocupou a coroa portuguesa, rompendo assim com as relações comerciais 

estabelecidas entre estes países. 

  Diante desta situação os holandeses não podiam mais adquirir o açúcar bruto 

de Lisboa,decidindo então buscá-lo em expedições, traçando suas estratégias, para 

transformar-se em colonizadores.Neste período, para financiar estas expedições foi 
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criada em 1621, a Companhia das Índias Ocidentais (W.I.C.), a qual tinha o objetivo 

de conquistar e controlar as viagens nas terras da América e da África, localizadas 

entre o Trópico de Câncer e o Cabo da Boa Esperança. 

Assim, se deu as primeiras invasões dos holandeses ao Brasil, quando 

tomaram a capital da Bahia em abril de 1624, com 26 navios e 3300 homens. 

Contudo, esta primeira investida fracassou, fazendo com que os holandeses 

regressassem anos depois, e se instalassem no “Porto dos Navios” onde chegaram 

a Pernambuco com 67 navios e um exército de 7 mil homens e dominaram a região 

por 24 anos, entre os anos de 1630 e 1654.  São poucas as referências 

cartográficas do Recife antes da chegada dos Flamengos, dentre estas a 

perspectiva de um cartógrafo da Coroa portuguesa, João Teixeira de 

Albernaz,confeccionado supostamente no ano de 1627. Este documento traduz, 

embora sem precisão, o sítio inicial (Fig.02) Assim estão representadas três zonas 

que se configuravam bem definidas: a urbana (Olinda), a rural, caracterizada pelos 

engenhos ao longo da Várzea do Capibaribe e a portuária. (BARRETO,1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2: Perspectiva do Recife e Vila de Olinda de João Teixeira de Albernaz. 
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No inicio da ocupação holandesa a colônia foi governada por um conselho 

político, que escolheu Recife como sede de domínio, pois Olinda por sua situação 

geográfica, “por ser aberta por muitas partes e incapaz de defesa” (SANTIAGO apud 

MAIOR e SILVA, 1992, p.13), era um local que demandaria mais esforços físicos e 

financeiros para garantir sua defesa. Este período foi marcado por muita 

insegurança, pois Olinda era considerada um foco de resistência dos portugueses, 

os quais constantemente atacavam os invasores. Para contornar esta situação, na 

noite de 25 de novembro de 1631, o então conselho político holandês, decidiu 

incendiar a vila de Olinda. Nas palavras de Santiago, percebe-se a situação da vila: 

“a infeliz vila de Olinda tão afamada por suas riquezas e nobres edifícios, arderam 

seus templos tão famosos, e casas que custaram tantos mil cruzados em se 

fazerem” (MAIOR e SILVA, 1992, p.13). 

Assim, evacuada e incendiada a cidade de Olinda, o governo holandês 

consolidou sua sede no Recife e “uma população enorme, calculada em mais de 

7000 pessoas, teve de se comprimir no Recife e em Antônio Vaz”31 

(MELLO,2001,p.53). Com tal situação a escassez de material para novas 

construções e conseqüentemente a falta de habitação era grande, pois “não havia 

senão os materiais da cidade incendiada para construir (...) tijolo pouco havia, nem 

material com que os fabricar” (MELLO, 2001, p.53).  

Com a permanência dos holandeses, aconteceu uma expressiva expansão 

urbana. Em 23 de Janeiro de 1637, esta expansão foi ampliada através da chegada 

do conde alemão Maurício de Nassau-Siegen, o qual foi nomeado governador-

capitão e almirante geral do Brasil. O Conde trazia em sua companhia não um 

exército “à moda dos colonizadores de então, mas uma verdadeira missão científica”  

(MAIOR e SILVA,1992,p.14) formada pelo poeta Franciscus Plante, o médico e 

naturalista Willen Piso,o astrônomo e naturalista George Marcgrave, os pintores 

Frans Post e Albert Eckhout, o médico Willen van Milaenen, o humanista Elias 

Herckmans e posteriormente incorporou em sua equipe o cartógrafo Cornelis 

Sebastianszoon Golijath e o arquiteto Pieter Post. (MAIOR e SILVA, 1992, p.14).  

                                                
31 Neste período as casas eram em número insuficiente e a maioria dos armazéns tinham sido incendiados. (MELLO,2001,p.53) 
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Para fazer face às características fisiográficas da planície do Recife, Mauricio 

de Nassau empreendeu grandes obras, secando mangues e alagados através de 

aterros e canais, “regularizando”  o movimento fluvial.  

Assim, foi a partir do ano de 1638, que em pouco menos de uma década, o 

Recife deixou de ser um vilarejo e adquiriu suas primeiras características de cidade, 

abrigando obras de engenharia e arquitetura conseqüentes de um plano urbanístico 

que expandiu a cidade para um espaço até então não povoado: a Ilha de Antônio 

Vaz32. É nesta porção de terra que o governo holandês sediou sua estrutura 

administrativa, demonstrando seus conhecimentos urbanísticos e técnicas de 

defesa, construindo a chamada Mauritiopolis, cidade nassoviana33, onde antes só 

havia palhoças de pescadores e um convento de frades.  

Neste momento, é importante ressaltar alguns aspectos fisiográficos34 

formadores deste sítio, como o mar, a vegetação dos mangues e os rios. Assim, a 

pluralidade de tantos agentes, era um desafio a ser vencido pelos invasores, os 

quais usaram diversas técnicas como os aterros, as construções de diques e das 

pontes, necessárias para promover a expansão urbana. Além do domínio das 

técnicas de urbanização, os holandeses tiveram a prerrogativa da semelhança entre 

a fisiografia do Recife e o seu país de origem, a Holanda. Em seu livro Arruar, Mario 

Sette descreve um pouco desta época, narrando sobre o Conde Maurício de Nassau 

e sua chegada ao Brasil: 

“(...) Ao chegar a Pernambuco, apesar de ter de início gabado a terra como das mais 
belas do mundo, não se deu bem com a morada no antigo burgo dos Arrecifes. 
Achou os mangues e riachos que envolviam a Ilha dos Navios ou de Antônio Vaz 
propício a um novo núcleo de habitações. Um quê de Holanda. Planície,águas, 
futuros canais, intensos aterros. Luterano, achegou-se ao mosteiro dos franciscanos 
com seu templo. Pieter Post teve o trabalho de desenhar talvez as primeiras plantas 
brasileiras. Criou-se uma cidade moderna, de feitio a fugir dos moldes lusitanos. 
Ruas mais amplas, parques, palácios bebidos em influências renascentistas...Pieter 
traçava, enquanto Franz Post pintava, as paisagens oferecidas pelos rios, pelas 
ruínas, pelos engenhos...” (SETTE,1978,p.31). 

Na área central da Ilha de Antonio Vaz, foram abertos ou fechados, camboas, 

canais, ou ainda aterrados locais alagadiços e encharcados, incorporando novos 
                                                
32 Atualmente a Ilha de Antônio Vaz é denominada de bairro de Santo Antonio e bairro de São José, ambos localizados no Centro do Recife. 

33 Termo referente ao Conde João Maurício de Nassau, o qual chegou em Recife no mês de janeiro de 1637 para administrar as terras da 

colônia. 

34 Fisiográficos, que se refere à fisiografia. Fisiografia é a descrição dos fenômenos e das produções da natureza, geografia física. (MICHAELIS, 

1998, p.963). 
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espaços para a expansão da cidade (BARRETO, 1959). Em 17 de dezembro de 

1639, a nova urbe projetada por Pieter Post, recebeu o título de Cidade Maurícia, a 

Maurits Stadt dos holandeses. A Ilha foi tomando forma, passando por 

melhoramentos urbanísticos, inclusive a construção dos Palácios de Friburgo e Boa 

Vista.(MAIOR e SILVA,1992,p.14). O conde mandou construir também um grande 

jardim descrito por um contemporâneo, frei Manuel Calado (1648): 

“No meio daquele Areal estéril, e infrutuoso plantou um jardim, e todas as castas de 
árvores de fruto que se dão no Brasil, e ainda muitas que lhe vinham de diferentes 
partes, e a força de muita outra terra frutífera, trazida de fora e barcas rasteiras, e 
muita soma de esterco, fez o sítio tão bem acondicionado como a melhor terra 
frutífera; pôs neste jardim dois mil coqueiros, trazendo-os ali de outros lugares, 
porque os pedia aos moradores, e eles lh'os mandavam trazer em carros, e deles fez 
umas carreiras compridas, e vistosas, a modo da alameda de Aranjués e por outras 
partes muitos parreirais e tabuleiros de hortaliças e de flores, com algumas casas de 
jogos, e entretenimentos, aonde iriam as damas, e seus afeiçoados a passar as 
festas no verão, e a ter seus regalos, e fazer suas merendas, e beberetes, como se 
usa em Holanda, com seus acordes instrumentos ( ... ). Também ali trazia todas as 
castas de aves, e animais que pôde achar, e como os moradores da terra que lhe 
conheceram a condição e o apetite, cada um lhe trazia a ave ou o animal esquisito 
que podia achar no sertão(...), e finalmente não havia coisa curiosa no Brasil que ali 
não tivesse, porque os moradores lh'as mandavam de boa vontade” 

 Percebe-se a adaptação do espaço urbano a partir das necessidades do 

homem, confirmando a indissociabilidade da forma urbana ao comportamento, à 

apropriação e utilização deste espaço, enfim, a vida comunitária dos cidadãos 

(LAMAS, 2004, p.28). 

Esta configuração da Cidade, também é retratada na Obra de Gaspar Van 

Barleus, datada de 1637. Nesta gravura (Fig.03), visualiza-se a povoação se 

configurando no sentido norte-sul da península. Tem-se o Bairro do Recife, na 

lingüeta e a Ilha de Antonio Vaz. Neste período já estavam inseridas no tecido 

urbano os elementos morfológicos formados pelas ruas do Marquês de Olinda, a da 

Cadeia, a do Bispo Sardinha, a do Encantamento, chegando ao Largo do Corpo 

Santo. São estas primeiras ruas que traduzem a gênese do traçado urbano, onde “o 

traçado tem um caráter de permanência, não totalmente modificável, que lhe permite 

resistir às transformações urbanas” (LAMAS, 2004, p.100). 

Para Marcel Poète apud Lamas (2004, p.100), são estas primeiras 

consolidações no tecido urbano, que permitem relacionar diretamente as ruas, com 
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a “formação e crescimento da cidade de modo hierarquizado”, tudo em função do 

deslocamento, do percurso e da mobilidade de bens e de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3:Recife e Ilha de Antônio Vaz. Gravura em cobre, livro de Gaspar BARLÉUS, 1637. 
Fonte: MENEZES, J.L. (1999, p.92) 

Diante do exposto, se percebe a grande importância da ocupação holandesa 

para a formação das primeiras nucleações de Pernambuco. A colonização pelos 

portugueses, foi rompida pela invasão destes europeus, que apesar de ocuparem de 

forma passageira, durante 24 anos o Recife, conseguiram imprimir na paisagem 

importantes traços das técnicas construtivas características da cultura desse povo. 

 
2.2. As pontes na morfologia da paisagem: origem, transformações e usos  

Na segunda metade do séc. XVII, apesar da expansão para a Ilha de Antonio 

Vaz, a questão da habitação ainda afligia o então governante holandês. Era preciso 

ocupar os terrenos da Ilha, para conseguir distribuir e desafogar os 100.000m2 de 

área do Recife. (BARRETO, 1959, p.34) 

Esta expansão não havia acontecido ainda de forma mais ampla devido à 

falta de um elemento de ligação para transpor as águas do rio, uma construção 

 
 
                Ilha de Antônio Vaz  
                Recife                                                            



 

 59 

segura e direta que facilitasse a comunicação entre o centro comercial, o Recife dos 

Navios e a sede do governo, localizada na Ilha de Antônio Vaz. Neste momento, 

tornava-se necessário um meio de comunicação físico que comunicasse as duas 

margens destas localidades, facilitando assim, o trânsito de pessoas e objetos do 

cotidiano, antes feito por pequenas embarcações, um veer (serviço de barcos e uma 

pont (balsa) ). Com isso, no ano de 1634, começa a construção da Ponte Maurício 

de Nassau, considerada a primeira ponte construída no Brasil colônia, um elemento 

morfológico de ligação e circulação. 

 

2.2.1. A Ponte Maurício de Nassau 

Situada na confluência dos rios Beberibe e Capibaribe, o local onde ela 

começava chamava-se “Porta de Balsa” (Veerpoort), porque ficava próxima ao ponto 

de partida do serviço de transporte fluvial entre o Recife e a Ilha de Antônio Vaz. 

(CAVALCANTI, 1977.121). A necessidade da construção desta ponte está 

relacionada a vários fatores, como a melhoria da passagem para os transeuntes, o 

transporte de produtos para consumo local e conseqüentemente a melhoria da infra-

estrutura para acelerar a ocupação deste “novo sítio”. Contudo, para Mello, a 

construção da primeira ponte estava ligada principalmente a necessidade de 

obtenção de água potável, produto escasso na Ilha de Antonio Vaz. 

(...) “Dentro dos entrincheiramentos de Antônio Vaz foram cavados poços que 
fornecem uma água mais ou menos boa”. E a primeira idéia de ponte entre o istmo e 
a ilha esteve ligada a tal necessidade: “Foi examinado o projeto de se lançar uma 
ponte sobre o rio que corre entre o Recife e a ilha de Santo Antônio e por este meio 
transportar a água daqui para ali” (...). (MELLO35,1987, p.55) 

Antes da construção da ponte, o transporte fluvial era feito por botes e uma 

balsa. Porém, em 1639, houve um problema técnico, ocasionando o rompimento do 

cabo da balsa, que deixou de funcionar por meses. Assim, as pessoas que eram 

transportadas gratuitamente pela balsa, passaram a pagar a travessia feita por 

botes. Esta situação durou até 1640, quando a balsa voltou ao seu funcionamento 

normal. (CAVALCANTI, 1977, p.121-122). 

                                                
35 Esta citação foi retirada do livro Tempo dos Flamengos de José Antônio G. de Mello, onde o autor se baseia na Carta do Conselho Político 

aos diretores da Companhia (1630) e na Carta de Pieter de Vroe, secretário do Conselho Político (1630). 
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Segundo Mello (1987, p.97), a ponte já havia sido idealizada em 1630 pelos 

conselheiros políticos, mas as obras só iniciaram no governo de Ceulen e Ghijselin 

(1633-1634) e continuaram no governo Nassoviano. O construtor da ponte foi o 

judeu Baltazar Fonseca, pelo fato de ser “um homem que já tinha em mãos outras 

obras semelhantes, sendo entendido”, pelo que “finalmente, depois de muitas 

questões, acordou-se que ele terminaria a ponte no prazo máximo de dois anos, 

pela soma de 240 florins36 e uma dádiva de 1 mil patacas em espécie para sua 

esposa, no caso de  vir a casar”, Baltazar deu como garantia “ seus bens imóveis até 

a importância de 100 mil florins” e fiadores, que foram dois judeus conhecidos: 

Gaspar Francisco da Costa e Fernando Valha. (MELLO, 1987, p.100). 

A construção foi paralisada em 1643, pois quando chegou ao trecho mais 

profundo do rio, o construtor não soube como levar a obra adiante, afirmando que: 

“pode mais a natureza do que a arte, que só com o auxílio divino se poderia consumar 

aquela tentativa”, a ponte já estava com 15 pilares de pedras prontos e a parte 

correspondente de madeira, além da cabeceira da parte de Maurícia, isto é, de Santo 

Antônio (MELLO, 2006). 

 A primeira ponte do Recife e do Brasil foi retomada e concluída em 1644 e 

levou o nome de Ponte do Recife, inaugurada 63 dias antes de Maurício de Nassau 

regressar a Europa. Neste dia aconteceu um dos fatos mais conhecidos na história do 

Recife: a Festa do Boi Voador, como narra Bueno: 

“Quando problemas técnicos e falta de verba paralisaram as obras e a companhia 
emitiu relatórios irônicos, Nassau decidiu terminar a empreitada sozinho. No 
domingo, 28 de fevereiro de 1644, os 318 metros que separavam o istmo da ilha 
estavam concluídos. O conde conclamou o povo a participar de uma festa em seus 
jardins e serviu-se então de um atrativo extra – um boi iria voar! Não seria um boi 
qualquer, mas o "boi de Melchior", animal de pêlo amarelado, tão conhecido e manso 
que entrava nas casas e até subia escadas. (...)” (BUENO, 2004, p. 39) 

Maurício de Nassau mandou matar um boi muito parecido com o de Melchior, 

e encher de ervas secas e o fez “voar” por uma corda de um lado para o outro da 

ponte. Não se sabe se para prestigiar ou desmascarar o conde, mas milhares de 

                                                
36 Com o domínio holandês no Nordeste brasileiro (1630-1654), surgiram os florins e os soldos, primeiras moedas cunhadas neste território. 

Essas moedas foram cunhadas pelos holandeses para pagar aos seus fornecedores e às suas tropas, que foram cercadas pelos portugueses. 

Num dos lados da moeda, estava cunhada a marca da Companhia das Índias Ocidentais, e a palavra BRASIL aparecia pela primeira vez em uma 

moeda (1645), no reverso dos florins. 
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pessoas pagaram "pedágio" e cruzaram a ponte para assistir o “boi voar”. A farsa foi 

um sucesso e os 20,8 mil florins arrecadados quase saldaram as obras da referida 

ponte (BUENO, 2004, p. 40).  

A festa do boi voador foi aludida em um poema de Cavalcanti encontrado nos 

Anais de Pereira da Costa (1977, p.122-124), onde o autor retrata um pouco do 

contexto da época: 

o boi de palha  
De Melchior o boi cruzou ao ares 
Oh que feito estupendo 
Só acredito porque estamos vendo 
Um bicho tão pesado, tão rotundo 
Pelo ar cavalgar. 
È coisa que mais se viu no mundo 
Falar ou se contar 

Este episódio também foi representado em pintura e desenho, produtos 

culturais que refletem a cultura da época, baseados na percepção e subjetividade, 

dos usuários daquele contexto histórico, que com isto,conseguem “afirmar, 

reconhecer e constituir coletividades” (CLAVAL, p.62,1999), ou seja, destacar um 

grupo de usuários que ficou conhecido por um fato em comum. Através da 

interpretação, assim como os poemas e relatos de viajantes se consegue apreender 

o contexto cultural em que ocorreu este episódio. 

Abaixo, obra denominada “o boi voador”, pintura de Tereza Costa Rego que 

faz alusão a festa descrita no poema. (Fig.04) e charge com detalhe do Conde 

Mauricio de Nassau e o boi. (Fig.05).  

 
Ilustração 4: Obra denominada “o boi voador”. Fonte: Rezende (2005, p.152) 
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Ilustração 5: Charge em alusão a festa do boi.  
Fonte: Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/3384. Acesso em: 12 jun. 2007. 

 

A festa do boi voador também foi representada na letra da música composta 

por Chico Buarque de Holanda e Ruy Guerra, gravado em álbum datado em 

1972/1973, tornando-se uma marchinha de carnaval. A seguir, letra da música37 e 

ilustração do boi denotando um caráter humorístico e irônico sobre o fato acontecido 

( Fig.06): 

Quem foi, quem foi  
Que falou no boi voador  
Manda prender esse boi  
Seja esse boi o que for  
 
O boi anda dá bode  
Qual é a do boi que revoa  
Boi realmente não pode  
Voar à toa  
 
É fora, é fora, é fora  
É fora da lei, é fora do ar  
É fora, é fora, é fora  
Segura esse boi  
Proibido voar  

 
 

Ilustração 6: Ilustração do “Boi voador”. Fonte: Disponível em 
http://cienciahoje.uol.com.br/3384. Acesso em: 12 jun. 2007. 

                                                
37 Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/3384 
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Com a ponte pronta começaram a ser estabelecidas relações entre os 

moradores da cidade e a mesma a partir dos usos que passaram a ser feito neste 

elemento morfológico, o qual passou a fazer parte da paisagem construída pelo 

colonizador holandês. Segundo Mello, nesta ponte havia uma parte móvel, isto é, 

uma ponte levadiça, onde um acidente fatal foi registrado no dia 11 de junho de 

1649: 

“(...) à tarde, estando a ponte levadiça que havia sido feita a pouco, juntou-se de 
ambos os lados da ponte, muita gente esperando poder passar, uns para um lado, 
outras para outro; quando descida a ponte levadiça, o povo começou a passar e 
como eram muitos e a ponte levadiça estava sem as correntes, aconteceu que a 
mesma arriou e foram jogados ao rio 15 ou 16 pessoas, tantos homens como 
mulheres e meninos, tendo sido alguns salvos; no dia seguinte encontraram-se 9 
cadáveres, entre os quais o de Baltazar Van Dertmont, membro do Conselho de 
Contas e o de David Atsenbora, notário e procurador no Recife(...)” ( MELLO, 
2001,p.103). 

Henrique Luis Pereira Freire, Governador da Província de Pernambuco, de 

1737 a 1746, fez a primeira reforma na Ponte do Recife, quase 100 anos depois da 

mesma ser inaugurada. Nesta modificação houve uma expressiva transformação no 

uso desta edificação pois além de ser usada como passagem de transeuntes e 

mercadorias, se tornou um espaço público destinado a compra e venda de 

utensílios,devido às adaptações feitas. 

Na reforma aumentou-se a largura da ponte, erguendo-se nas extremidades 

do passadiço duas fileiras paralelas de 64 pequenas lojas construídas em taipa, 

ocupando toda a sua extensão. Nestas lojas, que foram alugadas, vendia-se de 

tudo, desde louça chinesa, pano de fábrica, chapéus, jóias, até miçangas. Frei 

Jaboatão apud Cavalcanti, em suas crônicas sobre a vida do Recife, em meados do 

século XVIII, afirma: 

“(...) as casinhas eram em número de 64 unidades que a ponte ao entrar de ambos 
os lados depois de uma plataforma lajeada e assentada sobre dois cais, dois 
grandes e vistosos arcos de cantaria, em cujos nichos se veneram as imagens de 
N.S. da Conceição, na parte do Recife, e a de Santo Antonio, no lado oposto, ficando 
entre ambos o leito da ponte e no começo das casinhas laterais um espaço de 30 
palmos com varanda de madeira e bancos para os soldados das guardas de 
entradas, servindo-lhes de alojamento as duas primeiras casinhas, ao entrar por uma 
ou outra parte (...)” (CAVALCANTI, 1977, p.130). 
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Posteriormente, novas arcadas foram feitas na ponte e as lojas aumentaram 

para 88. A parte central da ponte ficou com a largura de 4,40 metros, destinada ao 

trânsito. No século XIX, Tollenare38 e Graham39, através dos seus relatos, destacam 

essa ponte como um elemento de referência da Ilha de Antônio Vaz. Neste período, 

a ponte também era utilizada como um local para contemplar a paisagem, “lugar de 

devaneio” dos seus usuários. Segundo Tollenare, que esteve no Recife entre 1816 e 

1817: 

“À direita da ponte vê-se o erário que ocupa um pequeno edifício,outrora parte do 
palácio construído por Mauricio de Nassau e vê-se destruído, há uns trinta anos. 
Perto dali acha-se também a prisão vizinha de uma casa de aspecto bastante 
mesquinho a que chamam de casa de espetáculo (...) a esquerda da ponte está o 
Palácio do Governador, que é um antigo colégio de jesuítas sem nenhuma 
aparência. Das janelas de detrás tem-se um belo golpe de vista(...)”. (TOLLENARE, 
1978, p.22) 

Ao longo da história da cidade, houve uma adaptação dos usos deste espaço 

público, ao contexto da época. Segundo Lamas (2004,p.48), “a mudança do 

contexto vai mudando as formas pela necessidade de resposta a situações 

diferentes” a diferença destes espaços resulta “do modo como estes elementos se 

posicionam, se organizam e se constituem entre si para constituir o espaço urbano”, 

estabelecendo novos usos. 

Outro relato que ressalta a paisagem desta ponte é o relato da viajante Maria 

Graham, em 1821, onde ela representou o rio e as pontes da seguinte forma: 

“Não pode haver nada mais belo no gênero do que o rico panorama verde, com o 
largo rio sinuoso através dele, e que se avista de cada lado da ponte, e as 
construções brancas do tesouro e casa da moeda, os conventos e as casas 
particulares, a maioria das quais com seu jardim. A vegetação é deliciosa para os 
olhos ingleses (...)” (GRAHAM apud MAIOR e SILVA, 1992, p.126). 

O século XIX foi um período marcado por grandes transformações na 

paisagem do Recife, o que aconteceu tanto na escala urbana, como em seus 

arredores. Isto se deu, pelo fato de que no ano de 1808, os portos foram abertos as 

nações amigas, ou seja, acabou o monopólio comercial com Portugal, caracterizado 

pelo pacto colonial e o Brasil começou a fazer parte do circuito comercial 
                                                
38 Louis-François de Tollenare (1780-1858), nasceu em Nantes na França. Viveu em Recife 2 anos (1816/1817), tendo como objetivo se dedicar 

ao comercio de algodão, junto ao sócio Conde de Dufou. 

39  Maria Graham (1785-1842), nasceu em Cockermouth na Inglaterra.Chegou ao Recife em outubro de 1821na fragata de seu marido, o capitão 

Thomas Graham. Em sua estada no recife, conheceu a cidade e seus arrabaldes resultando como fonte de informação o  seu Diário de uma 

viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823, publicado em Londres.  
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internacional. Nas palavras de Rezende (1997, p.28), o “desejo de autonomia vestia-

se com os sonhos modernos do liberalismo e chocava-se com o peso sufocante da 

colonização”. 

Diante deste contexto, foram grandes os investimentos nas instalações 

portuárias, levando o porto do Recife a um destaque importante na rota comercial 

brasileira, chegando a ocupar o terceiro lugar como porto algodoeiro do país 

(LUBAMBO, 1991, p.27). Neste período houve um crescimento no comércio da 

cidade, caracterizado por investidores de várias nacionalidades. 

Diante da necessidade de expansão urbana requerida pelo novo contexto 

político e socioeconômico, acrescida do desenvolvimento dos meios de transportes, 

era necessário investir na ampliação e melhoria do sistema viário. Assim, em 1813, o 

engenheiro Antonio Bernardino Pereira Lago, foi contratado para fazer um reparo na 

ponte, para facilitar sua travessia. Entretanto no dia 5 de outubro de 1815, quando o 

engenheiro procurava aproveitar os pilares primitivos da construção flamenga, dois 

pilares antigos ruíram, levando os demais reformados na queda. (CAVALCANTI, 

1977, p.131). Quando a ponte desabou, arrastou mercadorias e tudo mais para 

dentro d’água, inclusive as lojinhas, matando várias pessoas. Assim, permaneceu 

por vários anos danificada na parte em que desabou. Este incidente também é 

retratado por Graham quando de sua passagem no Recife: 

“Quando chegamos à ponte de madeira, com 350 passos de comprimento, que a liga 
a Santo Antonio, vimos que havia sido cortada pelo meio e que agora só podia ser 
atravessada por meio de duas tábuas facilmente retiráveis” (GRAHAM apud MAIOR 
e SILVA,1992,p.126). 

Em face desta conjuntura, foi construída outra ponte, em madeira, no mesmo 

local, ficando até o ano de 1862. Porém, o trânsito de usuários era intenso e este 

eixo de ligação era muito importante na comunicação entre o bairro do Recife e o de 

Santo Antônio e São José. A Ponte do Recife também era uma via de escoamento 

de produtos para o porto e já não bastava uma ponte de madeira diante de tanto 

tráfego e crescimento urbano. Era preciso melhorar as técnicas e os materiais 

construtivos desta ponte, pois neste período os governantes sofriam inúmeras 

críticas dos recifenses. Uma destas críticas foi retratada por Sette (1978, p.24), que 

narra um diálogo que se passa nos bancos do passeio público: 
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“- Fique sabendo (...) é uma verdade (...) a procissão dos Passos este ano não passa 
pela ponte do recife porque senão com o peso do povo ela vem abaixo... 

- É isto mesmo! Faz-se jardim catita, mas não se consertam as pontes...” 

É também assunto de jornal, quando publicado no dia 29 de novembro de 

1862 uma nota no Diário de Pernambuco, reivindicando de seus governantes uma 

ponte melhor, que atendesse as necessidades da época: 

“Tendo attenção à importância do objeto, não podemos deixar de lançar algumas 
palavras mais com relação a ponte do Recife, cuja construção cada dia dobra de 
urgência. 

Com efeito a pouca solidez que se liga a ponte provisória e a execução transitória do 
passadiço, ultimamente feito para a comunicação deste bairro de Santo Antonio com 
o do Recife, torna mais saliente a necessidade da substituição desta velha ponte, ora 
perfeitamente inutilizada,cumprindo que nisto se tenha em vista, do bem acabado da 
ponte férrea de D. Pedro II, e que na execução se lhe dê maior largura, em 
conseqüência do avulto numero de passageiros que por Ella tem de transitar. 

Como idéia intimamente associada, ocorre-nos que a situação da velha ponte é sem 
duvida o melhor e mais apropriado lugar para a collocação da que deve substituí-la. 
Este loca lpor ser a parte mais estreita do rio, sérvio de base a edificação da 
cidade,tanto que a grande rua, que a corta começando do Corpo Santo no Recife, vai 
em direitura a do Aragão na Boa Vista, n’um espaço seguro de metade da cidade; e 
são estas condições quê se não devem por a margem na assignalação do lugar.” 

 

Diante do exposto, percebe-se que a ponte tanto era um elemento utilitário 

como um eixo de ligação de grande importância na vida cotidiana da cidade. Assim, 

esse elemento morfológico foi se consolidando e tornando-se permanente na 

paisagem. 

 

No mesmo período, em 1832, o padre Lopes Gama, considerado um dos 

mais severos críticos da vida recifense, também denunciava o estado das pontes, 

tecendo críticas ao governo da época. Primeiramente fala da Ponte do Recife e 

depois da Ponte da Boa Vista, que neste período já se achava construída: 

“É verdadeiramente lastimável o desleixo, ou antes ruína, em que se acham as 
nossas pontes (...) sem as quais não podemos viver nesta Cidade, causam dó pelo 
estado ruinoso em que se acham. A do recife está na miséria (...) toda atravancada 
de passadiços,toda esburacada, parece um barco velho virado de carena (...) que faz 
a nossa Câmara, que faz nosso Conselho do Governo, que não olham para estes 
objetos da primeira necessidade (...).Estão se consertando as pontes (...); e é 
verdade, que vemos sempre andarem-nas remendando: mas não sei, que mau fardo 
caiu sobre as pobres pontes de certos anos para cá, que quando o concerto chega 
ao meio já a cabeça da ponte está esburacada e podre(...). Aqui nasci e fui criado, e 
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vi, que essas mesmas pontes(...)passavam muitos anos sem carecerem de concerto; 
hoje(...) as pontes duram tão pouco, que parecem construídas de paus de mamão, 
ou jangada”. 

Nesta crítica, Gama ressalta a passagem do tempo e o descaso dos 

governantes com este espaço público e via de ligação tão essencial para a cidade 

do Recife. Percebe-se a dicotomia entre a intensidade de uso deste espaço e a falta 

de inovação nas técnicas construtivas, que tornavam as pontes incapazes de 

corresponder as necessidades de usos requeridas naquele período. Não se pode, 

entretanto considerar este espaço público, representado pela ponte, apenas como 

um elemento funcional, pois “a concepção da forma (...) tem motivações mais 

complexas e profundas, ou seja, culturais e estéticas”. (LAMAS, 2004.p.54). 

Percebe-se que neste relato, o autor faz também alusão a forma estética. 

Porém, esta insatisfação ainda na década de 1830, as primeiras mudanças 

expressivas na cidade, foram implementadas na gestão do governador Francisco do 

Rego Barros, o conde da Boa Vista. Este governo teve uma duração de sete anos 

de 1837 a 1845, quando foram feitas diversas mudanças visando dar um caráter 

“moderno” a cidade. 

Assim, as propostas de intervenção na cidade foram sendo implantadas, 

imbuídas de uma “maneira de ver” européia, trazendo novos hábitos e costumes, ou 

seja, novas influências culturais. Com isto, foram construídos elementos 

morfológicos de grande importância como o palácio do governo, a penitenciária, o 

Teatro Santa Isabel, assim como, passeios públicos, praças e jardins. Este processo 

de reformas transformou a cidade do Recife, dotando-a de um caráter mais 

comercial. Segundo Lamas (2004, p.54), “as funções dos centros urbanos 

evoluíram, passando de lugares de defesa e de poder a lugares de comércio, 

serviços e trocas culturais”. 

Com isto, seguindo as transformações e necessidades da época, pois 

“qualquer forma deve satisfazer um conjunto de critérios que se designa (...) por 

contexto” (LAMAS, 2004, p.46), em 1862 a Ponte do Recife, que era de madeira foi 

demolida e substituída por uma ponte de ferro feita na Inglaterra, medindo 180 

metros de comprimento. Esta nova construção reflete as inovações construtivas, 

importadas de outro país. Através das relações comerciais que foram se 

estabelecendo com outros países, houve o intercâmbio de produtos, costumes e de 
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outros fatores que foram contribuindo para uma mudança cultural na cidade do 

Recife. 

 Nas fotos (Fig.07 e 08) visualiza-se a ponte de ferro, entregue ao Poder 

Público no dia 7 de setembro de 1885, passando a ser chamada de Ponte 7 de 

Setembro. Nestas imagens, percebe-se a semelhança entre esta Ponte e a atual 

Ponte Boa Vista. Tem uma estrutura física dividida em três grandes vãos, o central 

para a passagem dos veículos e os laterais para o uso de pedestres. Contudo, na 

foto a seguir ( Fig.07), visualiza-se um grande número de usuários pedestres  no vão 

central evidenciando a diferença entre o fluxo de veículos no século XIX, para o dos 

dias atuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 7: Ponte Sete de Setembro, 1895-1905. Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8: Ponte Sete de Setembro, 1895-1905. Coleção Benício Whatley Dias.  
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A construção também foi noticiada pelo Diário de Pernambuco no mesmo dia 

da inauguração, e continha o seguinte texto: 

“A ponte nova de ferro feita segundo os planos do Sr. Willim Martineau, quando a 
serviço do governo desta Província, é do sistema trave-grade. Sistema econômico e 
um dos mais duráveis, oferecendo além dessas a grande vantagem de não 
embaraçar a navegação do rio sobre o qual está construída, por deixar inteiramente 
desembaraçado o espaço inferior a superestrutura da ponte. A ponte mede 819 
palmos de comprimento, sobre 57 de largura, neste sentido é dividida em 3 partes:  
uma estrada com 30 palmos de largura e 2 passeios com 10 ½  palmos de largura 
total ocupados pelas traves-grades. A estrada da ponte é calçada com 
paralelepípedos de ótimo granito e os passeios com tijolos de louça.”( DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 28/03/1865). 

 

No início do séc.XX, o Recife foi marcado por muitas mudanças, reformas e 

construções que fizeram parte de grandes projetos urbanísticos que ocorreram no 

então governo de Sigismundo Gonçalves. Dentre estas reformas pode-se ressaltar o 

alargamento das Ruas Cabugá, Hospício e 7 de Setembro, a abertura da Rua de 

Santo Amaro, a reforma no passeio público e as demolições que “ao som do toque 

metálico das picaretas, a Matriz foi por terra juntamente com a Lingüeta, a Rua do 

Comércio, a Rua da cadeia e o Arco da Conceição” (ARLEGO, 1989,p.16).A 

destruição destes dois Arcos (Conceição e Santo Antônio), também foi relatada pelo 

poeta Odilon Nestor: 

 

“Estavam ali os dois arcos erguidos em capelas. Eram quais mudas sentinelas que 
Deus mesmo pusesse, numa calada prece defendendo a cidade. Como dois grandes 
marcos fincados um do outro defronte, fechando a antiga ponte em cada 
extremidade (...) Eu vi um arco, e outro depois, tombar, Nova ponte se erguera(...)E 
aqui estou a evocar, entre as coisas que vi mais belas, tão perto de minha saudade, 
os velhos arcos do Recife”. 

 

Na Figura 09, litografia de W. Bassler com detalhe do Arco de N. Sra. da 

Conceição demolido no pé da Ponte do Recife. 
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Ilustração 9: Ponte do Recife, detalhe dos fundos do Arco da Conceição na cabeceira da ponte. 
Litografia de W. Bassler (1755-1855).Fonte:Ferrez, 1984. 

 

Foi nesta gestão que no dia 18 de dezembro de 1917, a ponte de ferro foi 

substituída por uma nova ponte, com a diferença de ser de concreto armado e 

passou a ser chamada Ponte Maurício de Nassau (Fig.10).  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10: Recife-Ponte Mauricio de Nassau, Sec.XX. Fonte: Guia do Recife, 1935. 

 

Em conseqüência do tráfego intenso, este elemento morfológico passou por 

novas transformações, mais uma vez, adaptando as suas formas segundo as 

propostas dos planos urbanos, visando atender as novas necessidades requeridas 

pelo contexto político e sócio-econômico, levando a demolição dos arcos.  
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A construção recebeu quatro grandes estátuas de bronze, duas em cada 

extremidade, fabricadas na França. As quatro estátuas representavam quatro 

alegorias femininas: Minerva e Lavoura (do lado do Bairro do Recife), Caduceu de 

Mercúrio e a Justiça (do lado do Bairro de Santo Antonio). 

Diante do exposto, apesar das transformações ocorridas, esta ponte é um 

elemento morfológico de permanência na paisagem da cidade do Recife. 

Consolidando-se como espaço público e via de ligação através dos contextos 

culturais que foram se estabelecendo ao longo de diferentes períodos históricos. 

 

2.2.2. Ponte da Boa Vista 

Para interligar a Ilha de Antonio Vaz ao continente,foi construída a Ponte da 

Boa Vista, quase no mesmo período da atual Ponte Maurício de Nassau, em 

1644,embora atualmente esta não esteja no mesmo local da primitiva. Recebeu o 

nome de Ponte da Boa Vista porque ligava o Palácio da Boa Vista ao continente,o 

qual também foi construído pelo Conde Maurício de Nassau. Sobre a construção 

dessas pontes (Maurício de Nassau e Boa Vista), comenta o padre Antônio Vieira, 

no seu Sermão de São Gonçalo, a propósito da administração portuguesa no Brasil, 

assinalando ser: 

"Cousa digna de grande admiração e que mal se poderá crer no mundo, que 
havendo 190 anos que dominamos e povoamos esta terra e havendo nela tantos rios 
e passos de dificultosa passagem, nunca houvesse indústria para fazer uma ponte”. 
(VIEIRA, 1689,p.356) 

A Ponte foi idealizada por Maurício de Nassau em 1640, e foi inicialmente 

chamada de “Ponte Holandesa da Boa Vista”. Construída em madeira com estacas 

de imbiriba, apertadas com cintas de paus enterrados por meio de martelões; ficava 

sobre o Rio Capibaribe. A localização da ponte sofreu algumas mudanças. 

Inicialmente partia da frente do Palácio da Boa Vista, não perfazia uma reta, mas um 

ângulo obtuso, terminando no começo da atual Ponte Velha ou Rua da Ponte Velha. 

Contudo esta segunda parte, não era propriamente uma ponte, mas um aterro, que 

depois foi substituído por outro dando origem a Rua Imperatriz, passando a se 

chamar “Aterro Velho”. (CAVALCANTI, 1977, p.134). 
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Apesar da Ponte da Boa Vista ter passado por uma reforma em 1695, 

realizada pelo comerciante português Antonio Fernandez de Matos, permaneceu um 

século no mesmo local. Contudo, após este período, foi reconstruída em madeira, 

um pouco mais ao norte, pelo então Governador da Província Henrique Luis Pereira 

Freire, o qual governou entre os anos de 1737 e 1746. Em seu governo, houve uma 

mudança na ponte da Boa Vista caracterizada por novos usos neste espaço público, 

relatados por Sette: 

“põem banquinhos na ponte da Boa Vista, onde as cenas são mais interessantes do 
que as do Teatro público (...) porque nesse tempo os banquinhos convidavam, à 
noite, para os cavacos, grupos de todos os matizes e línguas de todos os tamanhos: 
“a mó dos rabequistas, a mó dos tesouras40, a mó dos gamenhos41, a mó dos 
políticos”. De tudo ali se fala, tudo se critica(...)as mulheres à-toa exibiam-se na 
ponte cheirando a massapé e água de lavanda. Andavam ao “fanico”. A ponte era 
fértil e cheia de malícia” (SETTE, 1978, p.37). 

Este pequeno trecho do livro de Sette descreve em síntese os vários usos 

que esta ponte passou a ter, agora não só como um elemento de passagem, mas 

um ponto de encontro para as conversas e passeios dos moradores da cidade. 

Percebe-se que no espaço público da ponte se traduzira os costumes de uma 

época, palco de típicos usuários que trocavam os acontecimentos de seu cotidiano.  

Neste contexto, a ponte era usada como um espaço público por excelência, 

podendo ser considerada “um lugar de conflitos, de problematização da vida social 

(...) uma arena onde há debates e diálogos” (GOMES, 2002, p. 164) 

Segundo Pereira da Costa (1952, p.147-150), os banquinhos da ponte da Boa 

Vista ficaram famosos na cidade. No decorrer do dia eram ocupados por mendigos e 

à tardinha eram disputados pelos “faladores da vida alheia, quando enterravam-se 

os vivos e desenterravam-se os mortos”. Nesta época, o burburinho era tão grande 

com relação aos acontecimentos na Ponte que surgiu até um periódico intitulado A 

Ponte da Boa Vista, cujo primeiro número circulou no dia 11 de junho de 1835, 

trazendo abaixo do título uma alusão aos “apreciados e decantados bancos” 

(COSTA, 1952,p.147-150). Segundo  Nascimento (1969, p.135-137), A Ponte da 

                                                
40 Fig., pessoa maldizente. http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 

41 Adj. e s. 2 gén., vestido com apuro;catita;pessoa bem vestida;peralta;elegante.Disponível em: 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 
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Boa Vista publicou mais sete edições, em 1835, e mais seis no ano de 1836, todas 

anunciadas pelo então jornal Diário de Pernambuco.   

A construção da Ponte da Boa Vista como eixo de ligação da Ilha de Antônio 

Vaz ao continente permitiu o desenvolvimento do atual Bairro da Boa Vista, 

localizado no lado continental. Neste período o Bairro da Boa Vista já tinha em seu 

cotidiano, hábitos e costumes de uma sociedade tradicional, marcado pelas festas 

típicas de uma cultura católica. Assim descreve Sette (1978,p.36):  

“missas,novenas,lava-pés,sermões,terços(...)sociabilidade boa-vistana, como a de 
fora–de-portas e a de São José, em cantorias de mês mariano, em “partidas”de 
aniversário,em noites de Santo Antonio ou São João com fogueiras às portas, 
balõezinhos, traques, sortes, adivinhações da clara de ovo ou da faca na bananeira.” 

Neste mesmo contexto histórico, identifica-se também o uso da ponte como 

classificou Lamas (2004, p.58), como uma referência para a cidade, pois “a cidade 

depende de um sistema de referencia: marcos ou monumentos, zonas ou bairros, 

traçados, nós.” Este elemento morfológico situa as pessoas na cidade. Esta ponte 

também tinha outros usos, conforme foi retratado no Diário se Pernambuco 42(1829), 

na coluna dos classificados,onde um anunciante comercializava escravos. Neste 

anuncio Lê-se: “A pessoa que annunciou querer comprar escravos ladinos43, dirija-se 

a Rua Nova, sobrado novo em frente ao pé da Ponte da Boa Vista.” (grifo nosso).  

  No ano de 1815, o coronel engenheiro Antônio Bernardino Pereira do Lago, 

realizou outra reforma nesta ponte, colocando seixos irregulares, provenientes de 

Fernando de Noronha, e os flancos possuindo varanda de ferro, tendo em cada lado 

uma extensa linha de bancos de madeira, que ficavam ao correr do alinhamento das 

grades.  

Neste século, a vida dos recifenses começou a mudar, passando a ser 

adotado novos costumes, devido à abertura dos portos as nações amigas, com o 

fluxo de investidores estrangeiros, principalmente os ingleses e franceses.  O bairro 

da Boa Vista por ser considerado o mais alegre e moderno, com ruas e calçadas 

largas, se tornara cada vez mais convidativo aos moradores de outras freguesias e 

viajantes. Com isto, a Ponte da Boa Vista se tornou um local preferido na vida social. 

                                                
42 Diário de Pernambuco,5 de fevereiro de 1829, pág 3, coluna de classificados. 

43 Ant., puro;legítimo, lídimo;latino.Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 
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O francês Louis François de Tollenare44 registrou em suas Notas Dominicais, em 

1816, um pouco deste contexto: 

“a ponte que conduz de Santo Antonio à Boa Vista serve de passeio durante as belas 
noites deste clima, é guarnecida de bancos; o panorama que dali se descortina é 
encantador; ao norte vê-se a cidade e os pitorescos oiteiros de Olinda; ao sul o Rio 
Capibaribe, o aterro dos Afogados e também o oceano. (...) o golpe de vista da ponte 
é sempre animado; é a passagem de tudo o que vem dos sertões ou florestas onde 
se cultivam o algodão; à tarde é o ponto de reunião dos homens que vão ali respirar 
ar fresco. As jovens e bonitas mulatas, ricamente adornadas sob a capa negra que 
lhes agasalha a cabeça, mas que têm a habilidade de deixar cair de tempos em 
tempos “por acaso”, vêm ali atirar as redes de sedução; os seus pés, 
cuidadosamente calçados de sapatinhos de cetim branco, vêm topar com os homens 
sentados e distraídos; elas pedem desculpas, mas, o seu olhar negro e vivo diz que 
aquilo foi um mero pretexto. Não vi ainda ali senhoras da sociedade; dizem-me que 
aparecem algumas vezes em noite de luar”(TOLLENARE,1978,p.23) 

Através destes relatos que são produtos culturais, podem ser constatadas as 

relações estabelecidas entre os moradores da cidade do Recife com essa ponte, 

assim como dos viajantes que a visitaram. Com isto, pode ser considerado um 

elemento que ao permanecer na paisagem foi dando identidade a cidade e se 

consolidando na memória de seus usuários. 

Na figura 11, na foto com detalhe da Ponte da Boa Vista, ainda de madeira, 

constata-se que nesta época as pessoas ficavam ao pé da ponte, para pescar, 

apreciar a vista, conversar, dentre outros usos, mostrando o espaço público como 

local de relações coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 11: Antiga Ponte da Boa Vista, 1860/1870. Coleção Manoel Tondella. Fonte: Acervo 

Fundação Joaquim Nabuco. 
                                                
44 Louis François Tollenare, viajante francês que viveu no Recife no final da década de 1810 
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No dia 7 de setembro de 1876, foi inaugurada a nova Ponte da Boa Vista com 

145,10m de comprimento por 13,2 m de largura, com duas passarelas laterais de 2m 

de largura, destinadas aos pedestres, e um vão central para veículos e animais, 

medindo 7,70m. Esta nova ponte segundo Parahym (1973, p.135-149) foi construída 

na administração do então governador da província Henrique Lucena (futuro Barão 

de Lucena). 

Com a aparência de uma “ponte ferroviária” (FRANCA, 1977, p.135) era muito 

semelhante à Ponte Nova, de Paris, construída, em 1578, no reinado de Henrique 

III. Foi projetada pelo engenheiro Francisco Pereira Passos, a parte metálica foi 

fabricada em Londres e a de alvenaria foi feita por técnicos brasileiros. Os bancos 

foram substituídos por um gradeado de vigas de ferro. Em cada uma das suas 

entradas foi colocado um quadro de metal, com diversas inscrições que registram 

datas e fatos históricos relevantes de Pernambuco e do Brasil, como a invasão dos 

holandeses45 (1630); as Batalhas das Tabocas46, de Casa Forte47 (1645) e dos 

Guararapes48 (1648-1649); a restauração de Pernambuco49 (1654); a Guerra dos 

Mascates50 (1710); a Revolução de 181751; a Confederação do Equador52 (1824); a 

abdicação de Pedro I e início do reinado de Pedro II (CAVALCANTI, 1977, p.136). 

                                                
45 Após domínio da Espanha em Portugal, a Holanda, em busca de açúcar, resolveu enviar suas expedições para invadirem o Nordeste do 

Brasil. Sua primeira expedição ocorreu em 1621, na Bahia, contudo, esta não foi bem sucedida, pois, em pouco tempo, os colonos portugueses 

a mandaram para fora do Brasil. Em 1630 houve uma segunda expedição e esta, ao contrário da primeira, ocorreu em Pernambuco foi melhor 

sucedida 

46 A Batalha do Monte das Tabocas foi travada entre os holandeses e o exército formado pelos portugueses e brasileiros. A batalha ocorreu no 

monte das Tabocas, na capitania de Pernambuco, a 3 de Agosto de 1645, sendo vencedoras as forças luso-brasileiras. Essa batalha viria a 

marcar o início da retirada definitiva dos holandeses da região Nordeste do Brasil 

47 Em 17 de agosto de 1645, aconteceu a chamada Batalha de Casa Forte, onde os holandeses, derrotados na Batalha das Tabocas, ali se 

refugiaram usando como reféns as mulheres de alguns revolucionários pernambucanos; houve violentos combates e os holandeses foram 

massacrados. Foi em decorrência dessa batalha que o engenho passou a ser chamado de Casa Forte. 
48 As Batalhas dos Guararapes foram duas batalhas travadas entre as tropas invasoras holandesas e os insurretos luso-brasileiros, nos Montes 

Guararapes, atual município de Jaboatão dos Guararapes, ao Sul do Recife, no Estado de Pernambuco, no Brasil.Por terem sido vencidas pelos 

luso-brasileiros, sob o comando de João Fernandes Vieira, destacam-se como episódios decisivos na Insurreição Pernambucana, que culminou 

no término das Invasões holandesas do Brasil, no século XVII. A assinatura da capitulação deu-se em 1654, no Recife, de onde partiram os 

últimos navios holandeses em direção à Europa.A primeira batalha ocorreu em 19 de Abril de 1648, e a segunda em 19 de Fevereiro de 1649.A 

primeira Batalha dos Guararapes é, simbolicamente, considerada a origem do Exército Brasileiro. 
49 Fora a Guerra da Liberdade Divina, como fora chamada a Insurreição Pernambucana eclodida, em 1654, um movimento surgido à revelia da 

própria Coroa Portuguesa, da parte dos moradores de Pernambuco, destinado a expulsão dos holandeses do território compreendido entre o Rio 

São Francisco e a capitania do Maranhão. 
50 A Guerra dos Mascates que se registrou de 1710 a 1711 na então Capitania de Pernambuco, é considerada como um movimento nativista 

pela historiografia em História do Brasil. Confrontaram-se os senhores de terras e de engenhos pernambucanos, concentrados em Olinda, e os 

comerciantes portugueses do Recife, chamados pejorativamente de mascates. 
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Uma característica importante é o uso da ponte como local de comércio. Por 

ser um espaço público, ou seja, de livre acesso53 para todos os que precisassem 

atravessar de um lado para o outro lado, se tornou em ponto estratégico para muitos 

ambulantes que se fixaram ao pé da ponte para vender seus produtos Este processo 

é chamado por Gomes (2002, p.176) de “apropriação privada de espaços comuns”, 

e pode ser compreendido em várias escalas como uma “simples ocupação de 

calçada até o fechamento de ruas ou de bairros inteiros”. Na fig. 12, no começo do 

séc.XX, temos um exemplo deste tipo de uso,com ambulantes, já na prática do 

comércio informal54.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12: Quiosque junto a Ponte da Boa Vista, 1905. Coleção Manoel Tondella. Fonte: 
Acervo Fundação Joaquim Nabuco 

 

Outro tipo de comércio informal que passou a ser feito no século XX foi o 

retrato instantâneo. Com o advento da fotografia, os fotógrafos que entre os anos de 

1945 e 1955 tornaram-se constantes na Ponte da Boa Vista, porque era considerado 

                                                                                                                                                   
51 A chamada Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, eclodiu em 1817 na então Província de Pernambuco, 

no Brasil. Dentre as suas causas destacam-se a crise econômica regional, o absolutismo monárquico português e a influência das idéias 

Iluministas, propagadas pelas sociedades maçônicas 
52 A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, de caráter emancipacionista e republicano, ou mais certamente autonomista, 

ocorrido em 1824 no Nordeste do Brasil. Representou a principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de 

D. Pedro I (1822-1831). 
53 “o livre acesso pressupõe a não – exclusividade de ninguém ou de nenhum uso diferente daqueles que são os de interesse comum” 

(GOMES,2002,p.177). 

54  “O adjetivo informal serve para denominar todo ramo de atividade que foge ao controle do Estado e, portanto, da legislação vigente.” 

(GOMES,2002,p.177). 
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um negócio lucrativo.  Assim, “houve época onde no mesmo instante se viam de três 

a quatro fotógrafos trabalhando ao mesmo tempo” (ARLEGO, 1989, p.56). Este tipo 

de uso caracteriza outra “apropriação privada de espaços comuns”, agora não mais 

por “meio de estruturas físicas fixas, mas (...) uma ocupação veiculada por 

instrumentos bem mais sutis e simbólicos” (GOMES, 2002, p.177), a máquina 

fotográfica, a qual conseguia registrar em segundos todo o significado daquele 

momento, retratando as pessoas em interação com o elemento de passagem, a 

ponte. Segundo Árlego: 

“O processo era simples. Os transeuntes distraidamente iam passando, geralmente 
uma senhora de braços com a filha já adulta e o obturador da máquina deixava 
passar para o filme aquela imagem. Logo em seguida o fotógrafo entregava seu 
cartão com o endereço do seu laboratório, onde o transeunte poderia adquirir o 
instantâneo tirado na ponte” (ARLEGO,1989,p.56). 

 

 Na foto a seguir (Fig.13), os transeuntes na Ponte da Boa Vista quando as 

mulheres “usavam roupas de última moda, maquiagem bem acima do usual, 

chapéus do último modelo e muita alegria no espírito” (ARLEGO,1989,p.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 13: Ponte da Boa Vista. Fonte: Prefeitura Municipal do Recife, Arquivos, 1945-1951. 

 

Através da foto anterior, podemos observar a mudança no tipo de usuário que 

freqüentava esta ponte no século XIX e que passou a freqüentar no século XX. Isto 
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mostra as transformações de hábitos e costumes na sociedade recifense. Nesta 

foto, podemos detectar também pelo grande fluxo de mulheres, a importância que 

tinha o comércio do centro da cidade, pois a Ponte da Boa Vista está no eixo de 

ligação entre a Rua da Imperatriz e a Rua Nova, centro do comércio mais sofisticado 

no início do século XX. 

Posteriormente, que, dias 14,15 e 16 de junho do ano de 1966, a ponte foi 

danificada por uma grande cheia no Rio Capibaribe. Neste incidente um dos seus 

pegões centrais foi deslocado, colocando em perigo toda a sua estrutura. “Se não 

fosse a pressão do povo e das instituições culturais recifenses, certamente esta 

ponte teria sido condenada” (ÁRLEGO, 1989, p.56).  

Assim, no governo de Augusto Lucena55 passou por uma nova restauração, 

que teve como conseqüência uma grande descaracterização em alguns elementos 

importantes que identificavam a ponte, pois “suas passarelas foram alargadas, seus 

pilares foram unidos por um revestimento de concreto até o nível da água e toda 

estrutura do lastro inferior foi também concretada” (ÁRLEGO, 1989, p.56). Na foto 

seguinte (Fig.14), detalhe da restauração da ponte reforma do piso de uma das 

passarelas laterais, destinada ao tráfego de pedestres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14: Ponte da Boa Vista, 1975. Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco. 

                                                
55 Augusto Lucena, paraibano, foi vice prefeito do Recife em 1964 e esteve a frente da Prefeitura nos anos de 1964/1969 e 1971/1973. 
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 Através dos produtos culturais relatados sobre a história desta Ponte 

evidencia-se que este espaço público foi palco de diversas transformações, onde o 

arranjo espacial das formas físicas refletiu nas práticas sociais de seus usuários. 

Durante sua consolidação como elemento permanente na paisagem do centro, foi 

caracterizada por vários tipos de usuários: da “mulher à toa” a “dama da sociedade”, 

do “rabequista e tesoura” ao “homem literário.” Ratificando assim, um dos principais 

aspectos do espaço público, sua mudança e heterogeneidade no diferentes 

contextos culturais. 

 

2.2.3. Ponte Buarque de Macedo 

Como dito anteriormente, o século XIX foi marcado por muitas mudanças que 

aconteceram a nível mundial e local, influenciando no desenvolvimento da cidade. O 

Recife não era mais uma vila, tornou-se cidade em 1823 e capital de Pernambuco 

em 1827. Neste período, os produtos que alavancavam a economia eram o açúcar e 

o algodão, os quais, “impulsionaram o dinamismo do centro urbano (...) gerando 

recursos que implementaram a nova configuração urbana que emergia” (REZENDE, 

1994, p.43). Estas modificações econômicas culminaram com a substituição dos 

engenhos por usinas ou sítios, que posteriormente se transformaram nos subúrbios, 

influenciando no traçado dos eixos de circulação urbano.  

A cidade ganhou outros contornos. Segundo Mello, 56 “o aparecimento dos 

subúrbios ao longo do Capibaribe não se fez de maneira geograficamente contínua, 

mas ganglionar”. Isto se deu devido à necessidade dos senhores de engenho, que 

para amenizar seus problemas econômicos, alugavam parte de suas terras. Com 

isso, o Recife se expandiu, e os arrabaldes receberam novos moradores, 

caracterizando os bairros atuais: Madalena, Poço da Panela, Caxánga, Afogados, 

Várzea e Beberibe. A expansão urbana, seguida de um aumento da população 

nestes novos núcleos trouxe a necessidade de se instalar serviços de transporte 

coletivo, pois até este período, os meios de transportes considerados mais evoluídos 

eram as charretes, carruagens, e as maxambombas que substituíram as cadeirinhas 

e as redes transportadas pelos escravos. Segundo Sette (1978, p.104): 

                                                
56 MELLO apud REZENDE(1995,p.60) 



 

 80 

“Pouco antes de se iniciar o tráfego dos bondes a muar, da então Pernambuco Street 
Railway Company, a cidade viu-se servida por um tipo de condução que por mais de 
meio século constituiu umas das peculiaridades fisionômicas: o dos pequenos trens 
chamados vulgarmente de “maxambombas”. Partiam uns do bairro do Recife e 
outros do da Boa Vista(...) e destinavam-se a arrabaldes longínquos.” 

 Assim, em 1867, foi inaugurada pelo Brazilian Street Railway Ltda., a estrada 

de ferro que ligava o Recife às povoações da Várzea, Dois Irmãos e de Boa Viagem, 

com diversas estações espalhadas pelos arrabaldes. 

Na metade do século XIX, a cidade era marcada por uma configuração radial, 

onde as principais linhas de transporte convergiam para o Porto e seguiam o curso 

dos principais rios, característica marcante na forma de expansão urbana. 

(BARRETO, 1994, p.52).  

Os arrabaldes tinham uma morfologia caracterizada por sítios e chácaras, os 

quais, no final do séc. XVIII e no decorrer do séc. XIX foram marcados por novos 

hábitos como os banhos de rio e os passeios de canoas e botes, sendo o transporte 

fluvial o principal meio de locomoção utilizado para se ter acesso a esses 

arrabaldes. No entanto, no final do século XIX, foram ampliadas e melhoradas as 

vias terrestres que ligavam esses arrabaldes ao Centro, como também foram criados 

outros meios de transporte viário, facilitando o acesso aos mesmos. 

Em meados do século XIX, Recife era a terceira cidade do Brasil com uma 

população de aproximadamente 50.000 habitantes e com esta contingência, 

enfrentava problemas com o abastecimento de água por não possuir um sistema de 

água encanada. Segundo o historiador Marcus Carvalho57: 

“O comércio de água devia render um bom dinheiro para os aguadeiros58 do Recife. 
(...) os negociantes que controlavam o fluxo do Riacho do Prata, no Monteiro, 
aumentaram extorsivamente o preço do balde nesse período em que a população 
crescia rapidamente.”  

Mas apesar da grande expansão urbana, direcionada aos subúrbios, a vida 

da cidade continuava concentrada em seus quatro “bairros matrizes”: bairro do 

Recife, Santo Antonio, São Jose e Boa Vista que também tinham problema de 

                                                
57 CARVALHO apud REZENDE (1995, p. 86) 

58 S. m., homem que vende água ou a leva aos domicílios. 
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abastecimento de água. Assim, em 1845, por ordem do então Ministro Buarque de 

Macedo59 foi iniciada a construção da Ponte Buarque de Macedo. 

Essa ponte tem uma origem muito peculiar, diferenciada das duas primeiras 

pontes, a Mauricio de Nassau e a Boa Vista que foram construídas com o principal 

objetivo de passagem de pedestres60. A Ponte Buarque de Macedo foi construída 

pela Companhia do Beberibe, a primeira de abastecimento de água da Cidade com 

objetivo de servir de passagem dos canos para o bairro do Recife. Construída de 

madeira, recebeu inicialmente o nome de Ponte Provisória e ficava paralela a ponte 

atual. Uma nota do Diário de Pernambuco neste período ressalta que a Ponte já se 

fazia muito necessária, no entanto estava com um fluxo grande de carros e animais, 

causando grande confusão com seus usuários: 

“- Hontem repetio-se ainda, sob o passadiço da Ponte provisória, o atropello entre 
cavallos e carros, pelo que vimos lembrar se providencie de forma a que a sahida de 
animais só se faça após dez horas da manhã, quando a entrada tem quasi que 
cessado;medida esta que pode ser muito bem executada pela polícia da freguezia do 
Recife, em cujo respectivo subdelegado em exercício abunda o tino policial e o zelo 
com que cuida dos negócios de sua freguezia.” 

Esta pequena nota no jornal, remete ao pensamento de Gomes quando diz 

que o espaço público é o “locus da lei”, “o lugar das indiferenças, onde as afinidades 

sociais, os jogos de prestígio, e as diferenças (...) devem se submeter às regras de 

civilidade.”(GOMES,2002,p.162).Era preciso impor regras de civilidade para um 

melhor funcionamento deste espaço público. 

No ano de 1882, a Ponte Provisória mudou a sua função principal para servir 

como via de transporte, começando a ser substituída por uma ponte definitiva, a 

Ponte Buarque de Macedo. De inicio, sua construção obedeceu à direção do 

Engenheiro Antonio Vicente Feitosa que em 1885 passou a responsabilidade ao Dr. 

Alfredo Lisboa que a concluiu. Recebeu o nome de Ponte Buarque de Macedo, em 

homenagem ao engenheiro e político pernambucano Manoel Buarque de Macedo. 

Sebastião Galvão apud Cavalcanti (1977, p.139) descreve um pouco sobre a 

inauguração da ponte: 

                                                
59 Buarque de Macedo nasceu em Recife em 1837. Foi engenheiro-ajudante da Estrada de ferro D. Pedro II(a Central do Brasil). Coordenou os 

trabalhos da construção da estrada de ferro “Recife - São Francisco e foi deputado geral por Pernambuco 

60 Apesar de que a Ponte da Boa Vista foi caracterizada como uma passagem para o “transporte de água”, mas nesta época não por 

encanamento, mas escravos e comerciantes que forneciam água potável para a Ilha de Antonio Vaz. 
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“No dia 20 de outubro de 1890 era aberta ao trânsito público. Foram gastos na sua 
construção mil e trinta e sete contos, oitocentos mil e trinta reis. Mede uma extensão 
de 283,30 metros, está assentada sobre uma base geral muito sólida de concreto e 
cimento. Tem a superestrutura toda de ferro, composta de seis vigas contínuas, 
jungidas por forte travejamento, sustentada por meio de taboleiro de madeira. A 
calçada central e o lajeado dos passeios laterais, feitos de belo ladrilho, guarnecendo 
o parapeito uma longa série de colunas de ferro, terminadas por lampiões de gás, 
com magníficos blocos protegidos por guardas metálicas”.  

Esta descrição de Sebastião Galvão, tão descritiva e preocupada em ressaltar 

os aspectos estruturais e estéticos da ponte, remete ao pensamento de Lamas, 

quando comenta sobre a estética da forma, e diz que “a intenção estética é inerente 

à humanidade, faz parte do nosso dia-a-dia, em todas as nossas ações”. E continua 

completando que estes aspectos da forma são comunicáveis através dos sentidos, 

chamados de aspectos figurativos. (LAMAS, 2004, p.56) 

A Ponte também inspirou o poeta paraibano Augusto dos Anjos, que a 

imortalizou em versos no livro “Eu e outras poesias” no poema “As cismas do 

destino”: 

        Recife. Ponte Buarque de Macedo 

        Eu, indo em direção a Casa do Agra61 

        Assombrado com a minha sombra magra, 

        Pensava no destino e tinha medo. 

 

No início do século XX, além do melhoramento do porto, para que a cidade se 

inserisse nos padrões “modernistas”, era necessário que fosse implementado 

melhoramentos em alguns equipamentos urbanos como a abertura de vias 

promovendo o melhoramento da infra-estrutura viária e um dos eixos de ligação 

entre o Bairro de Santo Antônio e a Boa Vista. Mas a reforma não se limitou apenas 

a área portuária, acarretando também grandes modificações no Bairro do Recife. 

Assim, iniciou-se uma vasta demolição do antigo traçado urbano irregular e do seu 

casario. Neste espaço foram construídas duas grandes avenidas radiais: a Avenida 

Marquês de Olinda, com 20m de largura e a Avenida Rio Branco, cuja largura tinha 

24m (MOREIRA, 1996, p.790). 

Estas avenidas convergem para a Praça do Marco Zero, onde através de 

suas perspectivas radiais, possibilitam grandes visadas e o acesso facilitado do 
                                                
61 Nome de uma casa funerária. 

Lembro-me bem, a ponte era comprida 

A minha sombra enorme enchia a ponte 

Como uma pele de rinoceronte 

Estendida por toda a minha vida. 
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porto para o resto da cidade, possibilitado pela existência das pontes Maurício de 

Nassau e Buarque de Macedo. Neste contexto, deve-se ressaltar que estas 

transformações no tecido morfológico da cidade, não visaram apenas à otimização 

funcional deste espaço, mas a elaboração de uma nova estética. Segundo Lamas 

(2004, p.61): 

“o objetivo do desenho urbano (...) não será apenas organizar o território para 
acolher atividades, mas também atuar na forma para que exista comunicação 
estética e significação” 

A tendência a configuração radial do tecido morfológico teve como exemplo a 

urbanização de Paris, realizada no século XIX. Neste período, Georges-Eugène 

Haussmann (1809-1891) foi nomeado prefeito por Napoleão III. Considerado o 

grande remodelador de Paris, cuidou do planejamento da cidade, durante 17 anos 

planejando uma nova urbe, onde melhorou o sistema de distribuição de água e criou  

uma grande rede de esgotos. Tinha como objetivo modernizar a cidade, e para isto, 

demoliu as ruas sujas e apinhadas da cidade medieval, criando uma capital 

ordenada sobre a geometria de avenidas e bulevares. Haussmann criou uma estrela 

de 12 avenidas amplas em volta do Arco do Triunfo, onde grandes mansões foram 

erguidas entre 1860 e 1868. 

Na imagem a seguir (Fig.16), detalhe das duas avenidas, a Rio Branco e a 

Marquês de Olinda, com as Pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo que 

convergem para o Marco Zero da cidade, resultando em traçado radio-concêntrico. 

Segundo Mello (2003, p.92): 

“As duas avenidas abertas, (...), ligavam o porto as pontes, ou seja, o mar ao rio, 
visando criar perpectivas monumentais, de acordo com as concepções de 
Haussman”. 

 Abaixo, imagem (Fig. 17) do Plano urbanístico de Haussman em Paris, 

configurando a avenidas que convergem em forma de estrela para o Arco do Triunfo. 
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 Ilustração 15: Bairro do Recife, detalhe das Avenidas Rio Branco e Marques de 
Olinda.(séc.XXI).Fonte: http // www.googlemaps.com. Acesso em: 25 jun. 2007. 

 
 

  

 

 

 

 

Ilustração 16: Paris, detalhe das avenidas convergindo para o Arco do triunfo (séc.XIX.). Fonte: 
http://www.britannica.com/ebc/art-82279. Acesso em: 25 jun. 2007. 

 

Na foto seguinte (Fig.18), detalhe da ponte no inicio do século XX, ainda com 

seus lampiões, mas já cortada por postes com a rede elétrica.Na imagem, o trilho 

dos bondes que se dirigiam para os bairros do subúrbio, sinal de expansão do tecido 

urbano. Ressalta-se que a Ponte Buarque de Macedo foi uma das primeiras 

destinada ao tráfego sobre trilhos, em seguida foram construídas principalmente 

para este uso as Pontes do Limoeiro e Giratória. 
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Ilustração 17: Ponte Buarque de Macedo,1900. Coleção Wilson Carneiro da Cunha. 
Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco. 

 

Em 1917, outra inovação no transporte urbano pode ser constatada na ponte: 

o uso do ônibus elétrico. Na foto a seguir (Fig.19) é interessante observar a 

mudança no cotidiano das pessoas da época. Com a expansão urbana e o 

crescimento da população os meios de transportes se diversificaram assim a 

travessia da ponte pode ser vista com: o pedestre, a charrete e o ônibus elétrico. 

No entanto, diferente da Ponte da Boa Vista, no início do século XX essa 

ponte tinha maior fluxo de veículos do que de pedestres, fato que persiste até os 

dias atuais. Isto ocorre porque esta ponte é via de ligação entre a Avenida Rio 

Branco no Bairro do Recife e a Rua José Wend, ruas onde estão localizados 

edifícios institucionais, como o Palácio do Governo, Palácio da Justiça, Teatro Santa 

Isabel e bancos, não possuindo uma área de comércio. 
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Ilustração 18: Ponte Buarque de Macedo: detalhe do ônibus elétrico cruzando a ponte em 1917 

nota-se que o ônibus trafega em mão inglesa. Fonte: http://www.tramz.com/br/re/re22.html 
Coleção Allen Morrison 1914-1927. Acesso em: 05 jul. 2007. 

 
 

Esta adaptação à configuração física das práticas sociais, corrobora para o 

pensamento de Gomes de que: “o espaço não é um simples reflexo da sociedade, 

mas o terreno onde as 

praticas sociais se 

exercem, sendo a 

condição necessária 

para que elas existam 

e o quadro que as 

delimita e lhes dá 

sentido”, ou seja, o 

espaço público está 

intimamente ligado à configuração física, seus usos e sua vivência cotidiana. 
 

Ilustração 19: Procissão de Corpus Christi na Ponte Buarque de Macedo, 1920/1940. Fonte: 
Acervo Fundação Joaquim Nabuco 

 

Assim, no início do século XX, podemos observar na foto a seguir (Fig.20), a 

procissão de Corpus Christi, um momento singular na Ponte Buarque de Macedo, 
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onde o espaço público é utilizado para um “rito” religioso, dando a esta paisagem um 

sentido mais contemplativo.  

 

Contudo, ainda neste período, inicio do século XX, foi feita uma reforma na 

ponte e na gestão do Governador José Rufino, a Ponte Buarque de Macedo foi 

totalmente reconstruída e inaugurada no governo de Sergio Loreto em 1923. A 

seguir, (Fig.21) uma seqüência de fotos acompanhando a construção da ponte, 

classificada como a ponte mais extensa do centro da Cidade. Neste período, 

diferentes técnicas construtivas foram utilizadas para a construção da Ponte, 

vencendo a largura do rio, fato que outrora foi objeto de grande dificuldade com a 

construção da Ponte Maurício de Nassau. 

Ilustração 20: Fotos seqüenciais da construção da Ponte Buarque de Macedo, séc. XX. Recife. 
PE. Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco 

 

 

A permanência de elementos morfológicos como as pontes na paisagem da 

cidade do Recife, suas reformas e reconstruções são fortes determinantes de que 

estes espaços públicos se transformaram em elementos necessários, não só pela 

sua funcionalidade e usos, mas porque permaneceram no imaginário coletivo como 

símbolos dessa cidade. Segundo Duvignaud, a cidade é “uma máquina de 

transformar matéria em símbolos”.62  

 
                                                
62 Duvignaud apud GOMES ( 2002,p.124). 
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2.2.4. Ponte Santa Isabel 

 No século XIX, o Bairro de Santo Antônio, antiga Ilha de Antônio Vaz, 

continuava se expandindo, a partir dos aterros graduais nas áreas de mangues e 

alagados. Assim, foram edificadas várias obras que transformaram a morfologia do 

bairro, na gestão do então presidente da Província Francisco do Rego Barros. Entre 

as mais importantes estão: o Palácio do Governo, que substituiu o prédio do 

Erário63, a Casa da Detenção que de acordo com Menezes (1988, p.75): “exigiu 

ensacadeiras e maré propícia para execução de suas fundações em terras 

alagadas,”64 e o Teatro Santa Isabel,cujo projeto foi do engenheiro francês Louis 

Leger Vauthier65. Em 1845, com o objetivo de expandir a cidade e articular estes 

espaços públicos, também foi proposto por Vauthier a construção de uma ponte 

pênsil, a atual Ponte Santa Isabel, a qual só foi construída duas décadas depois        

( PETTINATTI, 2000). Segundo Cavalcanti (1997): 

“A expansão da cidade com o aterro da Boa Vista (...) começou a exigir nos pontos 
de comunicação entre as ilhas e o ‘continente’. As zonas setentrionais de Santo 
Antônio e, sobretudo Boa Vista, progrediam em boa marcha, pois só de um lado 
estavam o Palácio do Governo, o ‘Teatro Novo’ ( atual Santa Isabel), fazendo seus 
freqüentadores usarem o perigoso e incomodo transporte de canoas.”                        
( CAVALCANTI, 1977,p.140). 

Foi também de grande importância à construção da Rua da Aurora, localizada 

no continente, onde morava a burguesia recifense, como o próprio Conde da Boa 

vista, o Barão de Beberibe, dentre outros. Diante deste contexto, para facilitar a 

travessia entre a Ilha, na parte do bairro de Santo Antônio e o Continente, foi 

constatada a necessidade da construção de uma nova ponte. Um relato desta nova 

construção foi publicado no Diário de Pernambuco de 24 de novembro 1862, com a 

seguinte nota: 

“Com o maior regozijo tem a população desta cidade presenciado desde o seu 
começo a construção da nova ponte entre o theatro de Santa Isabel e a rua da 
Aurora,que é de um gosto inteiramente novo no paiz e apresenta a dupla vantagem 

                                                
63 O Erário público ficava em uma praça que inicialmente foi chamada de Praça do Erário, depois de Campo da Honra, em alusão aos 

revolucionários de 1817, depois Praça dos Mártires, lembrando o enforcamento dos revolucionários da reação lusitana, para finalmente ter a 

denominação de Jardim do Campo das Princesas, em homenagem ao Imperador D. Pedro II. Com o advento da República, passou a ter este 

nome, Praça da República. 

64 (MENEZES, 1988,p.75) 

65 Engenheiro e político francês, nasceu em Bergerac, no ano de 1815.Veio para o Brasil, em 1839, juntamente com outros engenheiros, 

matemáticos, construtores de pontes, edifícios públicos, obras hidráulicas e topográficas, trazidos pelo presidente da província de Pernambuco, 

Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista.  
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da solidez e duração pois que a recepção das pedras e lagedos de que é coberta, 
nada tem que não seja de ferro muito fornido, e bem trabalhado, obra emfim que 
fallará por si, quando estiver prompta.” 

Com a descrição acima, percebe-se através da “maneira de ver” do autor da 

nota, que neste momento, a construção de um novo elemento morfológico, se fazia 

necessário e tinha um caráter de “modernidade”, pois apresentava técnicas 

construtivas inovadoras, provenientes de países da Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 21: Ponte Santa Isabel. (Assembléia). Litogravura de F.H. CARLS. (1878). Fonte: 
Fundação Joaquim Nabuco. Setor de Iconografia 

Mas foi no início do século XX que a ponte passou por uma reconstrução que 

foi marcada pela inovação em suas técnicas construtivas. Neste período o Recife 

iniciava os melhoramentos do porto, o que demandou: 

A “construção e reforço de diques e muralhas, a construção de armazéns, serviços 
de dragagem e de aterros, a implantação de calçamento e linhas férreas urbanas 
para maior evacuação e circulação de produção de mercadorias” (MOREIRA, 1996, 
p.790). 

Dentre estas reformas, se fazia necessário o melhoramento também das 

pontes, vias de ligação dos bairros centrais. Assim,em 1913,no governo de Dantas 

Barreto, quando era prefeito da cidade Eudoro Correia, a ponte foi reconstruída. Em 

um relatório apresentado pelo governo de Manoel Borba, em 1916 , na ocasião da 

Primeira Grande Feira Anual do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, há um trecho 

descrevendo a reconstrução da ponte:  
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“os encontros são de alvenaria e pedra; os esteios de ferro (parafusos de Mitchell); 
vigas mestras de ferro; transversinas de ferro e de concreto armado; calçamento de 
parallelipipedos e varandas de ferro medindo 159,90 metros de comprimento por 
10,90 metros de largura(...) o lastro de concreto armado e os trabalhos de 
reconstrução foram feitos pela Commissão de Saneamento66 que despendeu nos 
mesmos trabalhos 96:585$190”67. 

 Na gestão de Novaes Filho (1937/1945), o Recife também sofreu grandes 

intervenções urbanas, continuando com a implantação de grandes avenidas no 

bairro de Santo Antônio no centro da cidade. Entre estas, estavam a Avenida 

Guararapes, grande corredor do Centro da Cidade, a Avenida Dantas Barreto, 

considerada uma importante artéria para a modernização do Porto, outras 

intervenções urbanas foram feitas, como a criação de parques, avenidas, dentre 

outros.  

Neste período ocorreu também uma das reformas da Ponte Santa Isabel, que 

já havia resistido até 1943,quando, foi substituída por outra, construída em concreto 

armado. A ponte já era um espaço público com diversidade de práticas sociais. Não 

possuiu bancos, nem lojas como as primeiras, mas foi palco de manifestações e 

desfiles. Na foto abaixo (Fig.23), a ponte de concreto construída em 1943. Detalhe 

dos diversos usuários, uns a pé, outros de charrete, ainda os carros de boi e uma 

bandinha atravessando a ponte. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 22: Ponte Santa Isabel, 1905. Coleção Manoel Tondella. Fonte: Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 

                                                
66 A Comissão de Saneamento foi criada em 1909 para efetuar o Plano de Saneamento do Recife, comandada pelo engenheiro Saturnino de 

Brito. 

67 Citação retirada do site da FUNDAJ: HTTP//www.fundag.com.br 
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Em 1967, na gestão do prefeito Augusto Lucena, a ponte teve que passar por 

outra reestruturação devido aos danos causados pelas enchentes do rio Capibaribe 

datadas dos anos de 1965 e 1966. 

 Até os dias atuais, ainda existem controvérsias sobre o verdadeiro nome 

desta ponte. A maioria dos seus usuários a chama equivocadamente de Ponte 

Princesa Isabel, porém, apesar de não ter placa, o nome Santa Isabel é ratificado 

por historiadores importantes, além de constar em fontes históricas antigas. Há 

ainda pesquisadores que afirmam ser Ponte Pedro II o seu verdadeiro nome.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 23: Ponte Santa Isabel, séc.XXI. Fonte: http //www.pousadapeter.com.br. Acesso em: 
07 jul. 2007. 

Na foto anterior (Fig.24), têm-se um detalhe da Ponte Santa Isabel no século 

XX, um trecho do bairro de Santo Antônio e logo atrás o bairro do Recife. Percebe-

se que agora sua estrutura ganha uma nova composição, onde se sobressaem cinco 

grandes arcos, facilitando a passagem de embarcações sob a ponte. 

A Ponte Santa Isabel possui características peculiares, pois desde sua 

construção foi associada ao Teatro Santa Isabel, e todos os outros edifícios que 

compõem a Praça da República, fortes elementos morfológicos que contribuíram 

para sua consolidação na paisagem. Assim, teve sempre um forte atrativo para a 

passagem de pedestres e veículos. 

 

 



 

 92 

2.2.5. Ponte do Limoeiro 

A ponte do Limoeiro foi construída em decorrência do contexto político e 

econômico existente no final do século XIX. Segundo Mello: 

“Continuariam a ser implementadas as propostas urbanas visando a modernizar a 
cidade do Recife. Nesse período, o Brasil procurava se inserir no processo de 
expansão mundial do capitalismo, o que acarretou profundas mudanças na economia 
nacional e, em conseqüência na economia local.” ( MELLO, 2003, p.89) 

Nesta direção, no ano de 1872, alguns capitalistas ingleses resolveram criar 

uma companhia com o objetivo de construir estradas de ferro. Assim, foi criada a 

Great Western of Brazil Railway Company Limited, popularmente chamada de 

“Greitueste”.  

Em 1873, a Companhia recebeu autorização para funcionar no Brasil, e não 

tardou a iniciar a construção de estradas de ferro em direção ao oeste do nordeste 

brasileiro. Contudo, no Estado de Pernambuco, a Great Western conseguiu 

concessão para funcionar apenas dois anos mais tarde (1875), através do Barão de 

Soledade. 

Naquela fase da economia pernambucana, o momento não poderia ser mais 

propício para tal investimento. A construção de uma estrada de ferro viria contribuir 

para o desenvolvimento econômico, pois a ligação da cidade ao interior, facilitaria a 

comercialização de produtos de subsistência que abasteciam a cidade, além de 

contribuir para a formação de novas cidades, gerando a necessidade de transporte 

para pessoas e cargas. Com isto, a Companhia assumiu um contrato para a 

construção de uma estrada de ferro que ligasse o Recife a Limoeiro. O percurso 

passaria por Caxangá, São Lourenço da Mata, Pau d`Alho e Tracunhaém, com 

ramais para Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão. O primeiro trecho a ser 

construído, ligava Recife a Pau d`Alho e sua obra foi concluída em 1881. Depois foi 

aberto ao tráfego a linha Pau d`Alho-Limoeiro, logo no ano seguinte, em 1882            

( PINTO,1949). 

A importância da Cidade do Limoeiro se dava pelo fato de que neste percurso 

havia 355 engenhos e 14 fazendas de açúcar, gerando lucro para o transporte 

ferroviário. Assim, a Great Western, além de passageiros, transportava também os 

principais produtos da região, como açúcar, álcool, madeira, algodão, feijão. Têm-se 
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registros de que entre 1882 e 1883, a estrada de ferro de Limoeiro transportou 2.061 

passageiros de 1ª classe e 33.377 de segunda. Em 1884 e 1885, com a introdução 

dos vagões de 3ª classe, foram transportados mais de 60.000 pessoas, sendo de 

apenas 4%, aproximadamente, os viajantes de 1ª classe (SOUZA, 1988). 

Assim, surgiu a necessidade de construir a então chamada Ponte do 

Limoeiro, localizada sobre o rio Beberibe, ligando a extremidade norte do Bairro do 

Recife ao Bairro de Santo Amaro. Era uma típica ponte metálica ferroviária 

assentada sobre trilhos e dormentes e foi inaugurada em 1881 (BRAGA, 2000, 

p.174).  

Percebe-se que a construção desta ponte foi marcada por um novo contexto 

sócio-econômico, determinando uma nova função para este elemento morfológico, a 

passagem de trens provenientes de outras cidades. Isto reflete a transformação em 

vários aspectos da cidade: a expansão do tecido urbano, a modernização dos 

transportes e a prosperidade na comercialização dos produtos produzidos nas 

regiões interioranas. 

Assim, esta ponte atendeu as necessidades demandadas pela sociedade 

recifense por quase um século, porém com a desativação do transporte ferroviário, 

foi abandonada e caiu em desuso. Em 1966, devido seu estado precário, na gestão 

de Liberato Costa Junior foi quase totalmente reconstruída, sendo inaugurada 

apenas na gestão do prefeito Augusto Lucena.  

A utilização da ponte também passou a ser outra, procurando atender a uma 

nova necessidade, que é a via de transportes individuais e coletivos, ou seja, 

automóveis e ônibus, pois esta ponte quase não é utilizada pelos pedestres. Na 

figura abaixo (Fig.25), detalhe dos barquinhos dos pescadores ao pé da ponte. 
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Ilustração 24: Ponte do Limoeiro, detalhe dos pescadores ao pé da ponte. Fonte: 

http://www.mapavivo.com.br/. Acesso em: 07 jul. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 25: Ponte do Limoeiro, detalhe das canoas no rio. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

No entanto, atualmente esta ponte tem uma peculiaridade em detrimento das 

outras, pois sempre nas imediações de sua estrutura estão vários pescadores que já 

se fazem conhecidos por “pescadores da Ponte do Limoeiro”. Como esta ponte está 

localizada no estuário onde o rio Capibaribe e Beberibe se encontram para desaguar 

no mar. Nesta área existem muitos peixes e, é por esta razão que ali se concentram 

pescadores e também barcos pesqueiros. Esse tipo de uso resultou na formação de 

uma comunidade denominada ‘Vila dos Morcegos”, composta por 19 famílias que 
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moravam embaixo da ponte. No próximo capitulo serão relatados mais detalhes 

sobre esta comunidade que foi formada no final do séc. XX.Na imagem anterior 

(Fig.26), vista do Rio Capibaribe e as canoas dos pescadores, a partir da Ponte do 

Limoeiro. 

 

2.2.6. Ponte Duarte Coelho 
 

A Ponte Duarte Coelho, foi a última ponte a ser construída no séc. XIX. 

Situada sobre o rio Capibaribe, liga o bairro de Santo Antônio ao da Boa Vista e 

segundo Arlego (1989, p.60), a construção deste novo elemento de passagem veio 

da necessidade de implementar o transporte coletivo ligando o Centro ao subúrbio.  

Inaugurada no ano de 1884, a ponte era limitada para o tráfego das viaturas 

da Carril Urbano,mas em suas laterais, havia passagem para pedestres. Inicialmente 

foi chamada de Ponte Caxangá, pois neste período as viaturas de transportes sobre 

trilhos, popularmente denominadas “maxambombas” já faziam o percurso do Bairro 

de Santo Antonio até a Caxangá68. Segundo Sette, A maxambomba foi “um tipo de 

condução que por mais de meio século constituiu uma das peculiaridades 

fisionômicas”69 da cidade. Posteriormente a Ponte recebeu outros nomes como: 

“Ponte da Rua do Sol e Ponte da Estrada de Ferro”, mas nenhum destes nomes 

conseguiu substituir totalmente o seu primitivo nome. 

O fato é que, por volta de 1863, uma lei provincial concedeu favores ao Barão 

do Livramento, Antonio Luis dos Santos e José Bernardo Guedes Alcoforado para 

instalarem “trilhos urbanos” entre o Recife e Apipucos.  

A construção desta linha findou em 1 de janeiro de 1867, quando estavam 

assentados os trilhos e viam-se em ensaios as máquinas e os vagões. O primeiro 

percurso foi um acontecimento histórico na cidade, como relata Sette:  

 

                                                
68 “subúrbio que veio a gozar de um prestígio enorme. Vida social intensa,banhos maravilhosos, água ferruginosa, hotéis” (SETTE, 1978,p.110) 

69 (SETTE, 1978,p.104) 
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“A 5 do aludido mês a solene inauguração. Comparecimento do Presidente da 
Província e das mais destacadas autoridades. Bandas de música. Foguetaria por 
toda parte. E o povo a encher ruas e estradas. Nunca se vira a população interessar-
se tanto por um melhoramento (...) as três horas da tarde(...) o condutor apita, a 
máquina ronca e silva, as rodas se mexem, e o comboio avança de Rua Formosa 
afora, toma o Caminho Novo e lá se vai do Manguinho pela sua rota da Ponte de 
Uchoa...Uma beleza!” (SETTE, 1978,p.107-108). 

Assim, em 1868 inaugurava-se no Recife, o tráfego dos “trilhos urbanos”, 

posteriormente “Brazilian Company Limited” e sua estação principal ficava situada 

no bairro de Santo Antônio, nas proximidades onde hoje está localizado o edifício 

dos Correios e telégrafos. (CAVALCANTI, 1977, p.141). 

Neste período a configuração urbana se caracterizava por expandir-se até os 

subúrbios. Novas ruas, novos aterros, novos prédios, era a expansão urbana 

ampliando seu traçado e povoando os arredores do primitivo núcleo. Os hábitos e 

costumes já se faziam diferentes: 

“Passou-se a veranear nos sítios da Soledade, do Monteiro, de João de Barros, da 
Passagem da Madalena (...) descobriram-se as virtudes de Ponte d’Uchoa,do Poço 
da Panela, dos Apipucos, do Arraial, de Caxangá” (SETTE, 1978,p.105). 

  

Com esta periferia ganglionar, a construção da Ponte da Caxangá, foi um 

grande feito para o contexto histórico da época, resistindo até meados de 1915, 

quando caiu e foi vendida como ferro velho. Embora já estivesse bastante 

deteriorada, dizem que “foi uma Alvarenga70 que lhe deu um encontrão e lhe deixou 

quase inválida e depois disso ela só se mantinha de pé só por costume”71. Na foto a 

seguir (Fig.27), detalhe da Ponte em 1900 com o tráfego de carroças e 

maxambombas. Vizualiza-se a diferença dos usos de hoje para o século XIX. 

Atualmente esta ponte é atravessada diariamente por um grande número de 

veículos, principalmente os ônibus que dão acesso aos Bairros mais centralizados: 

Bairro de são José, Santo Antônio e Recife. 

 

 

                                                
70 s. f., Brasil, lanchão para carga e descarga de navios.Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 

71 SETTE apud CAVALCANTI( 1977, p.141) 
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Ilustração 26: Ponte Duarte Coelho, 1900. Coleção Wilson Carneiro da Cunha. Fonte: Acervo 
Fundação Joaquim Nabuco. 

 

Depois da reforma de 1900, passarem-se 28 anos e no ano de 1943, na 

gestão do prefeito Novaes Filho, em conseqüência de um grande plano urbanístico 

implantado na época, que começou a partir da reforma do porto, uma nova ponte foi 

construída no mesmo local, agora de concreto armado. Esta nova ponte foi 

denominada de Ponte Duarte Coelho, representada por Árlego como “larga e de 

linhas arquitetônicas modernas, é como um símbolo da cidade, pelos tantos cartões 

postais que se tem difundido pelo mundo afora.” (ARLEGO, 1989, p.60). 

Na imagem a seguir (Fig.28), detalhe de mais uma adaptação do tecido 

urbano no centro da cidade, mostrando a Avenida Dantas Barreto e a Avenida 

Guararapes, importantes vias, onde a primeira culmina na Ponte Duarte Coelho e a 

segunda rasga uma expressiva parte do tecido urbano de dois importantes bairros 

do comércio, o Bairro de São José e Santo Antônio. 

 

 

 

 



 

 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 27: Bairros de Santo Antonio e São José, detalhe das Avenidas Guararapes e Dantas 
Barreto. (séc.XXI). Fonte: Disponível em: http//www.googlemaps.com. Acesso em: 15 jul. 2007. 
 

Abaixo (Fig.29), foto com detalhe da construção da ponte em 1940, as 

primeiras estruturas sendo construídas e a margem do rio Capibaribe, a Rua da 

Aurora com seus prédios altos e suntuosos, reflexo da economia e sociedade da 

época.      

 

 

 

 

 

 

Ilustração 28: Construção da Ponte Duarte Coelho, 1940. Coleção José de Paiva Crespo. Fonte: 
Acervo Fundação Joaquim Nabuco.  

 

 
              Av. Dantas Barreto                Av. Guararapes 
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Nas próximas fotos (Fig.30 e 31), dois detalhes da ponte já construída, 

quando era feito o calçamento e revestimentos, na fase final de construção. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 29: Construção da Ponte Duarte Coelho, 1940. Fonte: Acervo Fundação Joaquim 
Nabuco 

 
 
 

Ilustração 30: Ponte Duarte Coelho, 1942. Coleção Benício Whatley Dias. Fonte: Acervo 
Fundação Joaquim Nabuco. 
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A Ponte Duarte Coelho foi construída pela necessidade de passagem do 

transporte coletivo oriundo dos subúrbios.  Apesar de tantos anos, atualmente esta 

ponte continua cumprindo com a mesma função, e tendo o mesmo uso. É notório o 

uso desta ponte atualmente para a passagem de transporte de massa, contudo, não 

mais sobre trilhos, mas representado por um grande fluxo de ônibus, provenientes 

de todas as localidades da cidade do Recife. A Ponte Duarte Coelho tem a função 

muito importante de ligação dos bairros periféricos aos bairros centrais.                                                       

 

2.2.7. Ponte 6 de Março 

 O século XX foi marcado pela construção de duas importantes pontes, a 

Ponte 6 de Março e a 12 de Setembro. A primeira ponte a ser construída foi a 6 de 

Março, que apesar de ter sido um dos elementos de composição do projeto de 

saneamento no século XX, não foi a primeira ponte no local. Sabe-se que anterior a 

esta ponte, foi construída uma primitiva ponte que depois foi deslocada para o local 

da Ponte Boa Vista. Esta ponte teve sua origem no tempo de Maurício de Nassau, 

no século XVII, foi construída em 1643, toda em madeira e partia da extremidade 

leste da Casa da Detenção, atual Casa da Cultura, formava um ângulo obtuso em 

pleno rio e terminava na Rua Nova, atual Rua Velha, na freguesia da Boa Vista, 

dando acesso ao Palácio da Boa Vista. (FRANCA, 1977, p.205). 

 Porém no ano de 1921, foi reconstruída. Esta reconstrução está ligada as 

grandes reformas que ocorreram na cidade, mais especificamente o Plano de 

Saneamento do Recife entre 1909 e 1918, efetuado pelo engenheiro Francisco 

Saturnino Rodrigues de Brito. Neste Plano, ele dotou a cidade de um moderno 

sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento d’água. Com este projeto, 

Brito dividiu a cidade em distritos e conseguiu perfazer uma extensão de 1182 ha 

com rede sanitária, abrangendo toda a área habitada da cidade. (MOREIRA, 1995, 

p.790,791). 

 Dentre estas áreas estava o bairro da Boa Vista e São José, os quais 

necessitavam de uma tubulação para água e outra para esgoto, atravessando o rio 
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Capibaribe. Este fato foi registrado no Almanach de Pernambuco72, onde se percebe 

que a decisão de construir uma ponte também foi corroborada pela necessidade de 

vencer o grande fluxo de veículos que já se fazia no século XX. 

 

“Desejava o governo do Estado fazer passar os tubos de esgoto ou de água pelo Rio 
Capibaribe, bastando para isso a construção de simples vigamento sobre pilares. 
Ponderando melhor, resolveu, embora com argumento de despesa, dar a obra 
maiores dimensões, ou proporções necessárias para o trânsito de veículos e mandou 
construir uma ponte” (Almanach de Pernambuco,1924,p.213,214). 

 

 Assim, para dar passagem aos tubos de água e esgoto e também para o 

tráfego de veículos e pedestres, foi construída a Ponte 6 de Março. Seu nome faz 

referência ao dia em que irrompeu a Revolução Pernambucana de 1817, uma das 

mais importantes lutas libertárias travadas em Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 31: Ponte 6 de Março, foto: M. Matheus. Fonte: Álbum de Pernambuco, 1933. 

  

 Apesar deste nome, o povo e os jornais acostumaram-se a chamá-la de 

Ponte Velha, por sua ligação a esta rua, mas paradoxalmente ao costume dos 

usuários, existiu por muito tempo uma placa de ferro com uma inscrição que dizia: 

“Saneamento do Recife. Ponte Nova. Construtores Trajano de Medeiros. Rio de 

Janeiro”. (FRANCA, 1977, p.205). Acima (Fig.32), foto da Ponte 6 de Março, 
                                                
72 Artigo retirado do Almanach de Pernambuco,ano 26,1924. 
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retratando os costumes da época através dos carros antigos e as edificações na 

margem do rio de baixo gabarito. 

Assim como a Ponte Santa Isabel, a Ponte 6 de Março teve um forte atrativo 

como referência para sua consolidação, a Casa da Cultura. Outra prerrogativa foi a 

construção da Avenida Dantas Barreto, pois grande parte do fluxo desta via, escoa 

na Ponte 6 de Março. Diferentemente da origem das pontes anteriores, esta foi 

marcada pelo grande fluxo de veículos, não só dos coletivos, mas particulares. 

 

2.2.7. Ponte 12 de Setembro 
 

A ponte giratória foi a última ponte a ser construída no centro da cidade do 

Recife. Inaugurada em 5 de dezembro de 1923, foi utilizada até a década de 70. 

Neste período, início do séc. XX, os bairros centrais já apresentavam uma formação 

bastante compacta, apesar dos aterros efetuados no final do séc. XIX, e da rápida 

consolidação ao longo da Várzea do Capibaribe (FERREZ, 1988). A cidade passava 

por um rápido crescimento populacional e urbano, com um total de 232.000 

habitantes, em 1920. Foram estes e outros fatores que levaram a grande reforma do 

Porto e posteriormente do Bairro do Recife.  

Uma das adequações ocorreu na estrada de ferro, conhecida como Estrada 

de ferro do Recife a São Francisco, inaugurada em 1858. Tinha como função 

transportar a produção de açúcar da região sul do Estado de Pernambuco, até a 

Estação Central, no Bairro de São José. Porém, não era apenas pela estrada de 

ferro que o açúcar era transportado, mas grande parte por embarcações, que se 

faziam necessárias por atingir as áreas que não eram servidas por ferrovias. Estes 

barcos atracavam no trecho situado defronte da Alfândega, no Cais deste mesmo 

nome.  
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Ilustração 32: Foto, tirada do alto do Forte do Picão, vê-se navios fundeados no estuário, o 

Cais da Lingüeta, o prédio da Associação Comercial e, mais à direita, o Arsenal da Marinha e a 
Torre de Malakoff. Fonte: Velhas Fotografias Pernambucanas 1851/1890 - 

Assim, para facilitar o transporte de açúcar, foi construída a Ponte Giratória, 

localizada na bacia defronte da “Barreta”, entrada natural das barcaças e outros 

tipos de embarcações do mesmo porte para os cais interiores ou fluviais do Recife, 

como o Cais da Alfândega, José Mariano e o do Porto do Colégio. Na foto acima       

(Fig.33), detalhe da Barreta e suas embarcações. 

No anúncio da Revista de Pernambuco, 1925 (Fig.34), percebe-se a 

importância da construção desta ponte para a modernização do porto da cidade. 

 

Ilustração 33: Ponte Giratória. Fonte: Revista de Pernambuco, anno II, 1925. 
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A ponte tinha uma altura baixa para permitir a passagem de trens e era 

dividida em três seções, onde, as duas laterais eram fixas e a central móvel, a qual 

tinha um movimento rotacional para dar passagem às embarcações.  Com isto, para 

evitar acidentes, sempre antes da ponte girar, soava uma sirene de alerta e em 

seguida suas cabeceiras eram fechadas com correntes, de onde pendiam avisos de 

alerta para os seus usuários.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 34: Ponte Giratória. Fonte: Revista de Pernambuco, anno1, n 3, 1924. 

Na Figura 35, detalhe da Ponte Giratória com os três vãos e os trilhos da 

Estrada de Ferro cortando sua extensão. Na Figura 36 detalhe do vão da ponte e 

sua estrutura central com o mancal para giro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 35: Ponte Giratória. Fonte: Revista de Pernambuco, anno1, n 3, 1924. 
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A ponte giratória funcionou até meados de 1970, quando foi substituída pela 

atual, chamada de “12 de Setembro”, data que faz alusão ao dia solene da 

inauguração das reformas do porto, realizada no ano de 1918, quando atracou no 

cais do armazém 9, o paquete” São Paulo” de Lloyd Brasileiro. (ARLEGO, p.53). 

Esta ponte liga a Avenida Alfredo Lisboa/Cais da Alfândega à Avenida Sul/Cais de 

Santa Rita. Apesar de ter sido inaugurada como Ponte 12 de Setembro, seu nome 

não se consolidou, pois grande parte dos seus usuários referia-se a ela como Ponte 

Giratória. Provavelmente este foi um dos motivos que levou a Prefeitura da Cidade 

do Recife a decretar, através da Lei Nº 16.916, de 19 de novembro de 2003, que sua 

denominação passaria a ser “Antiga Ponte Giratória”.  

A construção das oito pontes no centro da cidade do Recife teve origem em 

diferentes contextos político e socioeconômico, através de diferentes períodos da 

história da cidade do Recife. Isto foi narrado através da interpretação dos produtos 

culturais que serviram de referência neste capítulo, explicitando as relações 

estabelecidas entre os usuários e as pontes através dos usos destes elementos 

morfológicos. 

Apesar da peculiaridade de cada Ponte, pode-se dizer que em linhas gerais, 

estes elementos foram construídos em conseqüência da expansão do tecido urbano, 

com o objetivo de alcançar novos espaços para o crescimento da cidade. Assim, a 

cada nova ponte acrescentada no conjunto morfológico, era facilitada esta evolução 

urbana, construindo uma rede de comunicação entre os bairros, em decorrência da 

expansão do tecido. Com isto, foram surgindo os engenhos, os arrabaldes e 

posteriormente a consolidação dos bairros. 

É interessante notar que apesar de a maioria das pontes desde a sua origem 

terem em comum a mesma função, ou seja, propiciar a expansão do tecido urbano, 

deve-se ressaltar que com o passar dos anos, algumas pontes sofreram grandes 

mudanças de uso e conseqüentemente, outras “maneiras de serem vistas” por seus 

usuários. 

Nas primeiras pontes construídas no século XVII, o uso destes espaços 

públicos foi marcado por diferentes elementos que funcionaram como fortes atrativos 

para a diversificação das práticas sociais consolidadas nestes espaços. Na Ponte 
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Maurício de Nassau foram construídas diversas lojas, que conseguiam reunir os 

usuários, retratando os costumes da época. Na Ponte Boa Vista como foco de 

atração foram construídos os bancos, onde os usuários travavam longas conversas, 

imbuídas dos fatos corriqueiros do cotidiano. Neste período, a passagem das 

pessoas pelas pontes era mais lenta, contemplativa, um tipo de uso que foi 

diminuindo, e atualmente está quase extinto na paisagem do centro da cidade. 

Isto ocorre, em conseqüência de vários aspectos, como: o uso do centro não 

mais com uma função residencial, mas comercial; mudança nas relações sócio-

espaciais; o crescimento do uso de veículos, em detrimento dos pedestres e 

também pelo crescimento da violência nestes espaços públicos. 

Com tantas variáveis, é preciso ter consciência da importância destes 

elementos morfológicos na paisagem do Centro, para que seja evitada a redução e 

até o fim das práticas sociais nestes espaços. Neste sentido, é importante resgatar 

os significados destas pontes para seus usuários como elementos de permanência 

na paisagem e vivos na memória coletiva. Assim, cabe questionar: Qual o 

significado destas pontes para aqueles que as vivenciam? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappiittuulloo  33  
  
““AA  ppoonnttee  nnããoo  éé  ddee  ccoonnccrreettoo,,  nnããoo  éé  ddee  ffeerrrroo  
NNããoo  éé  ddee  cciimmeennttoo  
AA  ppoonnttee  éé  aattéé  oonnddee  vvaaii  oo  mmeeuu  ppeennssaammeennttoo  
AA  ppoonnttee  nnããoo  éé  ppaarraa  iirr  nneemm  pprraa  vvoollttaarr  
AA  ppoonnttee  éé  ssoommeennttee  pprraa  aattrraavveessssaarr  
CCaammiinnhhaarr  ssoobbrree  aass  áágguuaass  ddeessssee  mmoommeennttoo  
  
AA  ppoonnttee  nneemm  tteemm  qquuee  ssaaiirr  ddoo  lluuggaarr  
AAppoonnttee  pprraa  oonnddee  qquuiisseerr  
AA  ppoonnttee  éé  oo  aabbrraaççoo  ddoo  bbrraaççoo  ddoo  mmaarr  
CCoomm  aa  mmããoo  ddaa  mmaarréé  
AA  ppoonnttee  nnããoo  éé  ppaarraa  iirr  nneemm  pprraa  vvoollttaarr  
AA  ppoonnttee  éé  ssoommeennttee  pprraa  aattrraavveessssaarr  
CCaammiinnhhaarr  ssoobbrree  aass  áágguuaass  ddeessssee  mmoommeennttoo””  
                                                LLeenniinnee  ee  LLuullaa  QQuueeiirrooggaa  
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CAPÍTULO 3 – OS SIGNIFICADOS DAS PONTES NA PAISAGEM DO CENTRO 
DO RECIFE NOS DIAS ATUAIS. 

Este capítulo é o cerne deste estudo, no qual será consolidado o objetivo 

desta dissertação, “interpretar o significado das pontes localizadas no centro da 

cidade do Recife para seus usuários”. Para isto, serão analisadas a trajetória 

espacial e a diversidade de usos das pontes, que irão caracterizar as relações 

estabelecidas entre os usuários e as oito pontes. Esta interpretação se dará 

segundo aspectos objetivos e subjetivos, os quais expressam os significados das 

pontes para seus usuários, a partir de diferentes “maneiras de ver” e dos tipos de 

usos que existem neste recorte espacial nos dias atuais. 

Assim, como foi descrito na introdução, a metodologia adotada visando 

atender ao objetivo proposto foi dividida em três fases: a fase explanatória, que são 

as interrogações sobre o objeto, os pressupostos e as teorias, processo já efetivado 

nos capítulos anteriores. A segunda fase que será tratada neste capítulo é: o 
trabalho de campo, onde foi utilizada primeiramente a técnica de observação livre 

para fundamentar a posterior aplicação de questionários mistos, ou seja, composto 

por questões semi-estruturadas e questões de múltipla escolha. E a última fase 

consiste no tratamento do material que foi ordenado, classificado e interpretado, 

finalizando o ciclo deste estudo.  
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3.1. A observação livre 

No primeiro contato com o recorte espacial, foi utilizada a metodologia de Luz 

Valente, onde a leitura da imagem da área urbana se faz por observação direta, 

através de um percurso visando interpretar a “configuração espacial da área, a sua 

estrutura e caráter, os modos de uso e de apropriação territorial pela população e 

pelas atividades, os ambientes e as imagens gerais resultantes” (1996, p.08). 

Com isto, foram identificadas algumas peculiaridades desta paisagem, suas 

características e principais variações. Uma das primeiras variáveis que se pretendeu 

observar foi a intensidade dos fluxos, classificado em alto, médio e baixo, e os tipos 

destes fluxos, de pedestres ou de veículos.  

Um dos fatores que influencia nesta variação de intensidade e tipo de fluxos 

está intimamente relacionado com a morfologia da paisagem, mais especificamente 

a forma urbana estabelecida nesta paisagem, ou seja, “o modo como se organizam 

os elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano.” O traçado 

foi um dos elementos morfológicos mais tratado neste estudo, pois as oito pontes do 

centro da cidade do Recife são vias de ligação entre os bairros formadores deste 

espaço. No entanto, deve-se destacar que o traçado das pontes se interconecta a 

outros elementos morfológicos da forma urbana, outras vias, edifícios e quarteirões. 

Este conjunto urbano funciona como elemento de atração dos usuários e repercute 

na intensidade e no tipo de fluxo.  Assim, identifica-se que a delimitação do traçado 

e seus destinos influenciam na intensidade e tipo de fluxos que ocorre nas pontes. 

Isto ocorre porque as vias principais do tecido urbano do Centro da cidade do 

Recife e, conseqüentemente as pontes que ligam estas vias e culminam no 

epicentro do comércio, são as que possuem maior intensidade de fluxo e o maior 

número de pedestres como usuários. Diferem, portanto, das vias periféricas, que 

têm sua funcionalidade voltada para o escoamento do trânsito, possuindo um fluxo 

mais baixo e um maior número de passagem de veículos.  

Diante deste contexto, foi imprescindível analisar a forma deste traçado e a 

hierarquia de suas vias, usando como critério as duas variáveis mencionadas 

anteriormente: a intensidade e o tipo de fluxos. Segundo Lamas (2004, p.38), um 

dos pontos essenciais para o conceito de morfologia é que esta “ocupa-se da divisão 
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do meio urbano em partes (elementos morfológicos) e da articulação destes entre si 

e com o conjunto que definem”.  

 Deve-se destacar que este processo de deslocamento de pedestres e 

veículos se dá incisivamente no sentido periferia /centro, ou seja, o centro da cidade 

formado pelos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista deixou de ser 

um local com predominância de uso residencial, para ter atualmente como principal 

atividade, o comércio. Este movimento é diariamente ressaltado pelos usuários das 

pontes, pois para se chegar ao Centro, deve-se atravessar uma ou mais das oito 

pontes, dependendo do destino. Com isto, inicia-se a análise morfológica do traçado 

no sentido periferia /centro, destacando as principais vias de acesso ao centro e 

suas respectivas pontes de ligação.  

Apesar de a morfologia da paisagem ser preponderante na análise, pois é 

primeiramente a “dimensão morfológica que é percebida e que permite evidenciar 

diferenças entre os espaços e explicar suas características (LAMAS, 2004)”, esta 

interpretação não se dá apenas de maneira objetiva, considerando exclusivamente o 

aspecto físico. Para Gomes (2001, p.19), “a cidade não pode ser concebida (...) 

como uma contigüidade de moradias ou (...) adensamento de população”, mas antes 

de tudo como, “ um tipo de associação entre as pessoas”, constituída de uma forma 

física e um conteúdo. 

 Assim, a disposição deste traçado, a hierarquia de suas vias e as edificações 

como fator atrativo, em síntese, a forma urbana como esta paisagem se estabelece 

é um reflexo das práticas sociais exercidas pelos usuários das pontes do centro da 

cidade, através do modo como eles utilizam as pontes, ou seja, se relacionam com 

elas. A cidade é o resultado dos contextos econômicos, políticos e sociais, e 

também o resultado de teorias e posições culturais que são estabelecidas pelas 

práticas de seus usuários. Desta maneira, ressalta-se a importância de considerar 

as práticas sociais tendo como palco as pontes, através dos usos deste espaço 

público, pois estes também contribuem na definição da “distribuição ou arrumação 

das coisas no espaço” (GOMES, 2001, p.172). 

Com isto, neste primeiro momento, será interpretado o modo como os 

elementos morfológicos (traçado, vias, edifícios e quarteirões) se articulam e se 
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expressam na paisagem definindo a função e os usos destes espaços públicos. Na 

imagem (Fig.37), são visualizadas as vias e suas pontes no traçado do Centro da 

cidade. 

 

  
Ilustração 36: Morfologia do centro da cidade do Recife.Detalhe das vias e suas pontes. Fonte: 

Disponível em: www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1   Ponte do Limoeiro   5   Ponte 6 de Março 
2   Ponte Santa Isabel  6   Ponte Buarque de Macedo 
3   Ponte Duarte Coelho  7   Ponte Maurício de Nassau 
4   Ponte Boa Vista   8   Ponte 12 de Setembro 

BAIRRO DA BOA VISTA 

BAIRRO 
SANTO AMARO 

BAIRRO 
SANTO ANTÔNIO 

BAIRRO 
SÃO JOSÉ 

BAIRRO DO 
RECIFE 



 

 112 

Para interpretar a relação estabelecida entre os usuários e as pontes, serão 

utilizados alguns dados quantitativos para dar subsídios aos dados qualitativos, em 

que se baseia este estudo. Com isto, no primeiro momento, serão cruzados e 

interpretados, os dados passíveis de quantificação, visualizados através de gráficos. 

Estes dados refletem a trajetória espacial que ocorre nestas pontes, as formas e a 

freqüência com que as pontes são utilizadas e a finalidade dos usuários que se 

deslocam para o Centro da cidade. 

Assim, a trajetória espacial que ocorre nestas pontes pôde ser percebida 

através de dois grupos bastante distintos: as pontes com grande intensidade de 

fluxo de pedestres e as pontes com grande intensidade de fluxo de veículos. Porém, 

deve-se ressaltar que existem duas pontes com comportamento completamente 

diferente das demais, pelo fato de serem as mais centralizadas e possuírem um 

trajeto mais retilíneo para o epicentro do comércio. São elas: a Ponte da Boa Vista 

que pode ser caracterizada como de alto fluxo de veículos e pedestres e a Ponte 

Duarte Coelho que, apesar de ser centralizada, possui maior intensidade de fluxo de 

veículos, especificamente ônibus. 

Estas variáveis têm uma relação estreita com a morfologia da paisagem do 

Centro. Com o desenho deste traçado, pode-se ter uma idéia do processo de 

intensidade e tipo de fluxos, onde de maneira geral, as vias centrais têm mais fluxo 

de pedestres e as periféricas, de veículos. Neste primeiro momento serão descritas 

estas variáveis,interpretadas a partir da observação livre, assim como os tipos de 

usos que ocorrem em cada uma das oito pontes. 

 

3.1.1.  Ponte do Limoeiro 

A primeira ponte analisada foi a Ponte do Limoeiro. Localizada sob a 

confluência dos rios Capibaribe e Beberibe, esta ponte é a continuação da Avenida 

Norte, e liga a Rua da Aurora, no Bairro de Santo Amaro, ao Cais do Apolo, no 

Bairro do Recife, com o trânsito em mão dupla. Sua localização conecta vias 

consideradas periféricas com relação ao epicentro do comércio (Bairro de Santo 

Antônio e São José). De acordo com a observação livre, os horários de maior 

intensidade de uso são pela parte da manhã, quando os usuários estão se 
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deslocando para o Centro da cidade e no final do dia, quando retornam para suas 

respectivas residências. A imagem a seguir (Fig.38) mostra a disposição das 

principais vias de acesso direto à Ponte do Limoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37: Ponte do Limoeiro, detalhe das vias.Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 

 

A Ponte do Limoeiro tem um tipo de uso com o predomínio de veículos, que, 

na maioria, partem da cidade de Olinda e dos bairros da zona norte da cidade do 

Recife. Percebe-se também que grande parte destes usuários não se desloca para o 

Centro com a finalidade de consumir no comércio, mas, para trabalhar nos edifícios 

empresariais, bancos e empresas de administração indireta do governo. A exceção 

ocorre nos dias de domingo, pois a ponte faz parte de um trajeto que termina no 

Marco Zero e nas imediações das ruas do Bom Jesus, Apolo, Observatório, dentre 

outras, caracterizadas por bares e boates, fortes atrativos para o lazer.  

Av. Norte 
Rua da Aurora 
Cais do Apolo 
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Outra característica importante desta ponte foi a permanência de 18 famílias 

sob sua estrutura, as quais, moraram por mais de cinco anos neste lugar, 

denominado de “Vila dos Morcegos”. Contudo, após um longo processo de 

reinvidicações junto ao governo, no segundo semestre de 2004, conseguiram ser 

deslocadas para o Conjunto Habitacional do Limoeiro no Bairro do Arruda. Estas 

famílias continuam tendo como meio de sobrevivência a pesca.  

Abaixo, apresenta-se um trecho do poema feito e declamado por uma ex-

moradora da Vila dos Morcegos, Joelma Alves de Araújo, 26 anos, durante a 

inauguração do Conjunto Habitacional do Limoeiro. A foto a seguir, (Fig. 39) mostra 

uma prática peculiar nas imediações desta ponte, a pesca.   

 

"Eu quero olhar a vida pelos olhos da 

razão e compreender o mundo pela 

força da emoção. Eu quero ter 

saudades e saudar quem não a tem. 

E comprar a liberdade e amar sem 

ver a quem..." 73 

 

 
Ilustração 38: A prática da pesca. Fonte: Acervo nosso, 2006. 

 

Porém, mesmo com o deslocamento destas famílias, atualmente ainda 

existem algumas pessoas que dormem embaixo desta ponte e vivem dentro de 

embarcações que ocupam as imediações de sua cabeceira. A foto seguinte (Fig.40) 

mostra detalhe de embarcação que serve como abrigo, uma realidade que 

permanece na morfologia desta paisagem. 

                                                
73Trecho de poema retirado do site: http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bdhhf.html 
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Ilustração 39: Ponte do Limoeiro, detalhe do barco que serve como abrigo.    
Fonte: Acervo nosso, 2006. 

 

Estas pessoas representam um tipo de usuário diferenciado dos transeuntes 

entrevistados na ponte. Isto acontece porque este espaço público, a ponte, tem uma 

funcionalidade com características diferenciadas para estes usuários que a utilizam 

de forma intensa em seus cotidianos. Assim, diariamente, praticam a pesca para 

poder sobreviver, alguns com o auxílio de embarcações e outros utilizando a ponte 

como suporte físico. 

Este tipo de uso faz com que estes usuários se relacionem com as pontes e 

as percebam com uma “maneira de ver” diferente dos pedestres. Assim, identifica-se 

que estes pescadores vivenciam o espaço público, marcados por uma realidade 

socioeconômica que dá origem a práticas sociais diversificas dos demais usuários, 

diretamente relacionadas à sobrevivência. 

 

3.1.2.  Ponte Santa Isabel 

Localizada sobre o rio Capibaribe é a continuação da Rua Princesa Isabel, 

ligando a Rua da Aurora, no Bairro de Santo Amaro a Rua do Sol, no Bairro de 

Santo Antônio e tem o sentido do trânsito em mão dupla. Sua localização conecta 

vias mais centralizadas que não culminam diretamente no epicentro do comércio 
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(Bairro de Santo Antônio e São José), contudo estão paralelas a corredores de 

tráfego bastante movimentados por veículos e pedestres, como a Avenida Conde da 

Boa Vista. 

 De acordo com a observação livre, os horários de maior intensidade de fluxo 

são pela parte da manhã, quando os usuários estão se deslocando para o centro da 

cidade e no final do dia, quando retornam para suas residências. Na imagem a 

seguir (Fig.41), detalhe das vias de acesso a Ponte Santa Isabel. 

 

Ilustração 40: A Ponte Santa Isabel e o Teatro. Fonte: Disponível em: www.googleearth.com. 
Acesso em: 24 jul 2007. 
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Ilustração 41: A Ponte Santa Isabel e o Teatro. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

Esta ponte tem um tipo de fluxo com o predomínio de veículos, porém possui 

um maior número de pedestres, com relação à Ponte do Limoeiro. Outra 

característica importante, é que nas duas vias de terminação da Ponte, existem 

elementos morfológicos com grande capacidade atrativa. Do lado do bairro da Boa 

Vista, a Rua Princesa Isabel que margeia o Parque 13 de Maio, a Faculdade de 

Direito e a Câmara de Vereadores , edifícios históricos e no bairro de Santo Antonio, 

a Praça da República (antigo Jardim das Princesas), com um importante espaço 

público delimitado por edificações como o Palácio do Governo, o Palácio da Justiça 

e o Teatro Santa Isabel. Na foto anterior (Fig. 42), uma das vistas da Praça da 

República, à partir das margens do rio Capibaribe.Na foto a seguir (Fig.43), a Ponte 

Santa Isabel e suas margens. 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 42: Ponte Santa Isabel. Fonte: Acervo nosso, 2007. 
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 Esta Ponte possui vários tipos de usuários: pedestres, usuários 

motorizados (carros, táxis e motos), transportes coletivos e bicicletas. Contudo, sua 

localização periférica tem como conseqüência, a ausência de vendedores 

ambulantes, pois não culmina nas avenidas mais movimentadas do comércio. Foi 

observado também, que não ocorre a prática de pesca neste espaço, pois não foi 

observado nenhum pescador neste local. 

  

3.1.3. Ponte Duarte Coelho 

Localizada sobre o rio Capibaribe, é a ponte mais extensa do Centro da 

cidade. Liga a Rua da Aurora, localizada no bairro da Boa Vista à Rua do Sol, no 

bairro de Santo Antônio. É a continuação da Avenida Conde da Boa Vista e início da 

Avenida Guararapes, duas vias importantes e muito utilizadas para o tráfego do 

Centro da cidade, pois além, de possuírem 2 largas pistas e funcionarem com o 

sentido do trânsito em mão dupla, servem como vias coletoras de importantes ruas 

comerciais. Na imagem a seguir (Fig.44), visualiza-se o detalhe das principais vias 

de acesso direto à Ponte Duarte Coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ilustração 43: Ponte Duarte Coelho, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 
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 De acordo com a observação livre, o fluxo nesta ponte é constante, 

caracterizado por veículos, principalmente os ônibus provenientes de diversos 

bairros da cidade, como também dos municípios adjacentes que formam a Região 

Metropolitana do Recife (RMR)74. Isto se dá, por conectar vias centralizadas que 

culminam diretamente no epicentro do comércio, Bairro de Santo Antônio e São 

José.  

 Na foto a seguir (Fig.45), visualiza-se a ocupação de toda a extensão da 

Ponte, caracterizado pelo alto fluxo de veículos. É importante ressaltar, que devido a 

este tráfego intenso, durante os dias de semana, não é permitida a passagem de 

veículos particulares, somente, ônibus e táxis, na tentativa de “desafogar” o fluxo em 

duas vias coletoras de grande porte: Avenida Conde da Boa Vista e Avenida 

Guararapes. 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustração 44: Ponte Duarte Coelho, a disposição dos veículos em toda extensão da Ponte. 
Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

Na foto (Fig. 46), visualiza-se o detalhe do predomínio de ônibus coletivo nos 

dias de semana. O alto fluxo de usuários acarreta vantagens e desvantagens para 

este local, pois, diante do grande movimento de veículos, a ocupação dos 

ambulantes neste espaço fica mais restrita e segura nas cabeceiras da Ponte, um 

                                                
74  A Região Metropolitana do Recife foi implantada pela Lei No . 14/73 e “constitui-se dos municípios de: Recife,Cabo, Igarassu, Itamaracá, 

Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata”(art.1º , parágrafo 4º ). 
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local estratégico, onde passam pedestres em todos os sentidos. Este tráfego 

também afugenta os pescadores, pois segundo depoimento destes, esta prática 

necessita de locais mais tranqüilos. Na foto (Fig. 47), a diferença de intensidade de 

fluxo observada aos domingos. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 45: O alto fluxo nos dias de semana. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 46: O baixo fluxo aos domingos. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

 

 

 



 

 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 47:A Ponte Duarte Coelho no carnaval. Fonte: Disponível em: 
http://www.pousadapeter.com.br.  Acesso em: 24 jul 2007. 

 

  Existe um período do ano em que esta Ponte se destaca das demais. É no 

carnaval, quando o Bloco do Galo da Madrugada a tem como percurso obrigatório, e 

toda a sua extensão fica tomada de foliões. Este bloco foi criado por integrantes do 

Clube de Alegoria Galo da Madrugada em dezembro de 1977, no bairro de São José 

e desde então, este tipo de uso concede a este espaço uma característica simbólica, 

pois apesar de ser sazonal, é lembrado por muitos usuários e turistas. Na foto acima 

(Fig. 48), visualiza-se um detalhe do carnaval, quando o Galo da Madrugada arrasta 

anualmente milhares de foliões sobre a Ponte. 

 Nas fotos, abaixo (Fig. 49 e 50), têm-se a noção da grandiosidade do evento, 

quando aproximadamente 1,5 milhões de pessoas se deslocam para o Centro da 

Cidade e saúdam o “Galo da madrugada”, uma tradição no carnaval de Recife. 
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Ilustração 48: A Ponte Duarte Coelho no carnaval. Vista panorâmica do Galo da madrugada, 

seus foliões, bonecos gigantes e as embarcações que também fazem parte desta festa.  Fonte: 
Disponível em: http://www.pousadapeter.com.br.  Acesso em: 24 jul 2007. 

 
Ilustração 49: A Ponte Duarte Coelho no carnaval. Vista panorâmica do Galo da madrugada, 

seus foliões, bonecos gigantes e as embarcações que também fazem parte desta festa.  Fonte: 
Disponível em: http://www.pousadapeter.com.br.  Acesso em: 24 jul 2007. 

 

 

 

3.1.4. Ponte Boa Vista 

 

Localizada sobre o rio Capibaribe, liga a Rua da Aurora no bairro de Santo 

Amaro a Rua do Sol, no bairro de Santo Antônio. É a continuação da Rua Imperatriz 

e início da Rua Nova, vias centralizadas que culminam diretamente no epicentro do 

comércio. Tem o sentido do trânsito em mão dupla. Na imagem a seguir (Fig.51), 

detalhe das principais vias de acesso direto à Ponte Boa Vista. 
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Ilustração 50: Ponte Boa Vista, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: www.googleearth.com. 
Acesso em: 24 jul 2007. 

 

Na observação livre pôde ser constatado que o fluxo nesta ponte é alto e 

constante, caracterizado apenas por veículos de pequeno porte, pois nesta ponte, 

não é permitido o trafego de linhas de ônibus, e um grande número de pedestres. Os 

pedestres são uma característica importante da Ponte Boa Vista, pois identificou-se 

que dentre as oito pontes localizadas na paisagem do Centro da cidade, esta é a 

ponte mais usada por pedestres. Os horários de maior intensidade de fluxo são pela 

parte da manhã, quando os usuários estão se deslocando para o centro da cidade e 

no final do dia, quando retornam para suas residências. Diferentemente das pontes 

consideradas periféricas, a diversidade dos usuários desta ponte é diariamente alta, 

sendo caracterizada a maior parte por consumidores que se deslocam para o 

epicentro do comércio, os bairros de Santo Antonio e São José. Na imagem a seguir 

(Fig.52), visualiza-se toda a extensão da Ponte Boa Vista, cortando o Rio 

Capibaribe. Na foto ao lado (Fig.53), detalhe do gradil que separa a via de veículos 

da via de pedestres, e o fluxo de usuários. 
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Ilustração 51: Ponte Boa Vista, em toda a sua extensão. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 
Ilustração 52: Detalhe de uma das cabeceiras da Ponte com seu alto fluxo de pedestres. Fonte: 

Acervo nosso, 2007. 
 

Por ser mais utilizada por pedestres, comporta um grande número de 

vendedores ambulantes, localizados tanto nas cabeceiras, como em toda a extensão 

da ponte. Estes usuários estão presentes neste espaço há muitos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 53: Detalhe das lojinhas na cabeceira da Ponte. Fonte: Acervo nosso, 2007. 
 

Na cabeceira da Ponte, da Rua da Aurora, existe uma loja de flores (Fig. 54) 

construída em alvenaria. Este estabelecimento permanece a mais de 30 anos neste 

local. Existem também vários outros ambulantes que já se tornaram fixos, os quais 

comercializam uma grande variedade de artigos. 
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3.1.5. Ponte 6 de Março 

Localizada sobre o rio Capibaribe, situa-se no final da Rua Velha e início da 

Travessa Cais da Detenção. Interliga a Rua Dr. José Mariano, no Bairro da Boa 

Vista à Rua do Sol, no Bairro de Santo Antônio e tem o trânsito em mão dupla. Sua 

localização liga vias periféricas de grande importância para o traçado, pois culminam 

indiretamente na Avenida Dantas Barreto, grande corredor de tráfego e comércio, 

que finalizam diretamente no epicentro do comércio. 

Uma característica importante é que nas duas vias de terminação da Ponte, 

existem elementos morfológicos com grande capacidade atrativa. Do lado do Bairro 

da Boa Vista, o Cais José Mariano e do lado oposto, no Bairro de Santo Antônio, a 

Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção, hoje um importante ponto turístico da 

cidade. Na imagem a seguir (Fig.55), detalhe das principais vias de acesso direto à 

Ponte 6 de Março. 

Ilustração 54: Ponte 6 de Março, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 
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A partir da observação livre, o fluxo nesta ponte pôde ser considerado médio 

e caracterizado por um maior número de veículos, com baixa intensidade de 

pedestres. Outra particularidade desta ponte é o tipo de usuários e suas finalidades. 

Assim, foi constatado que a maior parte destes usuários vem ao centro com a 

finalidade de trabalhar, pois a intensidade do fluxo é variável e os horários de maior 

intensidade são pela parte da manhã, quando os usuários estão se deslocando para 

o Centro da cidade, e no final do dia, quando retornam para suas residências, 

horário extremos, típico de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais. 

Por ser uma Ponte mais periférica, não possui vendedores ambulantes em 

sua extensão. Contudo, por ter um movimento menos intenso, atrai outro tipo de 

usuários, os pescadores. Neste local, foram observados vários pescadores, 

provenientes de comunidades lindeiras, como as palafitas do bairro dos Coelhos, 

localizadas às margens do rio Capibaribe (Fig.56). Existe também o fluxo de turistas, 

que atravessam para o Bairro de São José, com destino a Casa da Cultura (Fig.57). 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 55: A comunidade no bairro dos Coelhos. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

 

 

 

 

Ilustração 56: A Ponte, o mangue e a Casa da Cultura. Fonte: Acervo nosso, 2007. 
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3.1.6. Ponte Buarque de Macedo 

Localizada sobre o rio Capibaribe, liga a Avenida Martins de Barros, no Bairro 

de Santo Antônio ao Cais do Apolo, no Bairro do Recife. É a continuação da Rua 

José Wend e início da Avenida Barão do Rio Branco. Esta ponte interliga vias 

centralizadas que margeiam o epicentro do comércio e culminam em um monumento 

que é um elemento morfológico de grande importância: o Marco Zero da cidade. 

Este elemento é ponto de convergência de avenidas como Marques de Olinda,Rio 

Branco, Barbosa Lima e Alfredo Lisboa. Tem o trânsito em mão única do bairro de 

Santo Antônio em direção ao bairro do Recife. Na imagem a seguir (Fig.58), tem-se 

um detalhe das principais vias de acesso direto à Ponte Buarque de Macedo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 57: Ponte Buarque de Macedo, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 

 

De acordo com a observação livre, o fluxo nesta ponte pode ser considerado 

médio e caracterizado por um maior número de veículos, com baixa intensidade de 

pedestres. Outra particularidade desta ponte é o tipo de usuários e suas finalidades. 

A maior parte destes usuários vem ao centro com a finalidade de trabalhar nos 
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edifícios empresariais, bancos e empresas de administração indireta do governo 

localizados no Bairro do Recife, pois a intensidade do fluxo é variável e os horários 

de maior intensidade são pela parte da manhã, quando os usuários estão se 

deslocando para o Centro da cidade e no final do dia, quando retornam para suas 

residências, horários extremos, típicos de abertura e fechamento destes 

estabelecimentos. Na imagem a seguir (Fig.59), detalhe de toda a extensão da 

ponte e sua estrutura. Nesta Ponte não existem ambulantes e nem pescadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 58: Ponte Buarque de Macedo. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

3.1.7.  Ponte Maurício de Nassau 

Localizada sobre o rio Capibaribe, liga a Avenida Martins de Barros no bairro 

de Santo Antônio ao Cais da Alfândega, no bairro do Recife, é continuação da Rua 

1º de Março e início da Avenida Marquês de Olinda. Esta ponte também interliga 

vias centralizadas que margeiam o epicentro do comércio e assim como as vias da 

Ponte Buarque de Macedo, culmina no Marco Zero da cidade. 

Uma característica bastante importante é que a Avenida 1º de Março, via de 

uma de suas ligações, corta a Avenida Dantas Barreto, corredor de tráfego e 

comércio que se estende do Bairro de Santo Antônio ao Bairro de São José. A Ponte 

Mauricio de Nassau tem o trânsito em mão única, do bairro do Recife ao bairro de 
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Santo Antônio. Na imagem a seguir (Fig.60), detalhe das vias de acesso a Ponte 

Mauricio de Nassau. 

Ilustração 59: Ponte Maurício de Nassau, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 

 

A partir da observação livre foi constatado que o fluxo nesta ponte pode ser 

considerado médio, caracterizado por um maior número de ônibus, com baixa 

intensidade de pedestres. Outra particularidade desta ponte é o tipo de usuários e 

suas finalidades. Assim como na Ponte Buarque de Macedo, a maior parte destes 

usuários vem ao centro com a finalidade de trabalhar nos edifícios empresariais, 

bancos e empresas de administração indireta do governo localizados no bairro do 

Recife, pois a intensidade do fluxo é variável e os horários de maior intensidade de 

fluxo são pela parte da manhã, quando os usuários estão se deslocando para o 

centro da cidade e no final do dia, quando retornam para suas residências.  
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Na foto a seguir (Fig.61), visualiza-se um trecho da extensão da Ponte e um 

de seus balcões com gradil. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustração 60: Ponte Mauricio de Nassau. Fonte: Acervo nosso, 2007. 

Outro tipo de uso observado foi a prática da pesca nas imediações da Ponte. 

Ao fim do dia, pode se ter uma idéia da quantidade de pescadores que exercem a 

pesca como meio de subsistência. Na foto abaixo (Fig. 62), um detalhe das canoas 

nas proximidades da Ponte. De acordo com estes pescadores, por esta ponte ser 

mais tranqüila, viabiliza a prática da pesca, e também por estar localizada no 

estuário mais próximo ao mar existe mais quantidade de peixes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 61: Ponte Mauricio de Nassau e as canoas para pesca.                                              
Fonte: Acervo nosso, 2007. 
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3.1.8. Ponte 12 de Setembro 

É conhecida pela maioria de seus usuários como Ponte Giratória, pois no 

passado era móvel para facilitar a passagem de grandes embarcações para o Cais 

da Alfândega, local onde fica o atual Paço Alfândega.  

 Localizada sobre o rio Capibaribe, liga o Cais de Santa Rita, no Bairro de São 

José ao Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, sendo a continuação da Avenida 

Sul e início da Avenida Alfredo Lisboa. Esta ponte interliga vias periféricas que 

margeiam o epicentro do comércio e assim como as da Ponte Buarque de Macedo e 

Mauricio de Nassau, culmina no Marco Zero da cidade. Uma característica bastante 

importante desta ponte é que a maioria dos usuários provenientes da zona sul da 

cidade, bairro do Pina, Boa Viagem, Piedade, Candeias, dentre outros, vêm pela 

Avenida Engenheiro José Estelita, para chegar ao bairro do Recife, precisando 

atravessar a Ponte 12 de Setembro.A Ponte tem o sentido do trânsito em mão dupla. 

Na imagem a seguir (Fig.63), detalhe das vias de acesso à ponte e a Ponte Mauricio 

de Nassau. 

Ilustração 62: Ponte12 de Setembro, detalhe das vias. Fonte: Disponível em: 
www.googleearth.com. Acesso em: 24 jul 2007. 
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Ainda hoje, podem-se visualizar algumas partes da antiga estrutura, 

mostrando os pilares de sustentação e o mancal, eixo central que servia como apoio 

para o vão pivotante central da ponte. Nas fotos a seguir (Fig. 64 e 65), detalhe do 

eixo central onde a ponte girava e da atual estrutura. 

 

Ilustração 63: Ponte 12 de Setembro, detalhe do eixo da antiga Ponte Giratória.  
Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 
 Ilustração 64: Ponte 12 de Setembro, detalhe da estrutura a ponte atual. 

 Fonte: Acervo nosso, 2007. 

 

O fluxo nesta ponte também pode ser considerado médio, caracterizado por 

um maior número de veículos, com baixa intensidade de pedestres. Assim como nas 

pontes anteriores, este fluxo é preponderante de pessoas que vem ao centro para 

trabalhar, caracterizando os horários de fluxo mais intenso: manhã e fim do dia. 

 Depois da fase onde foram utilizadas a técnica da observação livre e as 

análises feitas a partir desta etapa, estimou-se uma amostragem aleatória, pois o 

universo de usuários destas pontes é muito amplo e numeroso. No entanto, segundo 

Linda MacDowell (1996, p.181), os geógrafos da Nova Geografia Cultural buscaram, 

através dos depoimentos orais dos grupos sociais, fazer análises qualitativas 

detalhadas e em pequena escala, para que as informações sobre o objeto a ser 

estudado fossem mais pormenorizadas. 

Neste sentido, foram aplicados questionários em diferentes horários e locais 

(todos situados nas oito pontes do Centro da cidade), distribuídos da seguinte 
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maneira: 2 questionários em cada ponte durante os 7 dias da primeira semana de 

cada mês (julho e novembro), totalizando 224 questionários.  

 
3.2. As Relações Estabelecidas com as pontes 

3.2.1 Trajetória Espacial 

Para a interpretação desta categoria foram utilizados mais dados 

quantitativos, no entanto, alguns dados qualitativos também foram incorporados 

neste item. Assim, as primeiras variáveis a serem aferidas foram a intensidade e o 

tipo de fluxo, ou seja, quais as pontes mais usadas e por qual meio de transporte       

( trajetória espacial).A partir da aplicação da pergunta  “Quando você percorre o 

centro passa por quais pontes?” foi construído um gráfico  que estima a intensidade 

de fluxo nas oito pontes do Centro. A seguir, o “Gráfico 01”, demonstra esta variável 

para o primeiro grupo, caracterizado por usuários pedestres: 

 

Gráfico 1: trajetória espacial, as pontes mais usadas por usuários pedestres. Fonte: gráfico     
nosso, 2007. 
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De acordo com esse gráfico, a maioria das pontes mais percorridas por 

usuários pedestres está localizada nas vias centrais, com exceção da Ponte 6 de 

Março, as quais culminam no epicentro do comércio. Em ordem decrescente: Ponte 

Boa Vista (91%), Ponte Duarte Coelho (80%), Ponte Princesa Isabel (42%), Ponte 

Maurício de Nassau (40%), Ponte 6 de Março (37%), Ponte Buarque de Macedo 

(25%), Ponte do Limoeiro (20%) e Ponte 12 de Setembro (8 %). 

A preferência dos usuários pela Ponte Boa Vista se dá por vários fatores. O mais 

importante é sua localização, pois, desde o séc. XIX, liga duas ruas de grande 

integração com o comércio, a Rua Imperatriz e a Rua Nova. Contudo, deve-se 

destacar também que o fato de esta ponte ser muito utilizada por pedestres e 

veículos, contribui para a redução da criminalidade, menor do que nas outras 

pontes.  

De acordo com o gráfico 1, percebe-se também que as pontes menos utilizadas 

pelos usuários pedestres são a Ponte do Limoeiro e 12 de Setembro. Isto se dá por 

fatores contrários ao da Ponte Boa Vista, ou seja, estas pontes são mais periféricas 

no traçado do Centro da cidade, assim, menos usadas por pedestres e 

conseqüentemente mais violentas, por se tornarem um local de passagem ermo, 

menos freqüentado, como pode ser constatado através dos depoimentos de alguns 

usuários: 

“Gosto muito desta ponte (Limoeiro), porque daqui eu vejo as outras...mas tem horas 
que é muito perigoso passar por aqui, os maloqueiros se escondem pra roubar a 
gente”75 

E outro relatou sobre a Ponte 12 de Setembro: 

“É uma ponte bonita, as luzes, tem muito mangue, mas também é esquisita porque 
passa pouca gente nos horários que eu atravesso e tem aquelas palafitas ali que 
mora muito trombadinha!”76 

 Estes usuários ressaltam a ligação implícita entre a “maneira de ver” o Centro e 

seus usos. Para Boulding (apud Dantas, 2002, p.261), “a imagem da cidade é 

construída como sendo resultado de todas as experiências passadas do possuidor 

da imagem”. É a partir das experiências vivenciadas neste espaço público que o 

usuário constrói para si uma imagem desta paisagem. 
                                                
75 L.A.T., 37 anos, serviços gerais. 

76 M.R.S., 32 anos, zelador. 
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Diante deste contexto, pôde ser averiguado que a maneira como os usuários 

se apropriam dos espaços dessas pontes e exercem as práticas sociais, está sendo 

influenciada pela violência estabelecida nestes espaços públicos. Isto resulta em um 

declínio destes espaços como um local de sociabilidade, de encontro, de 

materialização do exercício da cidadania (GOMES, 2002, p.9). Assim, ratifica-se que 

o recuo da cidadania é uma conseqüência não só das mudanças nos usos, mas, das 

transformações sócio-espaciais ocorridas na cidade, que são resultado de algumas 

variáveis, como a violência. 

Este fato faz com que diminua a interação entre os usuários e as pontes, 

levando-os a uma prática meramente funcional, sem identificação com este espaço. 

Com isto, “a dimensão do homem público se estreita, restringindo-se a um mero 

passante ou no máximo se limitando a um eventual consumidor” (GOMES, 2002, 

p.177). 

Para o segundo grupo caracterizado pelos usuários motorizados, 

entrevistados aos domingos, acontece um processo de inversão, onde a ponte mais 

usada do primeiro grupo (Ponte Boa Vista), sofre uma queda brusca de intensidade 

de uso e as pontes periféricas sofrem uma adição considerável de tráfego.  

Na verdade, o que ocorre não é uma grande alta no uso das pontes 

periféricas, mas uma baixa de uso nas pontes centrais, sobretudo nas pontes da 

Boa Vista e Duarte Coelho. Isto acontece, pela transferência do foco atrativo dos 

prédios comerciais das vias principais, localizadas nos Bairros da Boa Vista, São 

José e Santo Antônio, para o Bairro do Recife. Nos dias de domingo o comércio é 

fechado e os pólos atrativos são caracterizados pelo Shopping Paço Alfândega, a 

Rua Bom Jesus, o Marco Zero e suas vias adjacentes. 

No gráfico 02, tem-se um demonstrativo desta variável para o segundo grupo, 

caracterizado por usuários motorizados: 
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Gráfico 2: trajetória espacial, as pontes mais usadas por usuários motorizados. Fonte: gráfico 

nosso, 2007. 

 

De acordo com este gráfico as 3 pontes mais percorridas pelos usuários 

motorizados estão localizadas nas vias centrais, com exceção da Ponte 6 de Março 

e Boa Vista, e as pontes periféricas são escolhidas como percurso por culminarem 

no epicentro do bairro do Recife. Em ordem decrescente as pontes mais percorridas 

são: Ponte Buarque de Macedo (91%), Ponte Santa Isabel ( 80%), Ponte Duarte 

Coelho( 77%), Ponte 12 de Setembro( 42%), Ponte Maurício de Nassau ( 40%), 

Ponte do Limoeiro( 37%), Ponte 6 de Março ( 10%) e Ponte Boa Vista (5%). 

Outra variável relacionada ao uso das pontes é a freqüência com que estes 

usuários passam por estas. Assim, de acordo com a observação livre e o resultado 

dos questionários aplicados, pôde-se constatar que a maioria dos usuários do 

primeiro grupo, de pedestres, tem uma freqüência de uso destes espaços muito 

maior e constante. 

Isto acontece porque a maior parte destes usuários tem como finalidade 

atravessar as pontes para trabalhar e comprar no Centro da cidade. No gráfico 03, 

tem-se um demonstrativo da variável de freqüência para o primeiro grupo, 

caracterizado por usuários pedestres. 
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Gráfico 3: trajetória espacial, a freqüência de usuários pedestres. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

Contudo, deve-se ressaltar que existe uma minoria de usuários motorizados 

que também freqüenta o Centro da cidade a trabalho, geralmente no bairro do 

Recife, e para compras. Mas a representação majoritária do grupo de usuários 

motorizados se dá nos dias de domingo, quando ocorrem as programações 

culturais, os bares e boates do Bairro do Recife. No gráfico 04, visualiza-se um 

demonstrativo da variável de freqüência para o segundo grupo, caracterizado por 

usuários motorizados. 

 

Gráfico 4: trajetória espacial, a freqüência de usuários motorizados. Fonte: gráfico nosso, 
2007. 

3.2.2 Usos 
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Foram também identificados outros tipos de usos exercidos pelos usuários 

nas pontes, além da simples passagem. Assim através de uma questão de múltipla 

escolha foi perguntado ao usuário se o mesmo já tinha utilizado o espaço público da 

ponte para outra finalidade além de passagem. Dentre as respostas elencadas 

estavam: 1) não, 2) uso somente para atravessar; 3) comprar produtos; 4) vender 

produtos; 5) olhar a paisagem, 6) tirar fotos, 7) pescar e outros (ver questionário em 

anexo). No gráfico 05, estão demonstrados os percentuais das respostas obtidas do 

primeiro grupo, caracterizado por usuários pedestres. 

De acordo com a leitura do gráfico, apesar de 20% alegarem usar as pontes 

somente para travessia, constatou-se que os usuários pedestres exercem em sua 

maioria outro tipo de uso: o de “olhar a paisagem” (46%). Esta prática está 

intimamente relacionada ao objeto deste estudo, pois, a partir do momento em que o 

usuário para e aprecia a paisagem das oito pontes do Centro, a maneira com que 

ele se apropria e se identifica com esta paisagem sofre transformações. O olhar de 

um simples passante é diferente do olhar de um apreciador. Estes usuários também 

exercem outros usos, são eles: comprar produtos sobre as pontes (23%), tirar fotos 

(5%), pescar (2%) e outros77 (3%). 

 

Gráfico 5: Outros tipos de usos nas pontes, usuários pedestres. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

                                                
77 Na percentagem obtida para outros usos, foram caracterizadas respostas como:dar esmolas a pedintes e ajudar um deficiente visual a 

atravessar a ponte. 
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O segundo grupo entrevistado, caracterizado pelos usuários motorizados 

sofre uma grande mudança em suas respostas. Isto se dá, pelo fato de que os 

usuários estão em sua maioria dentro de veículos e assim atravessam as pontes 

com outro ritmo, outra velocidade. No gráfico 06, estão demonstrados os percentuais 

das respostas obtidas do segundo grupo, os usuários motorizados. 

 

 

Gráfico 6: Outros tipos de usos nas pontes, usuários motorizados. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

De acordo com a leitura do gráfico anterior, percebe-se que foram suprimidos 

3 tipos de respostas, por não terem alcançado um valor significativo de percentual e 

também foi alcançado um alto percentual de usuários que não exercem outro tipo de 

uso sobre a ponte (41%). Deve-se ressaltar que apesar do ritmo dos usuários 

motorizados ser mais rápido do que o grupo 1, a percentagem de usuários que 

“olham a paisagem” é maior. Isto se dá pelo fato de que estes usuários conseguem 

mais segurança dentro de seus veículos.  

Assim as respostas obtidas estão classificadas da seguinte maneira: olhar a 

paisagem (52%), não exerce outro tipo de uso (41%), comprar produtos (5%) e tirar 

fotos (2%). Os últimos percentuais acontecem de uma maneira bastante peculiar, 

quando os usuários motorizados estacionam seus veículos nos bairros anteriores ao 
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do destino final. Como exemplo, um usuário que estaciona seu veículo no shopping 

Boa Vista e atravessa para os bairros de Santo Antônio e São José ou deixam seus 

veículos estacionados no Bairro do Recife e atravessam para os bairros de Santo 

Antonio e São José, perfazendo a trajetória no sentido inverso. 

 

3.2.3 Conhecimento das pontes 

Durante o processo de assimilação de uma paisagem ao longo da história, 

ocorre a formação de uma identidade coletiva com este espaço público. No entanto, 

as vezes, os usuários vivem seu cotidiano de forma quase mecânica, onde a forma 

de apropriação com o espaço em que vivem acontece apenas a nível funcional 

daquele elemento morfológico. Isto é, muitos usuários atravessam as pontes do 

centro da cidade do Recife, mas não se dão conta destes elementos como símbolos 

de permanência na paisagem, impregnados de história e transformações que se 

somaram ao longo do tempo. Apenas atravessam para a outra margem e 

prosseguem seus caminhos sem “aparentemente” interagir com este lugar. 

Para interpretar o conhecimento destes usuários a respeito da paisagem do 

Centro do Recife, especificamente as oito pontes, recorte espacial deste estudo, 

foram aplicadas algumas questões. A primeira questão visa saber sobre a 

quantidade de pontes existentes no Centro da cidade. Assim foi formulada a 

pergunta a todos os entrevistados: “Você sabe quantas pontes têm no centro?”.O 

resultado foi bastante diversificado, pois muitos usuários contavam apenas as 

pontes que partem do Bairro da Boa Vista, e outros as que partem do Bairro Santo 

Antônio e São José. No gráfico 07, a seguir, se tem uma idéia do conhecimento 

destes usuários sobre a quantidade destes elementos morfológicos dispostos na 

paisagem. 
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Gráfico 7: Conhecimento das pontes, quantidade. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

A segunda pergunta elaborada para interpretar o conhecimento dos usuários 

em relação às pontes foi sobre a identificação destes elementos morfológicos 

através dos nomes. Assim, foi perguntado ao usuário: “Você sabe o nome de 

alguma delas?”. 

O resultado foi coincidente com as pontes mais usadas, ou seja, as pontes 

mais lembradas foram a Ponte Boa Vista e a Ponte Duarte Coelho. Deve-se 

ressaltar que várias pontes receberam mais de um nome, a Ponte Boa Vista, foi 

denominada de Ponte da Imperatriz e Ponte de Ferro, fazendo alusão a uma das 

ruas em que culmina e ao tipo de material que foi construída. A Ponte Duarte 

Coelho, foi denominada de Ponte do Galo, Ponte da Boa Vista e Ponte da 

Guararapes. A Ponte 6 de Março foi denominada de Ponte Velha, Ponte Nova e 

Ponte dos Coelhos. O gráfico 08, mostra as pontes mais conhecidas, ou lembradas 

por seus usuários: 
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Gráfico 8: Conhecimento das pontes, nome das pontes. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

Na terceira pergunta aplicada para aferir o grau de conhecimento dos 

usuários sobre as pontes, foi questionado sobre a ponte mais antiga. Assim, se 

perguntou: “Você sabe qual a ponte mais antiga?”. 

 No advento da entrevista, se percebeu que a maioria dos usuários que se 

referiram a Ponte Boa Vista, como a mais antiga, tinha uma “maneira de ver” 

imbuída de preconceitos78, ou seja, de que a Ponte Boa Vista é de ferro, assim mais 

velha que as restantes, de concreto. A seguir, alguns destes relatos, adquiridos a 

partir dos usuários. Neste primeiro relato, têm-se dois aspectos já mencionados 

neste estudo: a associação do nome da ponte as ruas que estão ligadas e o material 

como fator determinante para a idade desta ponte. Assim, quando o usuário foi 

perguntado qual a ponte mais antiga, respondeu: 

“vendo assim,acho que é a de ferro, a ponte da Imperatriz, porque as outras são 
todas de concreto né?, então, acho que é essa a mais velha”79. 

“olhando assim pela aparência acho que é a de ferro, porque as outras parecem bem 
mais novas”80. 

                                                
78 s. m., conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério. 

79 H.L.S, 16 anos,estudante. 
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Neste segundo relato, identifica-se a repetição desta mesma “maneira de ver”, 

ressaltando a importância do material com que estes elementos morfológicos são 

construídos para a identificação do tempo de existência destes na paisagem. 

A Ponte 6 de Março também foi muito lembrada pelos usuários, por ser 

denominada pela maioria de Ponte Velha, pois culmina na Rua Velha. Com isto, 

percebe-se outro tipo de associação com o antigo, agora como sinônimo de velho. 

Assim, um dos usuários entrevistados relatou que a ponte mais antiga: 

“Pelo nome dá para saber, é a Ponte Velha, aquela que fica perto da Casa da 
Cultura” 81.  

Apesar de, o resultado ter uma quantidade de respostas bastante aproximadas, a 

Ponte Maurício de Nassau. Foi a mais lembrada pelos usuários, considerada a mais 

antiga na paisagem do Centro da cidade. Esta constatação confirma a associação 

desta resposta ao fato histórico, ou seja, os usuários têm uma “maneira de ver” 

determinada pela história da cidade, pelo fato de Maurício de Nassau fazer parte de 

um contexto que remonta ao séc.XVII, é associado ao antigo.  

No gráfico 09, a seguir, o resultado obtido através desta pergunta relacionada ao 

conhecimento da ponte pelo usuário. Em ordem decrescente de classificação temos: 

Ponte Maurício de Nassau (18 usuários); Ponte Boa Vista (17 usuários); empatados 

a quantidade de usuários que não sabe a resposta e dos que citaram a Ponte 6 de 

Março; Ponte Duarte Coelho (4 usuários); Ponte 12 de Setembro; seguida das 

pontes do Limoeiro; Santa Isabel e Buarque de Macedo, ambas com ( 2 usuários). 

                                                                                                                                                   
80 A.C.F., 17 anos, estudante de artes. 

81 M.V.O.,54 anos, supervisor de serviços gerais. 
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Gráfico 9: Conhecimento das pontes, a ponte mais antiga. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

3.3 Os significados das pontes para os usuários  

A partir deste momento, serão interpretados os dados mais subjetivos deste 

estudo, onde o usuário vai exprimir através de sua “maneira de ver”, qual o 

significado que a paisagem do Centro do Recife, especificamente as pontes, têm 

para ele. 

 Para Cosgrove (1998, p.108), todas as paisagens possuem significados 

simbólicos “porque são produtos da apropriação e transformação do meio ambiente 

pelo homem”. Esta “maneira de ver” pôde ser interpretada, a partir, de três fatores 

que serviram como balizadores para o desenvolvimento das respostas dos usuários: 

A relação de afinidade com a ponte, a descrição desta paisagem e os tipos de 

recordações provenientes destas. 
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3.3.1 A Relação de Afinidades com as Pontes 

A primeira questão foi relacionada à afinidade que os usuários têm com as 

pontes. Para isto, o usuário foi indagado se “Gostava da Ponte em que estava 

passando e por quê? Logo no início das entrevistas, um usuário respondeu de forma 

bastante direta, conseguindo relatar duas características que podem ser 

consideradas as mais importantes para este elemento morfológico: o caráter 

simbólico e a função de locomoção desta ponte. Assim, um usuário respondeu: 

“Gosto muito deste lugar, pois além de ser um símbolo na história, é um elemento de 
locomoção82“.  

É neste contexto, que a paisagem cultural das pontes do Centro da cidade do 

Recife, é considerada como simbólica, pois as pontes se estabeleceram na 

paisagem se tornando elementos de permanência, consolidando valores e 

significados. Segundo Corrêa (2003, p.177), “é em parte por meio de formas 

simbólicas que a cidade expressa uma dada cultura e realiza o seu papel de 

transformação cultural”.   

Os relatos destes usuários são considerados produtos culturais, utilizados pelo 

pesquisador para interpretar “as visões de mundo de grupos humanos, porque elas 

expressam a forma como esses grupos representam o mundo e a sua relação com 

ele” (MELO, 2003, p.26).  Pois, “toda a vida social envolve interpretação e 

negociação de significados dentro de um grupo de atores sociais”83.  

Em outro relato, um usuário respondeu: 

“Gosto, eu acho ela tão bonita (Ponte Boa Vista) e não é violenta como as outras... 
dá acesso a muitas lojas que eu ando”. 84 

O entrevistado sintetiza importantes fatores de atração aqui destacados. 

Primeiramente fala da estética da ponte, depois tece uma comparação com as 

outras pontes em relação à violência e por último, ressalta a localização da ponte 

como um eixo de integração.   

                                                
82 F.F.S., 23 anos, vendedor. 

83   Cosgrove e Jackson apud Melo, 2000. 

84 M.M.S.,33 anos, diarista. 
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A violência urbana faz com que as centralidades urbana e histórica tenham 

particularidades, afetando a qualidade de vida da população, destruindo o patrimônio 

e gerando externalidades negativas que conseqüentemente dão origem a outros 

tipos de usos e percepção desta paisagem. (CARRIÓN, 2002, p.49) 

Um usuário que estava na Ponte do Limoeiro, apesar de ser um freqüentador 

diário do Centro da cidade, também não se sente seguro ao usar a ponte. Assim, 

quando foi perguntado se ele gostava da Ponte Mauricio de Nassau , o usuário 

respondeu: 

“Nem tanto, é esquisita, insegura, tem que passar voando pra não ser atacado por 
trombadinha” 85 

Neste outro relato, o usuário é bastante incisivo, e enfatiza a preferência da 

Ponte Boa Vista em razão da violência. 

“Gosto, sempre ando por esta aqui, porque é mais movimentada, as outras são muito 
perigosas, têm muito cheira cola e maloqueiro.” 86 

 

Em outro depoimento sobre a mesma ponte, um usuário destaca: 

“Gosto, a Ponte Boa Vista é mais charmosa e o pedestre está mais protegido”.87 

E ainda: 
 

“Gosto, porque além de funcional é cartão postal da cidade”88 

Este, fala sobre a estética da ponte, e destaca outro fator bastante importante 

neste elemento morfológico, sua forma e funcionalidade, isto se dá, porque a Ponte 

Boa Vista tem uma divisão para veículos e pedestres que é protegida por “treliças de 

ferro”, pintada com cores vibrantes se destacando na paisagem.  

Enquanto uma usuária, sobre a Ponte Santa Isabel, protestou pelo fato de que 

esta Ponte possui “mão dupla”, dificultando seu uso. Assim, quando perguntada se 

gostava da Ponte, respondeu: 

                                                
85 G.A.A.S., 32 anos, vendedor de côco. 

86 G.J.M., 29 anos, do lar. 

87 A.G.S., 41 anos, professor. 

88 G.S., 26 anos, estudante. 
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“Sinceramente, não. Porque tem duas vias, é muito movimentada e perigosa para 
atravessar” 89.  

Enquanto para este usuário: 

“Gosto muito, a Ponte Santa Isabel dá em uma das mais belas praças da cidade, 
onde fica o teatro e o Palácio” 90.  

Outro aspecto lembrado pelos usuários foi o estado de conservação destas 

pontes. Um dos usuários que estava na Ponte Maurício de Nassau, respondeu que 

gostava da ponte: 

“Para passar para o outro lado e por aqui pelo centro, é a única inteira, sem buracos, 
o resto tá muito mal conservado” 91  

E ainda, um outro usuário descreveu sobre o estado de conservação da Ponte 6 

de Março e quando falou do mangue, se referiu ao situado atrás da Casa da Cultura, 

um local conhecido como ponto  de concentração de infratores: 

“Gosto desta ponte agora, porque antes tava sem iluminação, a noite era muito 
arriscado passar por aqui,os assaltantes ficavam escondidos no mangue, ali do outro 
lado”92 

Enquanto outro, sobre a Ponte Buarque de Macedo, respondeu: 

“Elas até que são bem cuidadas, o que estraga são os predadores que pixam e 
sujam as pontes e ainda tem os pescadores que jogam peixes”93. 

 O relato acima, lembra outro tipo de usuário que existe em algumas pontes: os 

pescadores. Estes imprimem uma “maneira de ver” a paisagem diferenciada, a partir 

de características peculiares a este tipo de vida. 

Assim, foi questionado a um usuário, pescador, se ele gostava da ponte em 

que estava e por quê? E o mesmo respondeu: 

“Este lugar é minha vida... todos os dias estou aqui pescando prá dar de comer pros 
meus meninos. Já pesco aqui há muitos anos, aprendi com meu pai e meu filho mais 
velho também já pesca comigo. A gente depende do rio pra poder viver...fui criado 
nessa lida...tem dia que tá bom...tem dia que tá fraco..., mas Deus sempre ajuda!94” 

                                                
89 V.P.F., 27 anos, artesã. 

90 B.D.L, 55 anos, eletricista. 

91 H.L.S, 26 anos,zelador. 

92 A.M.B, 35 anos, doméstica. 

93 I.B.S., 34 anos, auxiliar de escritório. 

94 J.M.S., pescador,47 anos. 
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Esta “maneira de ver” a paisagem do Centro, combina vários aspectos, onde 

o usuário relata o seu cotidiano, suas práticas sociais, intimamente ligadas ao rio e 

as pontes Isto remete, ao soneto de Zila Mamede (apud Coutinho, 1983, p.115), 

onde a autora descreve esta paisagem e um pouco do universo destes usuários: 

“O rio fez-se ventre onde nasci: 
Sua água tem o pranto que chorei 
Quando o vento, pousando o leito, frio, 
Quis da espuma meu sangue recolher. 
 
Sou pontes, sou granito, sou letreiros, 
Sou mangues, sou barcaças, sou cantigas 
Desenhando petróleo na torrente. 
 
Sou rio que compõe os seus barqueiros 
Dos soluços da margem que, ora, antiga 
Gera flores e lama, indiferente.” 

Quando perguntado a outro pescador, se gostava da ponte, o mesmo relatou 

sobre outra prática que existe neste espaço público, o preconceito: 

“Tenho que gostar né?... é daqui que tiro meu sustento, que alimento minha gente. 
Mas aqui, às vezes, sou tratado como marginal... tem gente que passa e fica com 
medo dos pescadores, pensado que somo ladrão! 95” 

Este tipo de preconceito foi constatado,agora não mais pelo depoimento dos 

pescadores, mas por outro tipo de usuário.Assim, quando perguntado a um usuário 

que atravessava a Ponte Buarque de Macedo se gostava da Ponte, este respondeu: 

“Depende do dia, quando tem aqueles pescadores mal cheirosos, não(gosto)!” E 
ainda sugeriu que “deveria ser proibido pescar na Ponte, tem tanto pra eles aí!”96 

Outro usuário também descreveu sobre um tipo de preconceito, agora não mais 

contra os pescadores, mas por moradores das palafitas do mangue. Assim, 

respondeu que gostava da Ponte 6 de Março, mas: 

“Deveria ter mais policiamento, tem muita gente de favela que passa por aqui, eles 
moram aqui por perto, por isso, acabam dominando este local”97  

Então foi perguntado ao mesmo se já tinha sofrido algum tipo de violência 

naquela Ponte, e o usuário completou: 

                                                
95 A.R.B, pescador, 52 anos. 

96 C.R.L, contador, 27 anos. 

97 V.M.B, 42 anos, contador. 
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“Ainda não, mas com tanto pobre marginal, posso ser atacado de uma hora para 
outra!” 

Apesar de serem relatados tantos aspectos negativos, uma grande 

quantidade de usuários relatou sua afinidade pelas Pontes ao panorama que esta 

proporciona. Assim, quando perguntado se gostava da Ponte, um usuário sobre a 

Ponte Duarte Coelho respondeu: 

 “Gosto muito, acho bonita porque dá pra ver a divisão do centro da cidade para 
direita e para esquerda quando eu paro no meio da ponte”98  

 
Neste relato, percebe-se que alguns usuários ainda param sobre as pontes para 

contemplar a paisagem. Contudo, esta prática está diminuindo a cada dia, devido 

tantos fatores negativos, como a violência, já relatados anteriormente. Um dos 

usuários, sobre a Ponte Boa Vista fez menção ao passado histórico da paisagem do 

Centro, quando respondeu que gostava da Ponte porque: 

 

“A paisagem é muito bonita, tem estes prédios antigos, nas duas margens, 
lembrando do passado”99.  

 
E ainda, uma descrição da paisagem por um usuário da Ponte Santa Isabel, que 

disse: 
 

“Gosto da Ponte Santa Isabel, para ver nos dois lados, a Rua do Sol com seu 
conjunto, e a Rua da Aurora com seus sobrados.” 100 

A relação dos usuários com as pontes perpassa por um universo de 

respostas, as quais dependem principalmente da situação sócio-econômica e 

conseqüentemente do grau de instrução destes. Contudo, de acordo com as 

respostas obtidas acima, pôde-se distinguir as quatro características mais lembradas 

pelos usuários: a violência; a forma física e funcionalidade; o estado de conservação 

e o preconceito relacionado ao medo de ser atacado por algum “marginal”, ou seja, a 

violência e na paisagem sobre as Pontes. 

                                                
98 M.V.O.,54 anos, supervisor de serviços gerais. 

99 S.V.L., 28 anos, frentista. 

100 O.L., 51 anos, arquiteta. 
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 Com o total de respostas, foi gerado um gráfico, com o percentual para cada 

característica mais lembrada. Abaixo, visualiza-se no gráfico 10, através dos 

depoimentos como se dá a relação de afinidade entre os usuários e as Pontes do 

Centro da cidade do Recife. 

 

  

Gráfico 10: Relação de afinidade com as pontes. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

Apesar de a característica mais apontada na relação com as pontes ter sido a 

violência, as pontes continuam sendo usadas para contemplação da paisagem do rio 

e seu entorno. 

 

3.3.2 Descrição da Paisagem 

A segunda questão aplicada nas entrevistas aos usuários foi sobre como 

estes descreveriam a paisagem do Centro. Com isto, pôde se interpretar a maneira 

destes usuários verem as pontes, a partir da relação estabelecida com estas. Assim, 
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foram identifica as 4 características mais mencionadas: a violência, a estética da 

paisagem, a poluição e a funcionalidade das pontes. 

De acordo com as respostas obtidas, têm-se um perfil de como a maioria dos 

usuários entrevistados descreveu a paisagem, a partir das quatro características em 

comum: a violência, a estética da paisagem, a poluição e a funcionalidade das 

pontes. No “Gráfico 11”, visualizam-se estas respostas e seus percentuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: Descrição da paisagem. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

 

Diante das respostas dos usuários entrevistados, considerados portadores de 

cultura e intérpretes da paisagem deste estudo, deve-se ressaltar que um número 

significativo descreveu a paisagem do centro da cidade como muito bonita (27%), 

contudo, um espaço público sujo (15%) e violento (38%), que começa a limitar os 

horários de uso, ditando “regras de acessibilidade”, devido à ocorrência de vários 

furtos, principalmente no período noturno. Estas duas características, poluição e 

violência puderam ser constatadas quando um usuário relatou que a ponte em que 

estava, Ponte Buarque de Macedo: 
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“De cima é muito bonita, mas quando vem pra cá mesmo, é horrível, poluída, tem 
muita sujeira nas pontes, tem ponte que os pescadores jogam os peixes que 
pescaram e não gostaram, aí fica aquele cheiro horrível101”. 

E ainda, através do depoimento de outros dois usuários que demonstraram a 

mesma “maneira de ver”, quando responderam que a ponte em que estavam era: 

“Bonita, mas tem um mau cheiro danado, tem dia que pra atravessar é um 
sacrifício...102”. 

E ainda: 

“Muito bonita de se apreciar, embora seja perigoso, a noite é pior, a gente passa 
quase correndo103”. 

A terceira característica, bastante lembrada pelos usuários foi a 

funcionalidade das pontes, onde os bairros foram interpretados como ilhas e as 

pontes como um elemento de ligação entre eles, vias de acesso que comunicam as 

margens do rio. Assim, vários usuários descreveram as pontes como elementos de 

passagem e também deram a característica de atravessar o rio, ligar bairros e levar 

aos lugares o seu principal significado. Para estes usuários, a paisagem do Centro 

da cidade é descrita como: 

“Ilhas interligadas por pontes.104” E também que: 

“As pontes sobrepostas sobre o rio Capibaribe, interligam os bairros e são as 
principais vias de acesso.105” 

 

Outra característica destacada pelos usuários, também relacionada a 

funcionalidade destas pontes é a racionalização do tempo,pois a necessidade de 

atravessar o rio foi agilizada com a substituição dos meios de transporte aquáticos. 

Com isto, alguns dos usuários entrevistados definiram que a ponte é: 

 

“Uma ligação entre dois lados que não precisa de barco, já pensou,o tempo que ia 
levar pra todo mundo atravessar de barco?106” E ainda que é: 

                                                

101 F.F.S., 23 anos, frentista 

102 A.C.F., 17 anos, vendedora ambulante. 

103 M.L.T.M., 27 anos, arquiteta. 

104 M.L.T.M., 27 anos, arquiteta. 

105 V.A.C., 44 anos, técnica de suporte. 
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 “Interligação de um lado para outro, cortados por rio ou braço de mar. Tem 
um significado de integração”107 

 

Estes outros usuários definiram a ponte como um elemento condicionante 

para a locomoção de seus usuários, quando dizem que a ponte é: 

“Um meio de passagem, travessia, você já pensou todo mundo passar por dentro do 
rio?108”  

E ainda, “Sei lá... é importante porque a gente vive como numa ilha, envolta de 

água, sem ela não íamos a lugar nenhum!”109  

 

Quanto à estética da paisagem, vários usuários à descreveram como: 

“Um local cheio de prédios antigos, com as pontes que ligam a parte nova com a 
parte velha da cidade”110  

E ainda, “é uma linda paisagem, com as pontes, o mangue verdinho, e estes 

sobrados antigos que refletem na água do rio”111 

  

Para outros, a paisagem não se configura tão bela, pois sobre a Ponte 6 de 

Março a descreveram como: 

“Um lugar com prédios antigos, com o mangue que fede e as palafitas que ficam na 
margem do rio, é uma mistura só, dá pena ver... tem muita gente pobre” 

E também, “a paisagem do rio é bonita, mas tem muito casarão caindo aos pedaços, 
deviam cuidar mais deste lugar!”. E sobre as pontes relatou que: “são bonitas, 
principalmente em tempo de festa, no carnaval então fica tudo lindo”. 

 

 De acordo com as respostas obtidas têm-se um perfil da diversidade de 

“maneiras de ver” a paisagem, de acordo com crenças e valores que se diferenciam, 

mostrando como a cultura reflete a heterogeneidade das relações humanas com as 

paisagens que compõem a cidade e que têm relação com as práticas sócio-

espaciais. 

                                                                                                                                                   
106 H.L.S, 16 anos,ajudante de pedreiro. 

107 O.L., 51 anos, arquiteta. 

108 M.V.O.,54 anos, supervisor de serviços gerais. 

109 L.K.S.F., 23 anos,faxineiro. 

110 B.R.C.T., 33 anos, cozinheira. 

111 A.P.C., 49 anos, músico. 
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3.3.3 As Recordações provenientes das pontes 

A recordação também é uma forma de manifestar “a maneira de ver” de uma 

determinada paisagem. Quando o usuário se recorda, expressa representações 

repletas de impressões, e apropriações vivenciadas por ele,em um determinado 

momento de sua vida que se destacam em sua memória. Deve-se ressaltar que 

estas recordações também estão relacionadas ao contexto cultural em que foram 

formadas, acarretando algumas vezes, modificações com o passar do tempo. 

De acordo com os usuários entrevistados, foram destacadas três 

características em comum, obtidas nas respostas. São elas: os fatos históricos 

relacionados às pontes (22%); as lembranças da infância (37%) e o carnaval (32%). 

A partir do total de respostas obtidas, em uma amostragem de 224 usuários, foi 

construído o gráfico 12, visualizado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Descrição da paisagem. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

Recordando das Pontes, a partir do seu caráter histórico, um dos usuários 

respondeu que lembrava de: 

“Coisas que aconteceram no passado, as pessoas que construíram e deixaram um 
marco na história, como Duarte Coelho e Maurício de Nassau.112 

E um outro, deixou mais clara ainda a “maneira de ver” as pontes associada a 

história da cidade, quando disse:  

                                                
112 M.V.O. 54 anos, supervisor de serviços gerais. 



 

 155 

“Quando eu penso nas pontes, eu lembro da história da cidade do Recife, porque 
elas são muito antigas, lembro dos homens que as construíram.113” 

 
 
E ainda: 

 

“Lembro de tanta coisa, pensa tanta gente que já passou nestas pontes?, gente rica, 
gente pobre, os governantes,os holandeses e portugueses...sei lá..todos fazem parte 
de nossa história”114 

. 
Outro usuário foi mais enfático, quando disse que ao pensar nas pontes, 

recordava: 
 

“Da história contada nos livros, e as pontes foram construídas desde Maurício de 
Nassau, então guardam muitas histórias de nossa gente”115 

As recordações de infância também foram muito relatadas pelos usuários, a 

maioria quando lembrava do passado, falava de uma maneira nostálgica, “de 

quando tudo era melhor”: 

“Eu lembro dos meus avós, quando eu era criança vinha sempre por aqui passear 
nas pontes, nossa... esse tempo era tranqüilo, não tinha tanta movimento e 
violência”116 

 
Também foi relatada uma lembrança da Ponte Duarte Coelho, já como local 

de vendedores ambulantes, neste sentido o usuário respondeu: 

“Lembro de quando minha mãe vinha trabalhar aqui no centro e eu ficava olhando os 
peixinhos que vendiam no pé da Ponte”117 

 
E como local para a prática da pesca: 

 

“Poxa, lembro muito de meu pai, ele sempre me trazia pra pescar e depois a gente 
comia pizza na Rua Imperatriz”118 

 

                                                
113 F.F.S., 23 anos, estudante universitário. 

114 K.M.M,43 anos, taxista. 

115 E.R.J,17 anos, balconista. 

116 E.F.G.S., 39 anos, ambulante. 

117 F.C.M., 41 anos, embalador. 

118 R.W.S, 35 anos, vigilante. 
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Com relação às lembranças do carnaval que está relacionada a memória 

mais recente, deve-se destacar que a maioria dos usuários que lembraram do 

carnaval, estavam em pontes mais centralizadas como: a Ponte Duarte Coelho e a 

Boa Vista. Estas respostas tiveram recordações totalmente felizes e outras 

ambíguas, retratando o carnaval.  

 

Assim, um dos usuários entrevistados respondeu: 

“Lembro do carnaval, todas (as pontes) ficam enfeitadas, alegres e  iluminadas.”119 

E ainda: 

“Ah! é interessante, lembro do galo da madrugada, de toda aquela alegria, mas 
também tem a parte ruim que são os engarrafamentos nas pontes, tem dia que o 
centro tá um horror, ainda tem o mal cheio...tem ponte que pra passar é uma 
dificuldade”.120 

 

Outro usuário lembrou do carnaval, mas também falou sobre outras práticas 

sociais exercidas nas pontes: 

“Eu lembro do carnaval, né?, aqui também tem muita passeata, protestos, tudo 
acontece aqui nesta ponte (Ponte Duarte Coelho), é um movimento danado” 121 

 

3.3.4 O que são as pontes para estes usuários 

A quarta questão aplicada aos usuários visou interpretar o significado das 

pontes. Assim, foi perguntado “O que são as pontes para você?”. Com isto, pôde-se 

interpretar a importância destes elementos morfológicos para seus usuários, a partir 

de duas características claramente identificadas nas respostas obtidas: a 

funcionalidade, tendo um significado objetivo (47%) e denotando um significado 

subjetivo (35%), por ser um local imbuído de sentimentos. 

Assim, a partir do total de respostas obtidas, em uma amostragem de 224 

usuários, foi construído o gráfico 13, no qual se percebe as características mais 

relatadas sobre a definição destas pontes. 

                                                
119 V.A.C., 44 anos, técnica de suporte. 

120 S.M.L.B., 51 anos, advogada. 

121 V.F.S., 43 anos, porteiro do prédio Duarte Coelho, em frente ao pé da ponte. 
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Gráfico 13: Definição de ponte. Fonte: gráfico nosso, 2007. 

A primeira característica, a funcionalidade pôde ser interpretada através de 

vários relatos. Ter a ponte como um elemento facilitador de passagem sob o rio, em 

substituição aos barcos, foi mencionado diversas vezes, ou seja, a ponte como 

elemento morfológico de ligação inserido no traçado urbano dos bairros de São 

José, Santo Antônio e bairro do Recife. Um dos usuários definiu a ponte como: 

“Uma ligação entre dois lados que não precisa de barco, já pensou,o tempo que ia 
levar pra todo mundo atravessar de barco?”122  

Outro usuário  também  relatou as pontes como: 

“Um meio de passagem, travessia, você já pensou todo mundo passar por dentro do 
rio?” 123  

 

Outra “maneira de ver” de um usuário expressa a funcionalidade da ponte 

como um elemento de ligação e integração e ao mesmo tempo como símbolo. Isto 

pode ser interpretado, através deste relato, que define a ponte como: 

“Além de ser um símbolo na história, é um elemento de locomoção” 124  

 

                                                
122 H.L.S, 16 anos,ambulante. 

123 M.V.O.,54 anos, supervisor de serviços gerais. 

124 F.F.S., 23 anos, vendedor. 
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E ainda: 

“Interligação de um lado para outro, cortados por rio ou braço de mar. Tem um 
significado de integração” 125 

Em alguns relatos houve a junção das duas características mais percebidas 

nesta questão, a funcionalidade e o caráter subjetivo, sentimental. Isto pode ser 

interpretado quando o usuário define que: 

“A ponte é uma obra de arte, fator de ligação e integração não só do sistema viário, 
mas, sobretudo, dos seres humanos.” 126 

Assim, a partir da interpretação do que são as pontes para os usuários 

entrevistados, ou seja, qual o significado para eles,  pôde ser constatado que as 

pontes tanto têm um significado objetivo, por ser um elemento morfológico que tem 

como função a travessia, sendo um elemento de ligação, assim como têm um 

significado mais subjetivo, relacionado a sentimentos de nostalgia e encantamento, 

como também a contemplação. 

 

O significado objetivo da função e o subjetivo, também podem ser vistos neste 

relato, onde a usuária define as Pontes Duarte Coelho e da Boa Vista da 

seguinte maneira: 

“É o elo de transição entre duas avenidas ou bairros. E existe também o filosófico, 
sentimental, que para mim traduz encanto, nostalgia romantismo. No galo da 
Madrugada pareciam vibrar ao som do frevo junto com os passistas” 127 

O aspecto subjetivo também foi identificado quando a ponte foi comparada 

com um elo de ligação entre o passado e o presente, sendo definida por este 

usuário como: 

“Um elo de ligação entre o antigo Recife e o novo Recife” 128 

Significa também um espaço público de contemplação da paisagem, quando 

o usuário relata que:  

“Pra mim é um momento de reflexão, às vezes, tô cansado e paro na ponte pra ficar 
olhando o movimento, aí esqueço do tempo, lembro de tudo o que já passou por aqui 
pelo centro” 129 

                                                
125 O.L., 51 anos, arquiteta. 

126 V.A.C., 44 anos, técnica de suporte. 

127 R.C.G.C.L., 46 anos, servidora pública. 

128 D.L.,28 anos, arquiteto. 
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E significando também a contemplação da paisagem, outro usuário descreve: 

“Um espaço onde avisto várias outras pontes, os pescadores, e os sobrados na 
margem do rio” 130 

A última etapa deste trabalho visando interpretar os significados das 8 pontes 

foi uma pesquisa realizada com cinco imagens (Fig. 66, 67, 68, 69 e 70) que 

representam paisagens consideradas simbólicas para a cidade do Recife. Estes 

lugares foram os mesmos utilizados na pesquisa realizada pelo Banco Itaú em 1997. 

São eles: a Praia de Boa Viagem, A Praça do Marco Zero, as pontes do Centro do 

Recife e a Rua do Bom Jesus. 

 

Neste sentido foi colocada para os usuários a seguinte questão: Qual destas 

paisagens simboliza a cidade do Recife? Esta pergunta foi feita visando aferir se as 

pontes do Centro da cidade do Recife representam um símbolo da paisagem para os 

usuários das pontes, objeto deste estudo. Esta constatação é importante, uma vez 

que foi mostrado na introdução que na campanha feita pelo Banco Itaú entre as 5 

imagens apresentadas ao público, a que teve o maior número de votos, 48,65% foi a 

paisagem do rio Capibaribe e as pontes do Centro como símbolo da cidade do 

Recife. Por outro lado, foi mostrada uma matéria no Jornal do Comércio retratando 

uma pesquisa realizada pelo Centro de Iniciação Científica da Faculdade Fafire, 

através de entrevistas com pessoas que utilizam as pontes cotidianamente, onde se 

constatou que a maioria delas não tinha sequer uma opinião a respeito destes 

elementos morfológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 65: Recife Antigo. Fonte: http://www.pousadapeter.com.br 

                                                                                                                                                   
129 I.B.S., 34 anos, auxiliar de escritório. 

130 A.M.C., 24 anos, vendedor.  
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Ilustração 66: Praia de Boa Viagem. Fonte: http://www.pousadapeter.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 67: As pontes do Centro do Recife e o rio Capibaribe. 

Fonte: http://www.it-incentivo.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 68: Forte Cinco Pontas. Fonte: http://www.imagensviagens.com 
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Ilustração 69: Pátio de São Pedro.  Fonte: http://www.it-incentivo.com.br 

 

De acordo com as respostas obtidas, foi construído o gráfico 14, concluindo 

que: a paisagem das pontes do Recife e o rio Capibaribe foram escolhidos por 49% 

dos usuários, a Praia de Boa Viagem (21%), O Recife Antigo (15%), O Pátio de São 

Pedro (9%) e o Forte das Cinco Pontas (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14:Paisagens símbolos. Fonte: gráfico construído pela autora, 2007. 

                

A partir do gráfico 14, pôde-se interpretar que apesar dos tipos de usuários 

possuírem uma situação sócio-econômica inferior aos entrevistados na pesquisa 

realizada em 1997, foi ratificada a permanência das Pontes e o rio Capibaribe como 
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símbolo na Paisagem do Recife, destacando novamente a importância destes 

elementos morfológicos para a cidade do Recife. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o embasamento teórico fundamentado na Morfologia Urbana 

e na Nova Geografia Cultural, o objeto deste trabalho foi as relações dos usuários 

com as pontes do Centro da Cidade do Recife, tendo como objetivo interpretar os 

significados destas pontes para seus usuários. Para isto, foram considerados os 

aspectos objetivos e subjetivos que compõem esta relação, permeada por crenças e 

valores que influenciam na “maneira de ver” destes usuários. 

Apesar de o enfoque ter se pautado nos dias atuais, foi necessário um breve 

percurso no momento histórico e cultural em que foram formados e consolidados os 

primeiros núcleos urbanos, os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa 

Vista e respectivamente as oito pontes que estão inscritas nesta paisagem urbana, 

construídas entre os séculos XVII e XIX, que são: Ponte do Limoeiro, Ponte Buarque 

de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte 12 de Setembro, Ponte 6 de Março, 

Ponte Boa Vista, Ponte Duarte Coelho e Ponte Santa Isabel. 

Neste sentido, estas pontes foram consideradas elementos morfológicos que 

compõem a paisagem, e estão inseridas no traçado da malha urbana, as quais, com 

o passar do tempo, conseguiram permanecer na morfologia dos bairros centrais e se 

consolidaram como símbolos da cidade do Recife, incorporado na memória coletiva, 

carregadas de recordações e significados. A morfologia destas pontes tem uma 

ligação implícita com o momento histórico em que foram concebidas, refletindo as 

expressões culturais que deram origem as mesmas. Assim, as pontes estão 

imbuídas de valor simbólico, histórico, econômico e social. 

Nesta perspectiva, foram interpretadas as diversas representações e 

significados que elas tiveram ao longo de diferentes períodos históricos, através dos 

produtos culturais: mapas, iconografia, poesias e relatos de viajantes, os quais 

conseguem retratar o contexto histórico em que elas foram originadas. Assim, desde 

a formação das primeiras nucleações identifica-se a “maneira de ver” que as 

primeiras culturas: portuguesa e holandesa tiveram desta paisagem, ao deixar os 

seus traços culturais impressos na mesma. Esta diversidade cultural resultou em 

diferentes modos de apropriação, conquista e exploração do sítio do Recife, 
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adicionando a cultura local, diferentes crenças, valores, modos de vida, técnicas 

construtivas, e conseqüentemente resultou em uma morfologia desta urbe que 

apesar de ter se adequado a fisiografia do sítio inicial, teve a influência da cultura em 

que foi constituída. Para Cosgrove, a cultura é, “o sistema significante através do 

qual (...) uma ordem social é comunicada, reproduzida, experienciada, e explorada”.   

Neste sentido, ressaltou-se a importância da constante modificação na 

cidade, especificamente na paisagem do Centro, analisando a história urbana e suas 

conseqüências para a formação e consolidação da estrutura urbana (LYNCH, 1981, 

p.5). Outro ponto considerado foi a relevância de que a estruturação de alguns 

elementos é responsável pela formação da imagem da cidade por seus habitantes 

(LYNCH, 1997, p.54).  

Assim, foi importante interpretar como essas relações foram sendo 

estabelecidas ao longo do tempo, pois neste trabalho partiu-se do entendimento de 

que a paisagem é “um produto social, resultando da ação do homem em diversos 

momentos históricos sobre o sítio natural alterando o meio ambiente físico” 

(COSGROVE, 1984, p.14). 

Assim, no século XVII, com a evolução do núcleo matriz, o poder constituído 

neste período, representado pelos holandeses, constatou a necessidade de construir 

as primeiras pontes, Ponte Maurício de Nassau e Boa Vista, com o objetivo de 

expandir o tecido urbano e facilitar o transporte de água e pessoas para a outra 

margem do rio. Segundo Lamas, “a formação e crescimento da cidade de modo 

hierarquizado, está em função da importância funcional da deslocação, do percurso 

e da mobilidade de bens, pessoas e idéias” (2004, p.100), isto remete a 

funcionalidade das pontes do Centro do Recife, uma vez que estes elementos fazem 

parte do traçado da cidade. 

 Neste contexto, teve início a inserção destes elementos morfológicos, que 

compunham os primeiros traçados deste sítio, na paisagem deste núcleo. Estas 

construções foram viabilizadas pelas técnicas construtivas disponíveis naquele 

período e foram implantadas como elementos de ligação entre os primeiros núcleos, 

de acordo com a “maneira de ver” dos colonizadores flamengos. Isto se deu, porque 

estes eram oriundos de terras alagadas, com aspectos fisiográficos semelhantes ao 
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do Recife, as quais necessitavam de grandes aterros e diques para sua 

consolidação e expansão. 

Com a construção das primeiras pontes, começou naquele momento, os 

principais usos daqueles espaços públicos, pois além de serem elementos de 

ligação das vias urbanas, passaram a fazer parte do cotidiano de seus usuários. 

Porém, estes usos também foram acrescidos de práticas sócio-espaciais bastante 

peculiares nestas pontes, pois ao longo do tempo, estes espaços receberam sobre 

suas estruturas, bancos e 64 pequenas lojas construídas em taipa, que deram a esta 

paisagem uma nova funcionalidade. Nestas lojas, vendia-se, desde louça chinesa, 

pano de fábrica, chapéus, jóias, e diversos outros produtos. 

Assim, a adição destes elementos, influenciou novos hábitos aos usuários. 

Agora, a ponte não era apenas um meio de passagem, mas um espaço onde os 

usuários poderiam comprar objetos e sentar nos bancos para conversar sobre 

assuntos corriqueiros e até literários, “para os cavacos, grupos de todos os matizes 

e línguas de todos os tamanhos” 131, com a prerrogativa de poder contemplar a 

paisagem da cidade. 

Estas práticas sócio-espaciais que tinham como palco as pontes enquanto 

espaço público possibilitaram uma maior intensidade no convívio e relacionamento 

entre estes usuários, as quais, dependendo do contexto em que ocorreram, estavam 

carregadas de preconceito ou faziam parte das atividades diárias de pessoas 

distintas. Esta diferenciação pode ser percebida quando em um primeiro momento, 

as mulheres que freqüentavam as pontes eram consideradas “mulheres à-toa que 

exibiam-se na ponte cheirando a massapé e água de lavanda (...) a ponte era fértil e 

cheia de malícia”132. E posteriormente, no início do século XX, quando surgiu o uso 

da ponte como local para tirar fotografias, e as mulheres “usavam roupas de última 

moda, maquiagem bem acima do usual, chapéus do último modelo e muita alegria 

no espírito” (ARLEGO, 1989, p.56). 

De acordo com o percurso histórico realizado, foram interpretadas através dos 

produtos culturais utilizadas como referência neste estudo, as diversas práticas 

                                                
131 SETTE, 1978, p.37. 

132 SETTE, 1978, p.37. 
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sócio-espaciais e os usos exercidos nestes espaços públicos, os quais, sempre 

sofreram adaptações ao contexto social em que estavam associados, refletindo 

diretamente na forma e ratificando a importância da abordagem morfológica pois 

esta “é o estudo da forma do meio urbano nas suas partes físicas exteriores, ou 

elementos morfológicos, e na sua produção e transformação no tempo” (LAMAS, 

2004,p.38). 

 Algumas pontes tiveram sua primeira função voltada para o tráfego de trens, 

outras para a passagem de tubulação hidrossanitária, mas todas tiveram em 

comum, o uso como passagem de pedestres, viabilizando a travessia para outros 

bairros. Segundo Lamas (2004, p.99-100) “o traçado é um dos elementos mais 

claramente identificáveis tanto na forma de uma cidade como no gesto de a projetar 

(...) liga os vários espaços e partes da cidade”, e a inserção das pontes neste 

traçado, funciona como eixo de ligação entre bairros comerciais e residenciais. 

Contudo, com o passar do tempo, houve uma mudança na funcionalidade do 

Centro da cidade. No início era formado por bairros de caráter residencial, ou seja, 

possuía usos e práticas sócio-espaciais voltadas para locais de moradia, com um 

ritmo diário mais calmo e com menos diversidade de usuários. Era possível ter um 

convívio mais tranqüilo, onde as pessoas mantinham em seu cotidiano o hábito de 

contemplar a paisagem sobre as pontes. 

Atualmente, o Centro da cidade passou a ter um perfil comercial, tornando-se 

um aglomerado de lojas e edifícios empresariais que ditam um modo de vida voltado 

para essas atividades. Com isto, a maior parte dos usos se limita a um determinado 

intervalo do dia, pois quando chega a noite, este movimento cessa. De certo modo, 

isto repercute para o crescimento da violência urbana e conseqüentemente na 

redução das relações sócio-espaciais e usos nesses espaços.  

Através das entrevistas foi constatado que o principal fator que influencia no 

distanciamento da relação dos usuários com as pontes é o crescimento da violência 

(45%), pois faz com que estes tenham o uso da ponte apenas como um local de 

passagem, pois atravessam amedrontados e praticamente correndo, temendo serem 

assaltados nestes espaços públicos. De acordo com os resultados obtidos, as 

pontes consideradas mais vulneráveis a este tipo de prática são: a Ponte 6 de 
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Março, Ponte do Limoeiro e Ponte 12 de Setembro, por estarem em locais mais 

periféricos, com menos fluxo de pedestres, possuindo o predomínio de usuários 

motorizados e também por sua localização aproximada as comunidades de baixa 

renda. Segundo Gomes (2002, p.9): “Isso resulta em um declínio destes espaços 

como um local de sociabilidade, de encontro, de materialização do exercício da 

cidadania”. 

Em consonância com este resultado, quando aplicada a pergunta sobre a 

afinidade do usuário com a ponte, foi constatado que um expressivo percentual de 

usuários (45%) relatou a violência como uma prática social negativa que ocorre nas 

pontes, em contrapartida, 22% dos usuários escolheram a forma física, ou seja a 

qualidade estética e a funcionalidade das pontes como uma característica positiva 

para esses espaços públicos, considerando que apesar da violência tendo como 

palco estes elementos morfológicos, elas também apresentam qualidades. Isto está 

relacionado a mudança do Centro e que segundo Carrión ( 2002, p.3): “é um 

problema que afeta a qualidade de vida da população, destrói o patrimônio e gera 

externalidades negativas”. Todos estes aspectos levam a deterioração do próprio 

centro e da condição popular que o sustenta. 

Outro resultado elucidador, foi constatado através da pergunta relacionada às 

recordações provenientes das pontes. Assim, a maioria dos usuários (37%) relatou 

fatos ocorridos na infância, onde o modo de vida possuía outro ritmo, outras práticas 

sócio-espaciais que foram se modificando com o passar do tempo.  

Outro acontecimento relacionado à memória mais recente bastante lembrado, 

por 32% dos usuários foi o carnaval que durante um breve período do ano traz ao 

Centro da cidade uma grande variedade de usuários que vivenciam esta paisagem, 

de forma festiva, diferente daqueles que as vivenciam no seu cotidiano. 

Assim, com esta pesquisa, foram interpretados os significados mais objetivos 

relacionados à utilização das pontes como elemento utilitário, por ter a função de 

ligação e integração, como também aspectos mais subjetivos onde foram 

ressaltados sentimentos de nostalgia e encantamento. Assim, foram destacados 

tanto as características positivas, como as negativas da paisagem onde estão 

inseridas as pontes. Porém, apesar da transformação das práticas sócio-espaciais e 
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usos das pontes, foi constatado que elas e o rio Capibaribe, ainda permanecem para 

a maior parte dos usuários entrevistados como um símbolo que identifica a Cidade 

do Recife. 

Diante do exposto, fica evidente a importância dessas pontes na paisagem da 

cidade e como elas estão incorporadas no imaginário coletivo, pois elas fazem parte 

do patrimônio histórico e cultural da cidade do Recife, expressando na paisagem o 

resultado de várias expressões culturais daqueles que as conceberam, construíram, 

reformaram, a partir de diferentes “maneiras de ver”. 

Assim, faz-se necessária uma requalificação neste espaço público no sentido 

de melhorar as relações estabelecidas entre os usuários e as pontes do Centro. 

Devem-se priorizar políticas públicas que tenham ações voltadas para os bairros 

centrais, as quais contemplem uma maior segurança e reordenamento nas vias que 

compõem a paisagem do Centro e conseqüentemente as oito pontes pertencentes a 

este espaço. 
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DATA:____/_____/_____                       NOME DA PONTE:___________________ 
HORA:____:_____ 

ENTREVISTA 

 
1.PERFIL DO ENTREVISTADO 
a) NOME:_______________________________________               e) IDADE:___________________ 
b) SEXO:              FEMININO            MASCULINO                             
c)  OCUPAÇÃO:_______________________________                     f) GRAU DE INSTRUÇÃO:__________________ 
d) LOCAL DE MORADIA:_________________________                  g) LOCAL DE TRABALHO:_________________ 
 

2. TRAJETÓRIA ESPACIAL 
a)QUANDO VOCÊ PERCORRE O CENTRO PASSA POR QUAIS PONTES?__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_ 

 
5.SIGNIFICADO DAS PONTES 
a)COMO VOCÊ DESCREVERIA A PAISAGEM DO CENTRO?______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

b)QUE RECORDAÇÕES VOCÊ TEM DAS PONTES?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

c) O QUE É A PONTE PARA VOCÊ?QUAL O SIGNIFICADO DELA?_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. RELAÇÃO DO USUÁRIO COM A PONTE 
a)VOCÊ GOSTA DESTA PONTE?PORQUÊ?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b)QUANTAS VEZES VOCÊ PASSA POR AQUI? 

 
  DIARIAMENTE 

 
 SEMANALMENTE 

 
  MENSALMENTE  

 
  OUTROS............................. 

4.USOS 
a)COMO VOCÊ UTILIZA A PONTE?   

 
 A PÉ 

 
 CARRO 

 
 ONIBUS 

 
 MOTO 

 
  BICICLETA 

b)PARA QUE?____________________________________________________________________________ 

c)VOCÊ JÁ USOU A PONTE PARA OUTRA FINALIDADE? 

 
 COMPRAR PRODUTOS 

 
 VENDER PRODUTOS 

 
 OLHAR A PAISAGEM 

 
 PESCAR 

 
5.CONHECIMENTO DAS PONTES 

a)VOCÊ SABE QUANTAS PONTES TÊM NO CENTRO?  
 

  3  
 

  4  
 

  5  
 

  6  
 

   7   
 

  8 

 b)SABE O NOME DE ALGUMA DELAS?_______________________________________________________ 

c)QUAL A MAIS ANTIGA?___________________________________________________________________ 

d)QUAL O RIO QUE PASSA SOB ELAS? 
 

 BEBERIBE     
 

  CAPIBARIBE 


