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Este trabalho trata do estudo sobre os lugares do bairro de Casa Forte a 
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RESUMO 

 
O presente trabalho trata do estudo sobre o bairro de Casa Forte, localizado na 

cidade do Recife. Este bairro conjuntamente aos bairros de Apipucos, Monteiro, 

Parnamirim, Poço da Panela e Santana formam o conjunto urbano de Casa 

Forte.  

 

O foco central desta pesquisa é descobrir se apesar das profundas modificações 

realizadas recentemente neste bairro, ainda existem certos lugares de acordo 

com a representação social dos seus moradores. Para tanto, adotamos o 

conceito do Lugar que implica a extrapolação dos elementos materializados no 

espaço, se expressando através de elementos abstratos e impalpáveis, como as 

idéias e os sentimentos das pessoas.  

 

A escolha da Representação Social como perspectiva analítica para a 

descoberta do Lugar, deve-se ao fato da mesma integrar os aspectos afetivos, 

mentais e sociais que são elaborados através da vivência dos grupos sociais.  

 

A partir de uma revisão bibliográfica, da pesquisa histórica e das entrevistas 

abertas chegamos aos resultados do trabalho. 

 

Concluímos que apesar das grandes modificações realizadas neste bairro, ainda 

existem lugares com fortes relações afetivas para os seus moradores e também 

que este bairro é considerado pelos seus moradores como um lugar urbano, 

devido as suas qualidades especiais, do sentido de unidade existente, do 

sentimento de pertinência, de prazer e de orgulho dos moradores, assim como 

das práticas realizadas no cotidiano, dos mitos, lendas, acontecimentos e 

lembranças. 

 

Palavra-chave: Lugar, Representação Social, Práticas sociais. 

 

 



 11

RÉSUMÉ 
 
Ce mémoire a pour objet d`étude um quartier de la  ville de Recife - État de 

Pernambouc – Brésil, nommé Casa Forte. Ce quartier et cinq autres – Apipucos, 

Monteiro, Parnamirim, Poço da Panela et Santana forment l´ensemble urbain qui 

prend le nom de Casa Forte. 

 

Le but de cette recherche est de découvrir si malgré les profondes modifications 

récemment réalisées dans ce quartier, il y a encore des endroits qui s´accordent 

avec la représentation sociale de ses habitants. Pour autant, nous avons adopté 

la définition de l´endroit qui comprend l´extrapolation des éléments matérialisés 

dans l´espace, en s´exprimant à travers des éléments abstraits et impalpables, 

comme les idées et les sentiments humains. 

 

Le choix de la Représentation Sociale comme une perspective analytique pour la 

découverte de l´endroit est dû au fait de celle-ci s´intégrer aux aspects affectifs, 

mentaux et sociaux qui résultent de l´éxpérience de vie des groupes sociaux. 

 

À partir d´une recherche bibliographique, historique et des entretiens avec les 

habitants du quartier nous sommes arrivés aux conclusions suivantes: malgré les 

interventions architecturales et urbaines dans le quartier de Casa Forte, il y a 

encore des endroits où les rapports affectifs avec leurs habitants sont très forts; 

Casa Forte  est aussi considéré par ses habitants comme un habitat urbain avec 

les spécificités: le sens d´unité, le sentiment d´appartenance, de plaisir et de fierté 

de ses habitants, ainsi que les pratiques de chaque jour, des mythes, des 

légendes, des faits et des souvenirs. 

 

Mots-clés : Endroit, Représentation Sociale, Pratiques sociales. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa trata do estudo sobre os lugares do bairro de Casa Forte a 

partir da representação social dos moradores. 

 

Para a realização desta pesquisa fez-se necessária a utilização de alguns recortes 

como recursos metodológicos.  

 

O primeiro recorte realizado é o conceitual, o qual emerge da concepção de 

espaço adotada por Milton Santos (1996) entendido como um sistema de objetos 

e de ações. O diálogo desse conteúdo conceptual com a significação que 

embasa a compreensão do que seja espaço vivido, acredita-se, irá permitir 

maior aproximação com o estudo do lugar, perseguido na pesquisa. 

 

Como temos como objetivo compreender a significação que o homem tem 

destes sistemas, passamos então a focalizar o espaço vivido, na perspectiva 

geográfica. Daí surge a necessidade de partimos do conceito de espaço 

geográfico, que é o nosso ponto inicial e o próprio objeto da geografia para 

chegarmos ao estudo de suas categorias de análise.  

 

O Lugar é a categoria de análise do espaço privilegiada nesta pesquisa. A 

compreensão do lugar implica a extrapolação dos elementos materializados no 

espaço,  expressando-se através de elementos abstratos e impalpáveis, como as 

idéias e os sentimentos das pessoas. (CARLOS, 1999) 

 

Posteriormente, é necessário realizarmos um novo recorte, ou seja, o recorte 

espacial, que nos possibilitará a aplicação da temática escolhida.  

 

Partimos, então, da definição do nosso objeto de estudo, que é o bairro de Casa 

Forte, localizado na cidade do Recife, na Região Político Administrativa Três, 

microrregião noroeste a cerca de 10 km do centro do Recife. 

 

Este bairro conjuntamente com bairros de Apipucos, Monteiro, Parnamirim, Poço 

da Panela e Santana formam o conjunto urbano de Casa Forte.  
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Tomaremos como base a delimitação estabelecida pelo decreto municipal de 

1988, mas objetivamos a identificação da delimitação do bairro que está na 

imagem coletiva da população.   

  

Ainda com relação a este recorte, se quisermos entender os fenômenos que 

acontecem neste trecho da cidade, não podemos perder as relações deste 

bairro com o entorno e com o restante da cidade. Os eventos que agem nesta 

parcela da cidade são frutos não só dos fenômenos internos ao mesmo, mas 

também de acontecimentos mais gerais e até mesmo globais. 

 

A escolha do bairro de Casa Forte como lócus dessa descoberta, surgiu a partir 

da constatação do intenso processo de verticalização que esta área vem 

passando, assim como o adensamento construtivo e a introdução de novos usos, 

que vêm alterando as suas paisagens, morfologia, condições ambientais e 

comportamentais. Estas alterações podem estar provocando a perda de certos 

elementos que são significativos para a população, assim como estar alterando 

as experiências coletivas e os sentimentos das pessoas em relação a este trecho 

da cidade. Este fato torna urgente o estudo do tema aqui proposto. 

 

Também não podemos deixar de considerar o recorte temporal. Assim, nesta 

pesquisa nos interessaremos pelo presente, mas recorreremos a partir do presente 

ao passado, como nos coloca Milton Santos.(1996) 

 

Pretendemos, assim, analisar este bairro a partir dos anos 90 até os dias atuais. Tal 

recorte será realizado devido às grandes transformações ocorridas neste trecho 

após a implantação de um supermercado, o Hiper Center, nos anos 90 e do 

Shopping Plaza assim como após a introdução da Legislação Municipal de 1996.  

 

Foram muitos os motivos que nos levaram a realizar esta pesquisa. Primeiramente, 

a preocupação em analisar as paisagens surgiu durante o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, quando pudemos exercitar esta análise em nosso Trabalho de 

Graduação. Para este trabalho, foi utilizado como instrumento de análise o 

estudo da Paisagem, considerada de grande importância às intervenções 

urbanísticas atualmente realizadas. 



 18

A partir da conclusão deste trabalho, percebemos que poderíamos aprofundar 

os nossos conhecimentos e extrapolar o conceito da Paisagem chegando, 

através da Geografia, à descoberta das identidades e significados dos lugares. 

 

Analisar este bairro provém também de razões pessoais. Como freqüentadora 

deste local, devido ao nosso sentido de afetividade, percebe-se a necessidade 

da permanência das singularidades do mesmo.  

 

Este estudo se justifica também pela necessidade de ampliar os nossos 

conhecimentos com relação ao urbano, a partir de estudos da memória 

individual e coletiva, símbolos e da imagem da cidade. Pretendemos com esta 

pesquisa descobrir o que existe por trás da paisagem construída que está ao 

alcance dos nossos olhos, ou seja, desvendar qual a imagem percebida e quais 

os sentimentos dos moradores e usuários com relação ao bairro. Tal estudo 

mostrará a importância dos elementos subjetivos e das peculiaridades dos 

lugares para o planejamento e gestão das cidades. É nos sentidos acima que a 

pesquisa sobre a descoberta dos lugares do bairro de Casa Forte pretende ser 

desenvolvida.  

 

Assim como boa parte das grandes cidades brasileiras, a cidade do Recife vem 

passando por transformações muito rápidas e sem controle, correndo o risco de 

também perder seus lugares tão importantes para a consolidação dos vínculos 

coletivos. Dessa forma, analisar os lugares no bairro de Casa Forte é uma 

experiência que pode colaborar para a formação de uma consciência de 

preservação dos mesmos. Alguns desses lugares podem hoje estar esquecidos 

pelos moradores ou muito próximos do desaparecimento.  

 

A descoberta dos significados e identidades de cada lugar é hoje de grande 

importância para a revalorização e conservação da qualidade dos espaços das 

cidades. A qualidade está sempre associada a experiências íntimas, individuais 

ou coletivas, as quais dão aos espaços o sentido de lugar. Nesse sentido, 

descobrir os lugares expressivos, na cidade do Recife, poderá contribuir para a 

preservação da qualidade ambiental desta cidade. 
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Procuramos descobrir se apesar das grandes transformações que vêm 

ocorrendo, este bairro ainda conserva alguns elementos significativos para a 

consolidação dos vínculos entre seus moradores. E, também, saber se algumas 

práticas sociais ainda se mantêm. 

 

A escolha da Representação Social como perspectiva analítica para a 

descoberta do lugar, deve-se ao fato da mesma integrar os aspectos afetivos, 

mentais e sociais que são elaborados através da vivência dos grupos sociais. 

Assim, pode ser utilizada como ferramenta de investigação para propostas de 

intervenção urbana partindo de estudos das peculiaridades e singularidades dos 

lugares. (MOSCOVICI, 1978) 

 

Acreditamos que este estudo poderá vir a se constituir em mais um esforço no 

sentido de desvendar o urbano da cidade do Recife, ao mesmo tempo, parte-se 

da crença no reabastecimento do planejamento participativo, através da 

representação social enquanto canal de exercício para a cidadania. Na medida 

em que se crê no espaço como sistema de objetos e de ações inexoravelmente 

articulados. 

 

Partindo das idéias acima, temos como questão principal:  

 

Quais as representações que os moradores têm sobre o bairro? 

 

Nesta pesquisa, partimos das seguintes hipóteses: 

 

Apesar das grandes transformações realizadas neste bairro, ainda há espaços 

que são vivenciados como lugares que mantêm relações íntimas e afetivas com 

a população.  

 

Existem lugares do passado que não são hoje vivenciados. Estes existem apenas 

na memória de alguns e no conhecimento indireto, através de descrições 

literárias, poéticas, etc, 

 

Há qualidades especiais neste bairro que o podem diferenciar do restante da 
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cidade, assim como significados atribuídos pela população a este trecho da 

cidade.  

 

Temos como objetivo geral da pesquisa : 

 

Descobrir os lugares no bairro de Casa Forte a partir das representações sociais 

dos moradores. E como objetivos específicos : 

 

Descobrir o que são considerados como lugares do ponto de vista natural e 

construído e que mantêm laços afetivos com os moradores;  

 

Identificar os lugares do ponto de vista simbólico, ou seja, os significados e valores 

atribuídos aos moradores a este bairro; 

 

Desvendar as manifestações culturais e as práticas sociais que caracterizam este 

local. 

 

Para alcançarmos estes objetivos, percorremos os seguintes passos 

metodológicos: 

 

1. Levantamento Bibliográfico 

Primeiramente realizamos o levantamento bibliográfico que foi fundamental para 

traçarmos a abordagem conceitual com relação ao Lugar. 

 

2. Pesquisa de Acervo Bibliográfico 

Posteriormente, foi realizada a consulta a livros, mapas, fotos, documentos, 

matérias de jornais e revistas, assim como a consulta a trabalhos urbanísticos e à 

legislação. Esta pesquisa foi fundamental para obtermos dados que puderam 

ilustrar a evolução da área, assim como para tomarmos conhecimento das 

propostas existentes para a área.  

 

3. Pesquisa de Campo  

Esta etapa foi fundamental para o levantamento geral dos dados e para 

obtermos as primeiras impressões com relação à área em estudo. 
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3.1. Levantamento das práticas sociais 

Este levantamento foi realizado a partir de várias visitas ao local em horários 

diferentes e foi fundamental para compreendermos as práticas sociais das 

pessoas. Esta pesquisa foi baseada em observações participantes, anotações a 

respeito do comportamento e hábitos da população e levantamentos 

fotográficos.  

 

3.2. Entrevistas abertas 

Optou-se por entrevistas abertas para obtermos o conhecimento das múltiplas 

imagens que estão na mente da população, na tentativa de compor um quadro 

que represente a coletividade, suas preferências e expectativas, tornando assim 

visíveis as invisíveis cidades, como nos coloca Calvino (1990). 

 

As imagens foram obtidas através de palavras descritivas e de sentimentos 

expressos, verificando o sentido de afetividade das pessoas com relação à área, 

e informações a cerca dos elementos físicos. Foram também utilizados mapas 

para auxiliar às entrevistas. 

 

Nesta etapa, foram confrontadas as nossas análises com as representações 

sociais dos moradores mais antigos e mais recentes. Também foram entrevistados 

alguns pontos considerados de sociabilidade e que podem servir de referência 

para a pesquisa: o Burle Marx café, a igreja de Casa Forte, a casa de Chá do 

Chacon, entre outros. 

 

4. Análise e Interpretação dos Dados 

Nesta etapa, foram realizadas as análises das falas dos entrevistados e por fim 

estas entrevistas foram analisadas pelo programa Alceste. 
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Partes do trabalho 

Na primeira parte do trabalho, procura-se desenvolver quadros teóricos que 

fundamentarão as análises do objeto de estudo. Vários conceitos foram 

apontados, mas o eixo se delineia a partir da idéia de lugar, representações e 

práticas sociais. 

A segunda parte apresenta a evolução da área objeto de estudo desde a sua 

origem até os dias atuais. Nesta parte, procura-se mostrar as mudanças e as 

permanências. 

 

A última parte refere-se à demonstração dos resultados, ou seja, aos lugares, 

representações e práticas sociais encontradas a partir da análise das falas dos 

entrevistados. 
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 1.  RECORTE CONCEITUAL E TEMÁTICO 
 
 
O presente capítulo compreende um estudo sobre os principais conceitos da 

pesquisa para relacioná-los com o nosso recorte espacial que é o bairro de Casa 

Forte. 

 

Das categorias de análise do espaço, as que se referem aos significados dados 

pelo homem a estes objetos e ações são a Paisagem e o Lugar. Nesta pesquisa, 

optamos pelo estudo do Lugar devido ao interesse em desvendar os elos afetivos 

das pessoas com relação a uma parcela do espaço. 

 

O estudo do Lugar não constitui privilégio único da Geografia. Além dos 

Geógrafos, inúmeros outros profissionais, cada um deles abordando 

particularidades inerentes ao seu campo do conhecimento, se dedicam ao 

estudo e compreensão dos lugares, tais como Arquitetos, Urbanistas, 

Antropólogos entre outros (GOMES, 1997). 

  

1.1. A origem do Lugar 

 

Para compreendermos o que vem a ser o Lugar, faremos um breve passeio pela 

origem da palavra. 

 

De acordo com Abbagnano, a palavra Lugar vem do latim e significa “Lócus (...) 

Situação de um corpo no espaço”. Também de acordo com esta obra existiriam 

duas doutrinas do Lugar. A primeira é de Aristóteles para quem “o lugar é o limite 

que circunda o corpo, sendo portanto uma realidade autônoma”, a segunda é 

moderna, para a qual “o lugar é certa relação de um corpo com os outros” 

(1999, p. 632). 

 

Em Caldas Aulete, a palavra Lugar aparece como “parte do espaço que 

qualquer corpo ocupa (...) a terra, povoado, pequena aldeia, localidade, 

paradouro (...) residência”. Mas também seria “ponto do espaço ou de terreno 

conveniente ou próprio para alguma coisa” (1964,  p. 3036). 
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No Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, o Lugar é conceituado como 

“região, povoado, pequena aldeia. localidade, cidade: lugar de nascimento, 

residência, local, sítio, ponto em que reside ou se supõe residir, algum sentimento, 

qualidade, defeito” (1976, p. 1066). 

 

De acordo com Ferreira, o Lugar seria “espaço ocupado, sítio, região, país, 

posição, situação” (1999, p. 1239). 

 

Para Vasconcelos (apud SPOSITO, 2001) o conceito tradicional de Lugar vem da 

Geografia Anglo-Saxã e da Geografia Francesa. Na Anglo-Saxã, o Lugar (place) 

seria entendido como “a porção do espaço ocupado por uma pessoa ou coisa” 

(Jonston, Gregory e Smith 1997, p. 442 apud SPOSITO, 2001, p. 23). Na Geografia 

Francesa, o Lugar tem dois sentidos, ou seja, o de “place”, idêntico ao sentido 

anglo-saxão e o de “lieu”, que seria “um elemento de base do espaço 

geográfico, ou seja, um ponto identificado”. (BRUNET, FERRAS e THERY, 1993, p. 

298 e 386 apud SPOSITO, 2001, p. 23). 

 

De acordo com Bezerra (2000), o conceito de Lugar tem sua origem na 

Geografia Humanística. A humanística surgiu dentro da Geografia como um 

campo reconhecidamente científico a partir dos anos 60. Esta autora faz um 

breve histórico da Geografia Humanística e coloca que esta surge a partir das 

influências de duas correntes, que são a francesa e a anglo-saxônia. 

 

A corrente francesa parte das idéias de Vidal de La Blache e da Geografia 

Regional e a anglo-saxônia surge das idéias de Carl Sauer e da escola de 

Berckeley da América do Norte. Esta mesma autora apresenta a influência destas 

correntes para a Geografia Humanística. 

 

Da corrente francesa, as influências vêm de Michel de Certeau  e seus estudos 

sobre “Estratégias e Táticas”, da obra “A invenção do cotidiano”(1994). 

 

A corrente anglo-saxônica influenciou fortemente a Geografia Humanística, 

através dos estudos de Sauer sobre a morfologia das paisagens e os conceitos de 

paisagem natural e cultural. Neste estudo, Sauer introduz a importância do 
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significado da Paisagem, lançando as bases para a Geografia Cultural (SAUER 

apud CORREA e ROSENDAHL, 1998). 

 

Ainda de acordo com Bezerra, a Geografia Humanística vai ser influenciada pela 

Geografia Cultural, pois “herda da Cultural suas incursões histórico-culturais de 

paisagens identificadas pelas aproximações antropocêntricas” (2000, p. 23) 

 

A Geografia Humanística surge a partir de estudos que estão voltados para a 

dimensão subjetiva, incorporando os aportes filosóficos da fenomenologia e do 

existencialismo, buscando o sentido e o significado do que foi apreendido pelo 

homem. Esta Geografia se diferencia dos estudos comportamentalistas que 

surgem na década de 70 porque estes se baseiam na dimensão objetiva da 

realidade. 

 

Bezerra acrescenta que, nos anos 80, surge uma nova Geografia que buscava 

fazer uma ponte entre o humanismo e o comportamentalismo. Surge, assim, a 

Geografia das Representações que considera o processo perceptivo e também 

os aspectos psicológicos e culturais. Esta Geografia busca entender as relações 

entre o individual e o social, através das análises das práticas sociais das pessoas 

visando melhorar a qualidade de vida das mesmas. 

 

Com a Geografia das Representações, o conceito de Lugar passa a adquirir um 

novo conteúdo a partir de uma visão mais subjetiva da realidade, incluindo a 

idéia de apego e de pertença, entre outras. Surge, assim, uma nova 

possibilidade de se estudar o Lugar, associando os estudos das Representações 

Sociais e das Práticas Sociais. E é justamente este o viés deste trabalho, ou seja, 

associar o estudo do Lugar às Representações e às Praticas Sociais. 

 

Para tal, percorreremos os vários conceitos de Lugar, que variam de acordo com 

as áreas de conhecimento. Percorrer estes conceitos nos permitirá compreender 

o que é o Lugar, assim como nos possibilitará um novo olhar com relação ao 

nosso objeto. 
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1.2. O conceito de Lugar 

 

Vários autores se referem ao Lugar de forma diferente, de acordo com as suas 

áreas de conhecimento, conceituando-o de maneira diversificada.  

 

Podemos considerar que os autores estudados nesta pesquisa entendem o Lugar 

a partir de três grupos. Em um eixo, o Lugar seria entendido como uma unidade 

visível,  formado por elementos naturais ou construídos. Em um outro eixo, o Lugar 

seria entendido como uma unidade invisível, ou como Lugar simbólico, ou seja, 

como uma parcela do espaço à qual as pessoas atribuem valor e significado. E 

finalmente, em um outro eixo, o Lugar surge das práticas sociais e das 

experiências vividas nas relações do cotidiano.  

 

Estes grupos não são totalmente separados, pois para alguns autores esses 

conceitos se misturam e até se complementam, mas optamos pela divisão para 

facilitar o nosso entendimento em relação aos autores estudados. 

 

Iniciaremos os estudos pelos autores que consideram o Lugar como uma unidade 

visível.  

 

1.2.1. O Lugar como uma unidade visível 

 

Como autores que consideram o Lugar como um elemento natural, temos 

Moraes e Serpa.  

 

• O Lugar com um elemento natural 

 

Para Moraes, o conceito de Lugar está relacionado com um elemento natural. 

Para ele, o Lugar “pode ser um ecossistema, uma biota, uma unidade 

geoambiental, um habitat, ... etc” (MORAES,1997, p. 57). Os focos de análises 

deste estudo são as particularidades das zonas costeiras e sua interface com o 

mar. 

 

Serpa relaciona o Lugar com uma unidade natural a partir de seus estudos da 
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lagoa do Abaeté, que é entendida pelo autor como um Lugar. (SERPA, 199, p. 

308) 

 

• O Lugar como um elemento construído 

 

Alguns autores consideram o Lugar como um elemento construído. Estes autores 

seriam Tuan e Aldo Rossi.  

 

Tuan defende a idéia de que o Lugar pode se dar através de uma casa, 

esculturas ou monumentos, pois estes seriam capazes de provocar sentimentos. 

Uma casa pode ser comparada com o Lugar, pois proporciona abrigo (...) um 

reservatório de lembranças e sonhos. (1983, p. 191) E também acrescenta que 

“as esculturas têm o poder de criar uma sensação de lugar pela sua própria 

presença física” (1983, p.180). O autor também alerta que, com o passar do 

tempo, muitos destes monumentos podem perder seu status como Lugar, devido 

aos novos padrões do meio ambiente humano que passam a ser funcionais, 

dinâmicos e extremamente complexos. 

 

Para Aldo Rossi, o Lugar pode ser representado por uma edificação. Para este 

autor, certos elementos da cidade são capazes de criar reações aos moradores, 

funcionando como Lugar. A estes elementos o autor conceitua como Elementos 

Primários, e que, “participam da evolução da cidade no tempo de modo 

permanente, identificando-se com os fatos constituintes da cidade” (1977, p. 

109).  

 

Os elementos primários poderiam ser edificações ou monumentos, tais como, 

hospitais, escolas, bibliotecas, edifícios públicos e comerciais que a comunidade 

reconhece nestes o valor histórico e artístico, assim como um plano urbanístico ou 

o núcleo primitivo de uma cidade. Estes monumentos seriam os marcos urbanos 

de um determinado local, testemunhos de valores, permanência e memória, 

podendo ser considerados como Lugar pela comunidade. 
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1.2.2 O Lugar do ponto de vista simbólico 

 

Em um outro eixo, estudaremos os autores que consideram o Lugar do ponto de 

vista simbólico, que seriam Tuan, Monteiro, Nogueira, Gregotti, Augé e Lemos. 

 

Tuan em sua obra “Espaço e lugar”, afirma que “o espaço transforma-se em 

lugar à medida que adquire definição e significado” (1983, p. 151). Este autor 

coloca que o que se inicia como espaço indiferenciado vai adquirindo estatuto 

de Lugar, à proporção que o conhecemos mais intimamente, isto é, quando o 

dotamos de valor ou lhe conferimos significados. 

 

Para Tuan, os lugares possuem uma dimensão existencial vivida no próprio 

cotidiano. Em outra obra, desenvolve o conceito de “Topofilia” como sendo “os 

elos de afeição que unem as pessoas aos lugares” (1980, p. 05). Nesse sentido, os 

lugares vão se constituindo, através do tempo, entre outras coisas, pela vivência 

das pessoas nos mesmos, constituindo assim, referências para os seus habitantes, 

que lhes atribuem significados. 

 

Monteiro acrescenta a importância das pessoas se apropriarem dos lugares, para 

com isto desenvolverem suas idéias e sentimentos com relação aos mesmos: 

 

As pessoas experimentam os lugares de forma diferente, morando, trabalhando, 

socializando, descansando ou somente passando pelos mesmos; elas 

desenvolvem atividades(...) e formam suas idéias e seus pensamentos nestes 

lugares (1995,  p. 10). 

 

Nesse sentido, o estudo do Lugar pode também ser comparado ao estudo da 

“Cidade Imaginada” de Nogueira (1998), onde a autora visa descobrir a cidade 

subjetiva que existe na memória individual e coletiva. De acordo com esta 

autora, a cidade imaginada é a que é desenhada pelas marcas da memória 

individual e coletiva. É a cidade do nosso desejo, espelho de nossas paixões, 

experiências e expectativas. 

 

O arquiteto Gregotti, em 1966, também deu a sua contribuição ao estudo do 
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Lugar. Este autor definiu Arquitetura “como lugar simbólico”, e Lugar “como algo 

antropogeográfico para além do mero espaço físico, algo delimitado e 

instaurado pela atividade simbolizadora do homem” (GREGOTTI apud O. 

ARANTES, 2000, p. 126). A partir desta definição, o Lugar pode ser entendido 

como algo que vai além do espaço físico e que seria foco de significações 

coletivas, reunindo história, memória, tradição e consciência. 

 

M. Augé, em sua obra “Não-lugares”, considera que o Lugar tem um sentido 

simbólico e refere-se “a um acontecimento (que ocorreu), a um mito (lugar dito) 

a uma história (lugar histórico)” (1994, p. 77). Ele define Lugar como “lugar 

antropológico”, ou seja: 

 

aquela construção concreta e simbólica do espaço que não poderia dar conta 

somente por ela, das vicissitudes e contradições da vida social, mas a qual se 

referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto 

que seja (1994,  p. 51). 

 

Afirma também que o Lugar apresenta três características. Eles são “identitários, 

relacionais e históricos”. O Lugar seria identitário, pois confere referência aos seus 

habitantes que lhes atribuem significados. Relacional devido à existência de 

elementos distintos e singulares nos lugares. Seria histórico devido ao 

reconhecimento dos seus marcos pelas pessoas que os vivem. (1994, p. 52 a 55) 

 

Este autor também afirma que caso um espaço não apresente estas 

características, ele se definirá como “Não-Lugar” (1994, p. 73). Os “Não-Lugares” 

seriam então os espaços de transporte, lazer, comércio e trânsito e como 

exemplo teríamos os aeroportos, as estações ferroviárias, os supermercados, que 

são espaços de passagem que vão impondo novas formas de convívio ao 

indivíduo, levando-o ao isolamento e à solidão. 

 

Augé nos chama a atenção para o fato de sermos tentados a opor o Lugar e o 

Não-Lugar. Ele afirma que “O lugar e o não-lugar são polaridades fugididas: o 

primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza 

totalmente” (p.74). E acrescenta “Eles se misturam e se interpenetram. A 
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possibilidade do não-lugar nunca está ausente de qualquer lugar que seja.” (p. 

98)  

 

Lemos (apud SPOSITO, 2001, p. 435) também apresenta o seu conceito de Lugar 

do ponto de vista simbólico. Para a autora, o Lugar  se define como: 

 

Um âmbito semântico de base territorial que se define pelo seu caráter ou 

conjunto de significados associados a esse âmbito” e complementa que “os 

lugares (...) são considerados como componentes de nossa individualidade de 

sujeitos, como centro de significados, como condição da própria existência, foco 

de vinculação emocional para os seres humanos, contexto para as nossas 

ações(...) 

 

Para a autora, o Lugar teria assim duas características que seriam os significados 

dados as formas e elementos físicos da Paisagem e em seguida os significados 

ligados às atividades e à vida dos habitantes.  

 

1.2.3 O lugar do ponto de vista das práticas sociais 

 

Percorreremos também os autores que entendem o Lugar do ponto de vista das 

práticas sociais, que são Ana Fani A.Carlos, Carlos Nelson F. dos Santos,  Lefebvre, 

Milton Santos, De Certeau, Bourdieu, Rossi, Peixoto, Canevacci, Walter Benjamin, 

Cristina Freire, Calvino, Tuan e Bosi. 

 

Carlos em sua obra “O lugar no/do mundo”, afirma que o Lugar só se realiza no 

plano das experiências vividas sendo produto das relações humanas. Nesta obra 

conceitua o Lugar como: 

 

Produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações 

sociais que se realizam no plano do vivido e que garante a construção de uma 

rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora 

produzindo a identidade, posto que é aí que o homem se reconhece, porque é o 

lugar da vida (1996,  p. 29). 

 

Para a autora, o homem percebe os lugares através dos sentidos. O Lugar seria o 
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bairro, a praça, a rua, ou seja, uma área da cidade vivida e reconhecida pelos 

usuários nas relações de vizinhança no ir às compras, e nos percursos 

reconhecidos da prática vivida. Seriam nos lugares, marcados pela história e 

cultura acumuladas no decorrer do tempo que o homem produz a identidade. 

Esta identidade levaria o homem a uma capacidade de criação expressando 

sua função social, seus projetos e seus desejos. 

 

Em sua obra “Espaço-Tempo na metrópole”, esta autora aprofunda os seus 

estudos sobre o Lugar. A autora parte do estudo de algumas intervenções 

realizadas na cidade de São Paulo e opta pela escala do bairro já que o 

habitante da metrópole não a habita em sua totalidade e sim em partes. O seu 

objetivo é desvendar o “sentido da forma da cidade” que seria a parte interior 

desta forma, ou seja, o conteúdo. Desta forma, através do uso do espaço, 

realizado pelo corpo e pelos sentidos, a forma ganharia conteúdo. 

 

Este conteúdo está relacionado ao Lugar, pois é através dos atos mais banais da 

vida cotidiana que as pessoas criam suas referências, produzem uma identidade 

que é o suporte da memória. Para a autora, o Lugar é: 

 

a porção do espaço apropriável para a vida, revelando o plano da microescala: 

o bairro, a praça, a rua, o pequeno e restrito comércio que pipoca na metrópole, 

aproximando seus moradores, que podem ser mais do que pontos de troca de 

mercadorias, pois criam possibilidades de encontro, e guardam uma significação 

como elementos de sociabilidade. A análise da vida cotidiana envolve o uso pelo 

corpo, o espaço imediato das relações cotidianas mais finas: as relações de 

vizinhança, o ato de ir às compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as 

brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida/reconhecida em 

pequenos atos corriqueiros e aparentemente sem sentido que criam laços 

profundos de identidade, habitante-habitante e habitante-lugar, marcada pela 

presença (2001, p. 35). 

 

Nesta obra, analisa os impactos causados pela Operação Urbana Faria Lima na 

morfologia urbana, na vida cotidiana e nos modos de uso. De acordo com esta 

autora, esta operação causou a destruição não só da morfologia urbana, isto é, 

no plano dos espaços construídos, mas acima de tudo nos modos de vida dos 
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habitantes e na percepção que estes habitantes têm dos lugares da constituição 

da vida. Tal operação levaria ao que a autora denomina de “estranhamento no 

indivíduo”, ou seja, as mudanças nas formas causariam a sensação do 

desconhecido e do não identificado. Produziria também transformações radicais 

no plano do tempo, entre o tempo da vida que se expressa na vida cotidiana e 

no tempo das transformações da morfologia urbana, a qual aponta para formas 

sempre em mudança e fluidas.  

 

Carlos Nelson F. dos Santos (1989) apresenta uma linha de raciocínio semelhante 

ao de Carlos. Este autor analisa a apropriação de espaços de uso coletivo no 

bairro de Catumbi no Rio de Janeiro. Este bairro sofreu uma drástica modificação 

para a instalação da passarela do samba, ou seja, o sambódramo. O autor 

defende que não foram levados em consideração os hábitos e o cotidiano das 

pessoas na instalação deste novo equipamento.  

 

Este autor analisa a vida cotidiana dos moradores que acontece em locais 

públicos, ou naqueles que, por força de um uso especial. “passam a ser vistos 

como se fossem públicos” (p. 13). Desta forma, através de uma observação 

participante e da realização de entrevistas, fotos e desenhos, entre outros, 

verifica como acontecem os jogos, reuniões, festas, encontros e cerimônias. 

 

Nesta obra, o autor afirma que a rua é mais do que uma via ou caminho, “é um 

universo de múltiplos eventos e relações”. E acrescenta o termo “alma da rua” 

como sendo “um conjunto de veículos, trausentes, encontros, trabalhos, jogos, 

festas e devoções” (p.24).  

 

Estes autores comungam a idéia de que, para se analisar a forma de um espaço, 

deve-se levar em conta a maneira como este espaço é utilizado. No caso da 

análise de espaços, tais como ruas, calçadas, esquinas, seus significados resultam 

de suas atividades, ou melhor, das práticas sociais realizadas nestes espaços. 

 

Outro ponto que Carlos N. F. dos Santos considera é a importância não só dos 

acontecimentos e da prática de uso dos espaços, mas também de descobrir 

como os moradores classificam estes espaços, qual o valor dado a eles. Assim 
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como na gramática onde as palavras estão articuladas entre si e possuem um 

valor, certos espaços também o possuem, pois, “falamos de casa e rua, quintal e 

calçada, de meio da rua, ou ainda de calçadas, portas e balcões porque 

constituem porções do espaço e referenciais no espaço” (p. 67). Estes espaços 

são porções que se articulam e funcionam como adjetivos ou substantivos de 

uma frase.  

 

Daí a necessidade de se estudar a apropriação de espaços de uso coletivo a 

partir de três vertentes: 1) enquanto categorias de recorte de espaço, isto é, 

como suporte material, 2) enquanto lugares valorados e 3)a partir dos usos ou 

atividades, ou seja, como palco de ações. Estas vertentes devem  ser 

combinadas a partir de um eixo temporal. 

 

Outra consideração que este autor faz é com relação a casa e à rua. Ele 

considera que, apesar desta relação aparecer de imediato como oposta, a rua 

com características de público, formal, visível, masculino e fora, e a casa com 

características de privado, informal, invisível, feminino e dentro, esta relação varia 

de acordo com a cultura e com os significados atribuídos por cada pessoa ou 

grupo. Ruas e calçadas podem ser consideradas como áreas externas da casa 

para uns, mas podem ser também a própria casa ou extensão desta para outros. 

Neste caso, esquinas, calçadas, soleira de portas e janelas podem servir para a 

realização de encontros e ser considerados como extensões da casa.  

 

Este autor também mostra a importância da diversidade nos espaços de uso 

público, pois, a partir desta, o indivíduo vai adquirindo uma identidade. Através 

dos diversos contatos estabelecidos nos espaços de uso coletivo surgem certos 

“nós”, ou melhor, certos lugares: 

 

Tais nódulos de maior saturação corresponderiam a lugares, a pessoas e à 

conjugação de lugares e pessoas num determinado instante sobre o eixo 

temporal. Lugares, pessoas e conjugações particulares de lugares e pessoas no 

tempo, seriam indicativos das muitas medições e mediadores que tornam possível 

a unidade na diversidade. (SANTOS, 1989, p. 87) 
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Outro autor fundamental para o entendimento do Lugar é Henri Lefébvre (1969) 

em seu livro “O direito à cidade”. A tese norteadora deste trabalho é a 

contradição existente entre o valor de uso e o valor de troca. O autor coloca 

que com a industrialização e conseqüente urbanização o valor de uso, ou seja, a 

cidade, a vida urbana e o tempo urbano entram em oposição com o valor de 

troca, isto é, os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos 

bens e dos lugares.  

 

Lefébvre coloca que os espaços se reproduzem cada vez mais em função das 

estratégias imobiliárias inviabilizando as possibilidades de uso do espaço pelos 

habitantes. Cada vez mais os espaços urbanos, transformados em mercadoria, 

são destinados à troca, ficando os modos de uso e apropriação subordinados ao 

mercado.  

 

Desta maneira, as contradições no espaço se tornam inevitáveis, já que teríamos 

o espaço atual, que se caracteriza como homogêneo o qual vai impondo um 

modelo e limitando os usos e os comportamentos, os atos e os gestos da vida 

cotidiana, que passam a ser vigiados e controlados. O Estado, os promotores 

imobiliários e o setor financeiro se unem com o poder de dominação e passam a 

criar “novos espaços” cada vez mais voltados para o lucro e subordinados ao 

valor de troca. 

 

Ele acrescenta que, estando o espaço subordinado ao valor de troca, ocorre um 

processo de implosão, pois vão ser impostas mudanças nos hábitos e 

comportamentos dos habitantes dissolvendo os antigos modos de vida e 

transformando as relações entre as pessoas. Este autor, contudo, adverte que a 

cidade não é somente exclusiva do valor de troca. Apesar da tendência atual 

da predominância do valor de troca sobre o valor de uso, este último ainda está 

presente nos interstícios da vida: 

 

O comprador de um terreno ou de uma casa na cidade continua comprando um 

valor de uso, apesar de a casa ser mercantilizada, o valor de uso e o valor de 

troca se encontram em uma relação dialética em que nenhum dos pólos 

desaparece e ambos se situam no espaço diferencialmente (1969, p. 38). 
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Outra contradição analisada pelo autor é com relação à ordem próxima e à 

ordem distante. A primeira baseia-se nas relações entre os indivíduos em grupos e 

esta última seria caracterizada por grandes instituições. A ordem distante se 

institui no nível superior dos grandes poderes que se impõe à ordem próxima. Já a 

ordem próxima se institui no nível do cotidiano das pessoas que reage à ordem 

distante. 

 

Para o autor, a cidade contém a ordem distante, ela se projeta sobre a ordem 

próxima, entretanto a “ordem próxima não desaparece, ela não se entrega, pois, 

às relações do habitante com o lugar se mantém”. (1969, p. 35) 

 

O autor também acrescenta que é justamente no valor do uso que se realiza nas 

ruas, praças, edifícios, monumentos e festas, e no plano do local, que se realiza 

na escala do Lugar, do bairro, do cotidiano, que se encontram a riqueza da vida 

urbana. 

 

Seria através do tempo da vida, que se expressa no tempo do ritmo da vida 

cotidiana e não no tempo das transformações da forma urbana, que se 

encontram as marcas da vida de relações sociais, dos referenciais da vida. É no 

plano do Lugar que está presente o tempo cíclico do calendário das festas e 

manifestações, o qual marca o tempo das formas e a construção das referências 

da vida urbana. 

 

Santos em sua obra “A natureza do espaço” faz considerações importantes a 

respeito do Lugar. Este autor retoma algumas idéias de Lefébvre e afirma que, 

mesmo com a mundialização atingindo praticamente todos os lugares, ainda 

existem forças de resistência que impedem que as forças da velocidade, da 

fluidez, e das redes atuem de forma plena.  

 

Nesta obra, o autor explica que existe um diálogo complexo entre o global e o 

local, isto é, entre as forças marcadas pela racionalidade única e a força do 

Lugar. O Lugar se apresenta como esquizofrênico, pois de um lado acolhe a 

globalização e de outro se lhe impõe. Para ele, o Lugar seria “um cotidiano 
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compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições” e complementa 

afirmando que o Lugar é “o teatro insubstituível das paixões humanas, 

responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações 

da espontaneidade e da criatividade” (1996,  p. 258). 

 

De acordo com este autor, as relações estabelecidas no cotidiano, decorrentes 

da proximidade entre os indivíduos na escala do Lugar, podem criar a 

solidariedade e reforçar os laços culturais: 

 

Na experiência comunicacional, intervém processo de interlocução e da 

interação que criam, alimentam e restabelecem laços sociais e a sociabilidade 

entre os indivíduos e grupos sociais que partilham os mesmos quadros de 

experiência e identificam as mesmas ressonâncias históricas de um passado 

comum (1996, p. 253). 

 

Seria então nos lugares em que se manifestam as formas mais espontâneas e 

criativas de solidariedade, onde o papel da vizinhança movida pela afetividade 

e paixão se impõe à racionalidade única, criando-se assim novos significados.  

 

Ainda nesta obra, refere-se ao Lugar quando estuda as permanências existentes 

no meio ambiente construído, que são conceituadas como rugosidades: 

 

Chamamos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, 

paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, 

com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares (1996, p. 113). 

 

O conceito de rugosidades é relevante para o estudo do Lugar, pois evidencia 

que apesar da aceleração contemporânea, ainda existem permanências no 

ambiente construído. 

 

Ainda nesta obra, o autor apresenta mais um conceito importante, que é o 

conceito de eventos. Os eventos surgem quando as manifestações da totalidade 

são realizadas em um determinado local. Esta totalidade se esfacelaria nestes 

pontos-eventos tornando o tempo concreto nestes lugares que passariam a  

assumir características particulares. De acordo com Santos, “O evento é uma 
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manifestação corpórea do tempo histórico, algo como se a flecha do tempo 

apontasse e pousasse num ponto dado da superfície da terra, povoando-a com 

um novo acontecer”. (1996, p. 157) 

 

Estes eventos se dão no presente e são essencialmente elementos da atualidade. 

Santos afirma que “Os eventos são, todos, Presentes. Eles acontecem em um 

determinado instante” (1996, p.115). Mas também existem os eventos do 

passado, ou seja, os que são fruto de um evento passado ou eventos do futuro, 

ou seja, que serão realizados num tempo futuro. Estes eventos, apesar de serem 

sempre presentes, podem variar de duração, pois, uma lei, uma decisão 

governamental ou uma portaria podem interferir na duração dos mesmos. 

 

Onde se instalam, os eventos causam mudanças. A cada novo evento as coisas 

pré-existentes mudam de significado e de conteúdo. Os eventos também se 

diferenciam em eventos naturais ou históricos. Os primeiros são frutos de um 

movimento próprio da natureza e o segundo, resulta de uma ação humana.   

 

Santos também cita que o evento pode também aparecer em estudos de outros 

autores com outro vocábulo, como momento, instante, ocasião, mas também 

pode ser sinônimo de ação. 

 

O conceito de eventos é também importante para a compreensão do Lugar, 

pois é necessário compreendermos as ações que acontecem nos lugares assim 

como as suas implicações.   

 

De Certeau (1994) também traz a sua contribuição ao estudo do Lugar a partir 

de seus estudos sobre as práticas sociais. Em seus estudos, o autor busca 

compreender a forma de agir das pessoas que nem sempre se expressam de 

forma clara e visível, mas que aparecem frente ao poder das instituições sobre a 

sociedade. A esta força das instituições sobre a sociedade ele conceitua como 

“Estratégia”, que seria: 

 

O cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em 

que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente. Ela postula um lugar 
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capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto capaz de servir de base a 

uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta (1994, P. 46) 

 

A esta forma agir das pessoas ele conceitua como “ Tática”, que seria: 

 

A ação calculada que não pode contar com um próprio, nem, portanto com 

uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por 

lugar o do outro(...) Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, 

preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das 

circunstâncias ( 1994, p. 46) 

 

As contribuições deste autor são importantes para o estudo do Lugar devido à 

sua reflexão sobre as práticas sociais. 

 

Bourdieu, assim como De Certeau, também se refere às práticas sociais quando 

coloca em evidência as capacidades criadoras, ativas e inventivas do meio e 

dos agentes. Para este autor, os grupos sociais são vistos como portadores de 

convenções, de valores socialmente compartilhados que se atualizam mediante 

um determinado estilo de vida. Utiliza o conceito de “Habitus” para esta 

capacidade criadora ou valor compartilhado, pois, “O Habitus, como indica a 

palavra, é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital” (1989, 

p.61). 

 

Para este autor, “Habitus” que é o conhecimento adquirido, estaria presente 

tanto nas práticas, nas pessoas como nos objetos em geral. O “Habitus” serviria 

também para assegurar a sua própria constância, rejeitando as experiências 

novas. 

 

Na Arquitetura, uma das melhores contribuições a teoria dos lugares vem de Aldo 

Rossi, em sua obra “Arquitetura da Cidade”. Nesta obra, Rossi define Lugar como 

“aquela relação singular e no entanto universal que existe entre certa situação 

local e as construções que estão naquele lugar” (1977, p. 139). Daí a escolha do 

local para um edifício ou uma cidade ser tão importante para os antigos, pois o 

sítio era governado por um deus local, genius loci, anterior a cidade ou edifício, 



 39

que os influenciariam. 

 

Este autor também se refere ao Lugar como espaço diferenciado, “um fato 

singular determinado pelo espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica 

e pela sua forma, por ser sede de vicissitudes antigas e novas, pela sua memória” 

(1977,  p. 139). 

 

Rossi também trabalha o conceito de fatos urbanos que é fundamental para o 

entendimento do Lugar. Considera como fato urbano, uma rua, edifício ou bairro 

e aponta algumas características do fato urbano. 

 

A primeira é a singularidade ou individualidade de um fato urbano, que se 

expressa através de sua forma-tipo, o qual é independente de sua função. É esta 

forma que fica retida na memória, como sendo testemunho de um momento e 

de como vivia a sociedade que o edificou. 

 

A segunda é o sentido de permanência do fato urbano, pois este se constitui 

através de valores que permanecem no decorrer do tempo. 

 

A terceira é a existência de uma qualidade do fato urbano, ou seja, de valores 

espirituais e de experiências íntimas, individuais ou coletivas, que conferem uma 

alma à cidade. 

 

A quarta seria a semelhança do fato urbano com a obra de arte, ou seja, seu 

caráter único que provoca sensações diferentes para quem o vê ou o vivência. 

 

A quinta característica seria a complexidade do fato urbano. Esta se relaciona 

com as anteriores, pois o fato urbano torna-se complexo devido à presença de 

valores espirituais e da existência de uma alma à cidade. 

 

Estas características do fato urbano se relacionam com o conceito de lugar, pois 

assim como o fato urbano, o Lugar também é produzido inconsciente e 

coletivamente, apresenta qualidades específicas e valores que transcendem a 

matéria. 
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Rossi também se refere ao Lugar quando faz a distinção entre “Tipo” e “Modelo”. 

O autor considera como “Tipo” aquilo que, apesar das transformações ocorridas 

com o passar do tempo, se mantém como original. Já o “Modelo” seria um 

objeto que se deve copiar ou imitar: 

 

A palavra tipo não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar 

perfeitamente quanto à idéia de um elemento que deve ele próprio servir de 

regra para o modelo... O modelo, (...) é um objeto que se deve repetir tal qual é. 

(...) Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo (1977, 

p.43). 

 

Verificamos que o conceito de “Tipo” se identifica ao conceito de Lugar, já que 

em ambos estão relacionados os elementos de origem, sejam eles naturais, 

construídos ou experiências coletivas e que permanecem no decorrer do tempo. 

 

Peixoto apresenta o conceito de Lugar semelhante ao adotado por Rossi, 

extrapolando o espaço físico, ou seja, “o lugar – a apreensão do genius loci – 

resulta porém de uma composição de experiências coletivas, memória, lendas, 

quadros, fotografias, cinema e até imagens de outros lugares” (1996, p. 276). 

 

Este autor também apresenta a necessidade da reativação dos lugares através 

da revalorização da memória histórica, do retorno ao alinhamento das ruas, dos 

gabaritos médios e dos telhados tradicionais. Para se chegar ao Lugar, “trata-se 

de construir no construído, de criar lugar sem romper com a paisagem de que se 

partiu. Um espaço pleno de significado, um lugar carregado de símbolos da 

sociabilidade” (1999, p. 286). 

 

Da Antropologia, temos a contribuição da obra de M. Canevacci, intitulada “A 

cidade polifônica”. Nesta obra, o autor volta-se para o estudo da cidade de São 

Paulo e afirma que a questão da polifonia está no objeto de estudo e no 

método. Para ele, a cidade, “se caracteriza pela sobreposição de melodias e 

harmonias, ruídos e sons, regras e improvisações cuja soma total, simultânea ou 

fragmentária, comunica o sentido da obra” (1993,  p. 18) 

 



 41

Para apreender a cidade, ou partes dela, seria então necessária a multiplicação 

de enfoques, olhares ou vozes, ou seja, “perder-se na cidade, de ter prazer nisto, 

de aceitar-se estrangeiro, desenraizado e isolado” (1993, p. 15). Seria necessária 

uma máxima aproximação, para interpretarmos os signos e as diversas 

linguagens da cidade, mas também uma certa distância, para mantermos a 

capacidade crítica sobre o que está sendo observado. 

 

Também em sua obra, Canevacci sugere a narração como uma das formas de 

se apreender a cidade e considera Walter Benjamin e Ítalo Calvino como 

narradores da cidade.  

 

Walter Benjamin pode ser considerado como o antropólogo da memória ou 

como um antropólogo espontâneo urbano. Nas suas “Obras escolhidas”, no 

volume um, que é intitulado de “Magia e técnica, arte e política”, o autor realiza 

a base de sua teoria que parte de uma crítica à visão contínua da história e da 

necessidade da compreensão de uma nova história humana. (1985) 

 

A filosofia benjaminiana baseia-se na crítica do tempo linear e cronológico, na 

história a qual se baseia no encadeamento exato de fatos determinados e na 

fundação de um outro conceito de tempo baseado na narrativa. Esta nova 

forma de narrativa se apóia na experiência vivida, característica do indivíduo 

solitário, que seria transmitida através do relato do narrador ao ouvinte. Tal fluxo 

narrativo levaria à formação de uma outra história e ao ressurgimento da arte de 

contar. Para este fluxo narrativo, o autor sugere que a experiência transmitida 

pelo relato deva ser igual entre o narrador e o ouvinte. O essencial da narrativa é 

o interesse em conservar o que foi narrado e assegurar a capacidade de 

reprodução. (1985) 

 

São várias as passagens deste livro nas quais o autor enfatiza suas idéias, tais 

como as críticas aos livros de história, “Os livros de guerra que inundam o 

mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências contidas 

de boca em boca” (1985, p. 115) e também a extinção da arte de narrar, “É a 

experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 

raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (1985, p. 197). 
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Nesta obra, o autor acrescenta que esta nova história deve permanecer aberta, 

ou seja, não deve dar explicações definitivas e deve admitir várias interpretações 

diferentes. 

 

As críticas realizadas por Benjamin tornam-se essenciais para o momento atual no 

qual estamos imersos, ou seja, na era da globalização, do tempo veloz e da 

informação. É como se o autor deixasse a sua mensagem sobre a necessidade 

da compreensão de um outro tempo que seria mais lento: 

 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E no entanto, somos pobres 

em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam 

acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que 

acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. 

Metade da arte da narrativa está em evitar explicações (1985, p. 203). 

 

Nesta mesma obra, no texto, “O narrador, considerações sobre a obra de Nicolai 

Lescov”, o autor introduz a figura do narrador que é aquela pessoa que sabe dar 

conselhos e que retira o que conta da sua própria experiência ou da experiência 

relatada pelos outros . 

 

Ainda em suas “Obras escolhidas”, o volume dois é intitulado “Rua de mão 

única” (1989). A passagem mais surpreendente desta obra é quando o autor faz 

uma bela descrição de algumas cidades, tais como Nápoles, Paris, Moscou e 

Weimar, entre outras. Estas descrições são realizadas de uma maneira muito 

poética e nos deixam livres para várias interpretações e comparações com 

outras cidades. 

 

Na descrição da cidade de Nápoles, são várias as passagens que se 

assemelham ao centro de algumas cidades brasileiras. O autor relata a 

passagem de mendigos nas ruas, pátios sujos e botequins, entre outras. Também 

se refere à porosidade dos espaços nas cidades onde acontecem os eventos; “A 

porosidade se encontra não só na indolência do artífice meridional, mas 

sobretudo com a paixão pela improvisação” (1989, p.148) Outro ponto 

importante colocado pelo autor se refere à orientação, pois “Ninguém se orienta 
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pela numeração das casas. São lojas, fontes e igrejas que dão os pontos de 

referência” (1989, p. 148). 

 

Na descrição da cidade de Paris, o autor faz várias referências ao rio Sena, 

levando a certas semelhanças com a cidade do Recife e com o rio Capibaribe. 

Com relação ao rio Sena, o autor descreve; “Ele é o grande e sempre espelho de 

Paris. Diariamente a cidade lança neste rio suas sólidas construções e seus sonhos 

de nuvens como se fossem imagens” (1989, p. 198). 

 

O volume três destas obras escolhidas é intitulado “Charles Baudelaire, um lírico 

no auge do capitalismo” (1984). Nesta obra, o ponto principal se encontra no 

texto “o flaneur”, na qual este autor relata a experiência do flâneur pelas ruas de 

Paris. Para o autor: 

 

Aquela embriaguês anamnéstica em que vagueia o flâneur pela cidade não se 

nutre apenas daquilo que sensorialmente, lhe atinge o olhar; com freqüência 

também se apossa do simples saber, ou seja, de dados mortos, como algo 

experimentado e vivido. Esse saber sentido se transmite sobretudo por notícias 

orais (1994, p. 186). 

 

Cristina Freire se inspira na teoria de Benjamin para a análise dos monumentos de 

São Paulo. De acordo com esta autora:  

 

O levantamento de fragmentos significativos, dentro de um todo mais amplo, 

remete, mais uma vez, a Walter Benjamin que se propunha, como historiador  das 

sensibilidades, a mapear o universo do recolhimento de indícios, sinais, vestígios. 

Benjamin trabalhava por constelações, buscando a rede de sentido além das 

categorias estabelecidas (1996, p. 158). 

 

Esta autora parte então da análise de depoimentos para descobrir o que se 

esconde no espaço, ou seja, “O espaço não se esgota em sua visibilidade, mas 

esconde camadas desaparecidas no tempo” (1996, p. 176). Através do relato, as 

pessoas recorreriam às lembranças e rememorizariam os lugares através das 

lembranças, pois:  
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O relato envolve antigas camadas de construção da cidade que se encontram 

sedimentadas na memória de seus habitantes. Só podemos encontrá-las através 

da rememoração que, por sua vez, desperta-se onde essa constelação de 

sentidos se realiza (1996, p. 177)  

 

Ítalo Calvino (1972), em seu livro “As cidades invisíveis”, permite, através da 

narração de várias cidades, criar imagens das mesmas e percorrê-las de olhos 

fechados.  

 

Estas obras apresentam uma grande contribuição para o estudo do Lugar, pois  

permite associar a compreensão do fenômeno urbano à narrativa da memória. 

 

Neste mesmo raciocínio, Tuan coloca que a arte literária tem o poder de dar 

visibilidade a certos lugares:  

 

Muitos lugares, altamente significantes para certos indivíduos e grupos, têm pouca 

notoriedade visual. São conhecidos emocionalmente, e não através do olho 

crítico ou da mente. Uma função da arte literária é dar visibilidade a experiências 

íntimas, inclusive às do lugar (1983, p. 180). 

 

Bosi (2001) em seu livro, “Memória e sociedade”, também reforça a importância 

dos relatos para a troca de experiências e de informações. Esta autora analisa os 

relatos de idosos e coloca que é através da memória que se pode voltar no 

tempo e trazer o que se tem de mais importante do passado. Neste pensamento, 

poderíamos dizer que através dos relatos e da arte de narrar poderíamos 

também descobrir os lugares. 

 

Alguns autores deram as suas contribuições para o estudo do Lugar não em 

forma de conceitos e nem em função da escala, mas em termos de críticas aos 

espaços da cidade moderna. 

 

James Holston (1993) em seu livro “A cidade modernista” apresenta a definição 

da rua de uma típica cidade pré-industrial e de uma rua de uma cidade 

modernista. De acordo com o autor: 
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A primeira apresenta uma manipulação de vazios definidos (ruas, praças e 

quintais) em sólidos no mais das vezes não modulados; a segunda apresenta uma 

manipulação de sólidos (edifícios) em vazios no mais das vezes não modulados. 

Cada uma apresenta uma categoria  inteiramente diferente de figura: em uma, o 

espaço; na outra, o objeto. Na cidade pré-industrial, as ruas são lidas como vazios 

figurais e os edifícios como um fundo contínuo. Na cidade modernista, as ruas 

aparecem como  um vazio contíguo e os edifícios são figuras esculturais (1993,  p. 

130). 

 

O que este autor relata é que houve uma inversão de espaços com a criação da 

cidade modernista, pois são eliminadas as possibilidades de vida nas ruas e são 

destruídos os contatos entre os moradores. Nesta obra, o autor também deixa a 

sua contribuição ao estudo do Lugar, na medida em que mostra a grande 

importância de revermos o planejamento das cidades levando em consideração 

os contatos entre as pessoas e a possibilidade de vida nas ruas e calçadas. 

 

Otília Arantes (2000), em seu livro “O lugar da arquitetura depois dos modernos” 

também faz crítica à cidade modernista. Para a autora, com o movimento 

moderno, as aglomerações urbanas deixaram de corresponder ao conceito de 

cidade, pois houve a predominância de relações funcionais e a ausência de 

preocupação com o lugar público. Também com a introdução da Arquitetura 

do vidro, foram alteradas as relações entre o público e o privado, pois: 

 

A forma das grandes metrópoles - onde as praças(...) se transformam em simples 

ponto de passagem e as ruas, lugares suportes de fluxo de circulação para os 

conjuntos verticais - constitui, (...), a ilustração mais eloqüente das novas relações 

entre o público e o privado ( 2000, p. 114) 

 

A autora também chama a atenção com relação à necessidade dos 

planejadores das cidades repensarem as suas formas de intervenção nas 

mesmas. Segundo a autora, estes deveriam recriar os lugares de modo a 

propiciar uma vasta rede de contatos sociais entre as diversas camadas da 

população, com atividades e funções múltiplas. Tal crítica se mostra relevante 

para o estudo do Lugar pois a autora trata do Lugar do ponto de vista do Lugar 

Público, ou seja, “lugar da vida social ativa”. 
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Ainda nesta linha crítica, Jane Jacobs em seu livro “Morte e vida de grandes 

cidades”, mostra a importância da vida nas ruas e calçadas: 

 

As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos 

mais vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem à cabeça? Suas ruas. Se as 

ruas de uma cidade parecem interessantes, a cidade parecerá interessante; se 

elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona ( 2000, p. 29). 

 

A autora evidencia alguns tópicos fundamentais que devem existir nas cidades. 

O primeiro é a necessidade da separação entre os espaços públicos e privados; 

o segundo é a necessidade de existir olhos para a rua através da observação 

atenta dos seus moradores; e o último é a necessidade de usuários transitando 

nas ruas. Este último tópico se refere à necessidade de contatos espontâneos 

entre os moradores. Destes tópicos, o último apresenta-se como fundamental 

para o estudo do Lugar, pois esta autora reforça a importância destes contatos 

inesperados nas ruas e calçadas das cidades.  

 

Após realizarmos o passeio por estes autores, podemos compreender que o Lugar 

pode ter uma materialidade, sendo visível ou ser um subjetivo e invisível, ou seja, 

se realizando no plano das idéias, do significado e do pensamento. Este Lugar 

subjetivo poderia ser captado pela narrativa da memória e pela arte literária. O 

Lugar também é fruto das experiências coletivas e das práticas realizadas 

coletivamente.  

 

A seguir, faremos uma síntese dos autores estudados e seus respectivos conceitos: 

 

Lugar visível, natural ou construído 

 

Moraes – “pode ser um ecossistema, uma unidade geoambiental, uma planta produtiva” 

Serpa – “lagoa do Abaeté como um lugar” 

Tuan – “casa, escultura ou monumento” 

Rossi – “edificações, monumentos, escolas, bibliotecas, edifícios públicos” 
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 Lugar  simbólico              

Tuan  - “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” 

Monteiro – “As pessoas formam pensamentos e idéias no lugar” 

Nogueira - “lugar é a cidade imaginada que é desenhada pelas marcas da memória 

individual e coletiva” 

Gregotti – “lugar antropogeográfico – fruto da atividade simbolizadora do homem” 

Marc Auge -  “o lugar tem um sentido simbólico e são identitários, relacionais e históricos” 

Lemos - “ o lugar possui características como os significados dados aos elementos físicos e 

as atividades e a vida dos habitantes” 

 

Lugar fruto das práticas sociais 

 

Carlos – “lugar é produto das relações humanas e se dá a partir dos usos do espaço” 

F. dos Santos – “lugar surge a partir da apropriação dos espaços de uso coletivo” 

Jane Jacobs – “lugar  surge dos contatos estabelecidos nos espaços de uso coletivo” 

Lefebvre –  “lugar surge das possibilidades de uso do espaço pelos habitantes” 

Milton Santos – “lugar surge a partir das relações estabelecidas no cotidiano decorrentes 

da proximidade dos indivíduos” 

De Certeau – “Lugar fruto das práticas sociais” 

Bourdieu – “lugar fruto das capacidades criadoras e inventivas do meio e dos agentes – 

Habitus” 

Aldo Rossi - “o lugar é produzido inconscientemente e coletivamente” 

Peixoto – “o lugar resulta de uma composição de experiências coletivas” 

Canevacci – “a narração como uma das formas de se apreender o lugar” 

Walter Benjamin – “lugar surge da narrativa e se apóia na experiência vivida” 

Cristina freire – “o lugar surge dos relatos do dia a dia”-“práticas sociais” 

Calvino – “ o lugar surge da narrativa da memória” 

Tuan – “lugar a partir da arte literária” 

Ecléa Bosi – “ lugar a partir da memória e das lembranças” 

 

Por fim, podemos compreender que o Lugar existe de diferentes maneiras. Pode 

ser visível e ser natural ou construído e pode ser abstrato, extrapolando o mero 

aspecto físico. O Lugar pode também surgir também através dos usos do 

cotidiano e possuir um valor e um significado atribuído pelas pessoas. 
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1.3 A Representação como meio de descobrir o Lugar 

A escolha da Representação Social, como perspectiva analítica para a 

descoberta do Lugar, deve-se ao fato da mesma integrar os aspectos afetivos, 

mentais e sociais que são elaborados através da vivência dos grupos sociais. 

Assim, pode ser utilizada como ferramenta de investigação para propostas de 

intervenção urbana a partir de estudos das peculiaridades e singularidades dos 

lugares. 

Estas peculiaridades surgem a partir das formas de apropriação e das práticas 

sociais e ganham sentido a partir de um determinado grupo social. Para se 

realizarem, estas práticas precisam ser contextualizadas em um determinado 

local. 

Nosso interesse foi entender através das falas, dos gestos e dos encontros do 

cotidiano, o que são lugares para os moradores do bairro de Casa Forte. 

 

1.3.1 Desvendando a teoria das Representações Sociais  

 
O termo Representação Social se refere tanto a um conjunto de fenômenos 

quanto ao conceito que os cerca e a teoria necessária para explicá-los, 

identificando um vasto campo de estudos sociológicos. A origem deste termo 

surgiu com o psicólogo francês Serge Moscovici. (Pereira de Sá apud SPINK , 

1995) 

 

Para desenvolver seus estudos, Moscovici foi buscar como fonte conceitual inicial 

o conceito de Representação Coletiva de Durkheim. Em sua teoria, Durkheim 

procurava entender os fenômenos, tais como a religião, os mitos, a ciência e as 

categorias de espaço e tempo a partir de conhecimentos inerentes à sociedade. 

 

Ao se apoiar em Durkheim, que foi um dos fundadores da Sociologia moderna, a 

teoria de Moscovici é freqüentemente classificada como uma forma sociológica 

da Psicologia Social originada na Europa. Desta forma, difere completamente 

das formas psicológicas da Psicologia Social predominantes atualmente nos 
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Estados Unidos da América. (Farr apud GUARESCHI e JOVCHELOVITCH. Orgs, 

1995) 

 

Para Durhheim, os indivíduos de uma sociedade são portadores de 

Representações Coletivas, mas estas não são o somatório das representações 

individuais. Ele se mostrou hostil à Psicologia do indivíduo, pois para ele é a 

sociedade quem pensa. Este autor julgou que a Sociologia era independente da 

Psicologia, pois, defendia a separação das ciências psíquicas das ciências sociais 

com a superação do social sobre o individual: “Na concepção de Durkheim, é a 

sociedade que pensa. Portanto, as representações não são necessariamente 

conscientes do ponto de vista individual” (MINAYO apud  GUARESCHI e 

JOVCHELOVITCH. orgs, 1995, p. 90) 

 

Outra idéia defendida por Durkheim é que as Representações Coletivas são 

entidades explicativas absolutas, irredutíveis a qualquer análise posterior. Esta 

idéia reflete um caráter objetivo da Representação Coletiva, que não busca 

explicações filosóficas, mas sim apenas retratar os fatos como eles são. 

 

Moscovici, apesar de ter como fonte inicial às Representações Coletivas de 

Durkheim, se diferencia deste em vários aspectos. Primeiramente, Moscovici parte 

de uma posição oposta a de Durkheim, já que este não defende a separação 

entre o individual e o coletivo e pelo contrário, busca uma síntese entre eles.  

 

Moscovici também coloca que as Representações Coletivas, por seu caráter 

fechado, não consideram a pluralidade dos modos de organização. Ele cita que 

as cidades modernas são caracterizadas por seu pluralismo e pela rapidez das 

mudanças econômicas, políticas e culturais. 

 

Para conceituar as Representações Sociais, Moscovici parte do princípio que elas 

estão em todas as ocasiões e lugares onde as pessoas se encontram. Surgem no 

cotidiano a partir da arte da conversação, através da comunicação incessante 

entre os indivíduos e seus comportamentos: 
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As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se 

e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em 

nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados. 

( MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

Um outro princípio adotado por Moscovici é que não existe a separação entre o 

interior e o exterior. As Representações Sociais estão em toda parte, no universo 

do indivíduo, ou seja, em sua mente, ou no universo externo ao indivíduo: 

 

Em primeiro lugar, consideramos que não existe um corte dado entre o universo 

exterior e o universo do indivíduo(ou do grupo), que o sujeito e o objeto não são 

absolutamente heterogêneos em seu campo comum. (idem, 1978, p. 48) 

 

Ao considerar este princípio, Moscovici mostra que existe uma diferença entre a 

Representação Social e a Imagem. No caso da Imagem, esta é concebida 

como um reflexo interno de uma realidade externa: “cópia fiel no espírito do que 

se encontra fora do espírito” (1979, p. 47). Segundo Moscovici, essas imagens 

seriam uma espécie de sensações mentais, ou seja, impressões que os objetos e 

as pessoas deixam em nosso cérebro. Estas imagens funcionam como “filtro de 

informações” e como “tela seletiva” e têm como função principal a seleção do 

que vem do interior e sobretudo do exterior. Elas servem para manter vivos em 

nossa memória os traços do passado nos protegendo contra a velocidade da 

mudança. Estas imagens são estudadas para identificar a escala de valores de 

um indivíduo ou de uma coletividade e servem para extrair a substância 

simbólica elaborada pelos indivíduos e coletividade. 

 

O conceito de Representação Social ultrapassa o conceito de Imagem, pois não 

considera a separação do mundo interior e exterior, mas sim que ambos 

constituem um único contexto. 

 

Nas Representações Sociais, estas imagens captadas pelos grupos humanos 

seriam combinadas de acordo com o sistema de valores gerando novas e 

surpreendentes combinações. Estas combinações teriam a função de explicar a 

realidade e de dar um sentido ao comportamento destes grupos: 
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Portanto, se a representação social é uma preparação para a ação, ela não o é 

somente na medida em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida 

em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o 

comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir um sentido  ao 

comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu 

objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de 

observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. (MOSCOVICI, 1978, p. 

49) 

 

Este autor também acrescenta que as Representações Sociais não são uma 

reação a um estímulo exterior. Elas são conjuntos dinâmicos que se baseiam na 

produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, ou seja, de 

uma ação que modifica tanto os comportamentos quanto às relações: 

 

As representações são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma produção de 

comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma ação que  

modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses comportamentos ou 

dessas relações, de uma reação a um dado estímulo exterior. ( idem, 1978, p. 50. 

grifos do autor) 

 

O primeiro passo realizado por Moscovici para elaborar a teoria das 

Representações Sociais foi dar-lhe uma dupla natureza, pois, ele a concebe 

como um processo de mediação entre o conceito e a percepção. 

 

A esfera da percepção tem uma característica predominantemente sensorial e 

trataria de captar o objeto dando-lhe uma concretude, tornando-o quase 

tangível. Para tal seria necessário à presença do objeto. 

 

A esfera do conceito tem uma característica puramente intelectual e se daria a 

partir da conscientização do objeto, ou seja, mesmo se este objeto não estivesse 

presente, seríamos capazes de concebê-lo e de dar-lhe um sentido. A 

Representação Social seria um processo na qual estas duas esferas se dariam de 

forma recíproca como nos coloca Moscovici: 
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A representação não é, em minha opinião, uma instância intermediária, mas sim, 

um processo que torna o conceito e a percepção de certo modo 

intercambiáveis, uma vez que se engendram reciprocamente. ( 1978, p. 57) 

 

Este autor esclarece que, neste processo recíproco, ocorre a tomada do objeto e 

a sua devolução ao real. Como o objeto percebido é engendrado pelo 

conceito, este será necessariamente modificado, ou seja, toma-se um objeto e 

devolve-se outro, “representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente 

em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-lhe 

o texto” (1978, p. 58) 

 

Para explicar este processo do percebido ao concebido passando pela 

representação, Moscovici propõe uma formulação que é: 

 

Representação            Percepção 

         Conceito 

 

Considerando esta formulação como indissociável e comparando como a frente 

e verso de uma folha de papel, o autor elabora dois processos fundamentais das 

Representações Sociais. A objetivação e a ancoragem. 

 

                 Figura           

Objetivação   Significação                Ancoragem 

 

Objetivar seria o processo de dar materialidade a um objeto abstrato tornando-o 

quase tangível; e ancorar seria o processo de dar um contexto inteligível ao 

objeto, isto é, interpretá-lo. Ambos estes processos se realizam a partir do princípio 

básico de que toda representação é a transformação de algo não familiar ou 

novo em algo familiar, ou seja, conhecido. A objetivação seria responsável por 

dar uma forma ou figura a um conceito abstrato e a ancoragem iria classificá-lo 

e denominá-lo.  

 

Classificamos algo através da escolha de protótipos guardados na nossa 

memória e o denominamos quando tiramos os objetos do anonimato e os 
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incluímos num complexo de palavras características de nossa cultura, ou seja, 

dando-lhe um conteúdo e um significado. 

 

O campo de estudos da Representação Social nos últimos anos vem passando 

por aperfeiçoamento teórico-conceitual surgindo complementações à teoria de 

Moscovici. 

 

Denise Jodelet, colaboradora de Moscovici há anos, vem se dedicando a 

sistematizar o conceito das Representações Sociais. Com relação ao conceito de 

Representações Sociais esta autora ressalta que: 

 

São fenômenos complexos cujos conteúdos devem ser cuidadosamente 

destrinchados e referidos aos diferentes aspectos do objeto representado de 

modo a poder desprender os múltiplos processos que concorrem para a sua 

elaboração e consolidação como sistemas de pensamento que sustentam as 

práticas sociais. (JODELET apud SPINK, 1995, p. 88 e 89) 

 

Esta autora acrescenta que é necessário entender como o pensamento 

individual se enraíza no social e como um e outro se modificam mutuamente. 

Também se mostra muito preocupada com as relações das Representações 

Sociais e Práticas Sociais. 

 

1.3.2. Representações e Práticas Sociais 

 

Os estudos que relacionam as Representações Sociais às Práticas Sociais não 

constituem uma área de ponto central desta teoria.  No entanto, Jodelet e 

Moscovici (1990) advertem para o fato da importância dos estudos das Práticas 

Sociais para a teoria das Representações Sociais: 

 

Considera-se, geralmente, que as representações sociais são associadas a 

comportamentos atomizados, sem laços sociais, freqüentemente sob a 

forma de legitimação, dando sentido aos atos que lhe são anteriores ou 

independentes. Negligencia-se o fato de que são sistemas de ação 

socialmente estruturados e instituídos em relação com as regras. (apud 

ALMEIDA, SOUZA SANTOS E TRINDADE, p. 6) 
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Para o estudo das Práticas Sociais em Representações Sociais, Trindade (1998) 

apresenta dois pontos importantes. Primeiramente, as Práticas Sociais referem-se 

ao conjunto de ações e em seguida que estas ações estariam organizadas de 

forma encadeada e padronizada. Estas práticas podem, assim, ser consideradas 

ora como atividades significativas para o sujeito, ora estão submetidas ao papel 

social. (apud ALMEIDA, SOUZA SANTOS E TRINDADE) 

 

A relação das Representações Sociais com as Práticas Sociais são estudadas em 

três direções diferentes. Alguns autores buscam evidenciar que as 

Representações determinam as Práticas Sociais, tais como, Moscovici (1961), 

Abric (1987), Jodelet (1989). Também se tomam as Práticas Sociais como 

condicionantes das Representações. E também pode se adotar o caráter 

dialético e assumir a posição de que tanto as Representações quanto às Práticas 

Sociais constituem-se em uma totalidade indivisível, como coloca Abric (1994). 

(apud ALMEIDA, SOUZA SANTOS E TRINDADE) 

 

Considera-se atualmente que as Representações Sociais é que conduzem as 

Práticas Sociais. Abric (1994) afirma que, “as representações determinam as 

práticas sociais em situações nas quais a carga afetiva é forte” e também que, 

“as representações assumem, igualmente, um papel determinante sobre as 

práticas em situações nas quais o autor dispõe de uma autonomia - mesmo que 

relativa - em relação às restrições de poder”. Mas existem também casos em que 

as práticas podem regular as representações, ou seja, “em situações com forte 

restrição – social ou material (...)  a implementação de certas práticas é 

suscetível de engendrar transformações completas nas representações” (apud 

ALMEIDA, SOUZA SANTOS E TRINDADE, p. 10) 

 

Assim, nesta pesquisa partimos do pressuposto de que as Representações 

orientam as Práticas, mas também as Práticas podem ser um agente de 

transformação das Representações. E este será o foco principal deste trabalho, 

na qual as Representações Sociais vão orientar as Práticas Sociais e estas 

também podem influenciar as Representações. As Representações, através da 

objetivação, ou seja, do visível, nos levariam ao Lugar objetivo e concreto; e 
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através da ancoragem, nos levariam ao Lugar simbólico. As Práticas Sociais, 

através das apropriações do cotidiano, nos levariam aos lugares coletivos. 

 

Representações Sociais                                        Práticas Sociais   

 

  

objetivação           ancoragem                              apropriações 

 

 

     LUGAR  
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1.3.3. Metodologia das Representações Sociais 

 

No Brasil é cada vez maior o número de autores que debruçam seus estudos 

sobre as Representações Sociais. Estes estudos são de suma importância já que 

existem várias críticas a esta teoria centradas basicamente na precariedade da 

formulação conceitual e na falta de rigor das abordagens metodológicas 

adotadas pelos pesquisadores.  

 

No entanto, Moscovici se defende, relatando que esta teoria é recente e que ele 

teve como preocupação primeira enriquecer conteúdos e de formar um quadro 

teórico. Com relação à metodologia, ele coloca que esta depende dos objetivos 

da pesquisa e da criatividade dos pesquisadores: 

 

(...) Sendo comparativamente recente, nossa teoria certamente tem um longo 

caminho para frente antes de poder ser verificável ou falsificável. (...)Estando 

convencidos sobre suas implicações, nossa preocupação primeira é de 

enriquecer seus conteúdos e refinar o enquadre teórico(...) Não há dúvida que 

para atingir esses objetivos temos que confiar mais na criatividade dos 

pesquisadores do que em procedimentos conhecidos e testados. (MOSCOVICI 

1988, p. 239 apud SPINK 1995, p. 88) 

 

Diante da complexidade que abarca as Representações Sociais, são várias as 

estratégias metodológicas adotadas pelos pesquisadores. São mais comuns os 

estudos sobre sujeitos ou grupos socialmente localizados e os enfoques dados 

partem de abordagens comparativas horizontais, enfocando vários grupos em 

uma mesma sociedade, ou verticais comparando diferentes culturas ou 

formações sociais. 

 

As técnicas utilizadas também são variadas utilizando-se a observação, a 

pesquisa participante, entrevistas abertas, questionários com perguntas abertas, 

análise de discurso, jogos de dramatização, assim como análise de material já 

produzido como jornais, revistas e livros.  
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Segundo Spink, a análise centrada na totalidade do discurso é demorada, sendo 

assim são utilizados poucos sujeitos. Estes “sujeitos genéricos”, se devidamente 

localizados, teriam o poder de representar o grupo no indivíduo. (SPINK apud 

GUARESCHI e JOVCHELOVITCH. orgs, 1995, p. 129) 

 

A conversação e o diálogo entre os indivíduos estão no centro dos estudos da 

Representação Social e é este diálogo que pretendemos analisar em grupos 

determinados no bairro de Casa Forte. Estes discursos podem nos dar pistas dos 

elementos cognitivos, da prática do cotidiano e do investimento afetivo dos 

moradores deste bairro. 

 

Este capítulo foi de suma importância para a pesquisa, pois, primeiramente, 

podemos a partir da contribuição de vários autores,  compreender o que vem a 

ser o Lugar. A associação do Lugar com a teoria das Representações Sociais foi 

relevante devido à relação existente entre o Lugar, a objetivação e a 

ancoragem. Os lugares podem existir de forma objetiva, ou seja, ter uma forma 

concreta, mas também são explicados através da ancoragem, ou seja, dos 

significados que são atribuídos pela população.  

 

Ainda com relação às Representações Sociais, às práticas sociais também 

fornecem subsídios para entender o Lugar, pois é no Lugar que a sociedade, em 

suas práticas e relações sociais, se reproduz. 

 

Nos capítulos seguintes objetivamos desvendar os lugares do bairro de Casa Forte  

através das falas dos moradores e pessoas com forte ligação afetiva com este 

bairro. Estes lugares podem surgir através de formas visíveis, naturais ou 

construídas, podem ser invisíveis e surgir em forma de idéias ou pensamentos com 

forte carga simbólica, ou através de usos, apropriações, datas importantes e 

eventos. Cabe a nós, decifrar este binômio visível/invisível presente no bairro de 

Casa Forte, através de uma observação cuidadosa e de um olhar atento. 
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2. O OBJETO DE ESTUDO. RECORTE TEMPORAL E ESPACIAL.  

 

O presente capítulo analisa a origem e as transformações das paisagens do 

bairro de Casa Forte. Visa compreender as mudanças ocorridas no bairro, no 

decorrer do tempo, para identificar as persistências/permanências e 

rupturas/transformações. 

 

Esta análise revela-se como fundamental, pois partimos da premissa de que a 

imposição do tempo veloz, que se instala com a modernidade, gerará novas 

relações dos habitantes com o Lugar, redefinindo aa práticas sociais. 

 

2.1 Bairro de Casa Forte: as redes do tempo e do espaço. 

 

O bairro de Casa Forte associado aos bairros de Apipucos, Monteiro, Parnamirim, 

Poço da Panela e Santana formam atualmente o conjunto urbano de Casa 

Forte. Este bairro localiza-se na cidade do Recife, na Região Político 

Administrativa Três, microrregião noroeste a cerca de 10 km do centro do Recife. 

 

Figura 1: Localização do bairro de Casa Forte. Fonte: Mapa base  da nucleação centro. 
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A paisagem atual do bairro de Casa Forte é constituída pela sobreposição de 

paisagens de diversos momentos históricos. Aí reside a necessidade de se fazer 

um breve passeio pelos momentos de sua formação.  

 

2.1.1 O bairro ontem. 

 

2.1.1.1 Paisagem natural. 

 

De acordo com Castro (1957), deve-se iniciar os estudos sobre a paisagem pela 

análise da paisagem natural. Desta forma, iniciaremos os nossos estudos 

analisando a paisagem natural da cidade do Recife e, em particular, da nossa 

área objeto de estudo. 

 

Com relação à paisagem de origem da cidade do Recife, Castro (1957, p. 210) 

afirmava que: 

 

A cidade se assenta nas terras baixas de uma extensa planície aluvional, que se 

estende desde as costas marinhas, frisadas, em quase toda sua extensão por uma 

linha de arrecifes de pedra, até uma cadeia irregular de outeiros terciários, que a 

envolvendo em semicírculo, a separa das terras mais onduladas do interior.(...) Foi 

nesses bancos de solo ainda mal consolidado - mistura ainda incerta de terra e de 

água – que nasceu a cidade do Recife, (...). 

 

Este autor (1957) acrescenta que, em tempos pré-históricos, a área que ocupava 

a enseada, correspondia a uma orla marinha penhascosa que se estendia de 

Olinda até Guararapes, passando por Apipucos. A partir deste relato, podemos 

supor que a área que corresponde atualmente ao bairro de Casa Forte também 

teve o mar como paisagem natural. 

 

Aos poucos ocorreu a regressão das águas do mar, em estreita colaboração 

com os rios, que foram depositando os seus sedimentos, formando pequenas 

coroas e ilhotas até formar uma faixa de terra. Foi a partir deste trabalho em 

conjunto das águas dos rios, do mar e da ação dos ventos, dos mangues e do 

homem que surgiu a planície. 
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2.1.1.2 Paisagem do século XVI ao XVIII: Os engenhos. 

 

No início do século XVII, o Recife era formado pela área portuária e se 

caracterizava por uma estreita faixa de terra. 

Figura 2 - 

Vista do 

Recife em 

1637. Fonte: 

Gilis Peetrs in 

Henkenholf 

 

 

 

 

A área objeto de estudo, no início de sua formação, era conhecida como terra 

dos engenhos e fazendas que se distribuíam ao longo da margem do rio 

Capibaribe, e se caracterizava por ser uma área distante da zona portuária. Estas 

terras, apesar de distantes, tinham fácil comunicação com o porto devido ao 

canal hidroviário que permitia o escoamento rápido e relativamente barato da 

produção agrícola local, destinada ao mercado externo, no geral. 

 

 
Figura 3 - Terra dos engenhos e fazendas - 

Capitania de Pernambuco. Vila de Olinda e 

planície do Recife. Século XVI a XVII. Fonte: MOTA, 

Carlos Guilherme e LOPES, Adriana. Brasil 

Revisitado: palavras e imagens. São Paulo. Rios, 

1984, p. 34. 
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Nas margens do rio Capibaribe, durante a primeira metade do século de 

colonização, havia vários povoados e engenhos. Na sua margem esquerda, em 

meados do século XVI, existiam vários povoados que se transformaram em 

engenhos, entre eles o de Casa Forte e Monteiro. E, no final deste século, surgiu o 

engenho Apipucos, a partir de uma subdivisão das terras do engenho Monteiro. 

 

Apesar de não encontrarmos os limites físicos dos engenhos, sabemos que os 

mesmos existiram e eram descritos nas atas de circunscrição e doação dos 

engenhos, lavradas na então vila de Olinda, porém não eram demarcados no 

sítio e nem apareciam em bibliografia ou cartografia consultadas. A localização 

provável destes engenhos pode ser visualizada na próxima figura. 

 

 

 
Figura 4 - Provável 

localização dos engenhos 

de Casa Forte e Apipucos. 

Fonte: Est. Gráfico Brasileiro 

Dreschler & Cia. 

Monumentos e Curiosidades 

da guerra Holandesa em 

Pernambuco: 1630-54. 

Recife: Comissão de defesa 

do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado, 1941. 

Fonte: Museu do Estado, 

Recife/ PE.  
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Figura 5 - Detalhe dos engenhos de 

Casa Forte abaixo, Monteiro  no 

centro e Apipucos acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também encontramos uma outra fonte que se refere à provável localização dos 

engenhos. 
Figura 6 - Provável 

localização dos 

engenhos Casa 

Forte, Monteiro e 

Apipucos. Fonte: 

LAGO, Antonio 

Bernadino Pereira 

do. Planta dos 

lugares donde 

nasce a água e 

pode passar: 

Gabinete 

Topográfico da 

província de 

Pernambuco, 

1828. Fonte: 

PCR/SEPLAN, 

Recife/PE. 
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Figura 7 – Detalhe dos engenhos de Casa Forte, Monteiro e Apipucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área formada por estes engenhos tinha, como paisagem de origem, densa 

vegetação de mata atlântica, os canaviais e áreas para a criação gado bovino, 

além da presença de água assegurada pelo rio. A presença de água e a 

fertilidade do solo contribuíram para o desenvolvimento da economia 

canavieira. Esta paisagem é marcada tipicamente pelos volumes plantados, 

dando a área características rurais. 

 

A partir de estudos cartográficos e históricos e, acima de tudo dos mapas 

elaborados pelo professor José Luiz da Mota Menezes, procuramos realizar uma 

simulação da evolução destas terras. 
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Figura 8- Exercício de simulação da localização dos engenhos Casa Forte, Monteiro e 

Apipucos no século XVI. Realização: Francisco Elihimas 

 

No mapa anterior, percebemos as edificações dos engenhos e a paisagem 

formada pelas matas, pastos e canaviais. O acesso a estes engenhos, ao longo 

do século XVI e até o fim do século XVIII, se deu através das águas do rio, por 

meio de canoas e botes. (Figura 7) 

 

De acordo com Santana (1998), a área formada por estes engenhos teve sua 

formação e estruturação ao longo da história vinculada ao sistema agrícola, 

conferindo-lhe um significado social peculiar. A maior parte das terras destinava-

se ao cultivo de cana de açúcar e também à criação de gado bovino. As 

culturas agrárias influenciaram a formação dos espaços desta área, assim como 

repercutiram na mentalidade, na cultura e nos hábitos dos indivíduos desta 

localidade.  

 

A área objeto de estudo desta pesquisa correspondia às terras do engenho Casa 

Forte. Estas terras englobavam, no início de sua formação, as terras dos atuais 
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bairros de Casa Forte, Poço da Panela e Santana. Poço da Panela só vai 

aparecer como povoado e rapidamente como freguesia no século XVIII. (Figura 

8) 

 

Figura 9- Exercício de simulação da localização dos engenhos Casa Forte, Monteiro, 

Apipucos e da freguesia do Poço da Panela entre os séculos XVII e XVIII. Realização: 

Francisco Elihimas. 

 

 

No mapa anterior, percebemos que não houve grandes transformações nesta 

área do século XVI ao XVIII. No final do século XVIII, surgiu a estrada de Casa 

Forte que passa a dividir, com o rio, o acesso à área. (Figura 8) 
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Figura 10- Exercício de simulação da localização e traçado urbano dos arrabaldes e 

povoados no final do século XIX. Realização: Francisco Elihimas. 

 

No mapa anterior, percebemos que no final do século XIX surgem outras estradas 

que dão acesso a estas terras. Também surgem as primeiras edificações voltadas 

para o rio ou ao longo das estradas. Estas novas construções e a presença das 

estradas vão dar uma nova paisagem a esta área. 

 

Em meados do século XIX, os engenhos desta área se transformam em 

arrabaldes e vão surgir os povoados de Santana e de Cruz das Almas, futuro 

bairro de Parnamirim. (Figura 9) 
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A partir do século XX, estas terras se transformam em bairros, mas continuam com 

uma certa homogeneidade . (Figura 10) 

 

Figura 11- Limite do Conjunto urbano de Casa Forte e dos seus bairros no século XX. 

Realização: Francisco Elihimas. 

 

As terras correspondentes à área objeto de estudo desta pesquisa tiveram como 

fundador Diogo Gonçalves que as recebeu de Duarte Coelho Pereira, capitão-

mor donatário de Pernambuco, como dote nupcial, ao casar-se com Isabel 

Fróes. Estas terras eram chamadas de Passo do Fidalgo e, posteriormente, foram 

chamadas de Sítio Santana. (COSTA, 1952) 

 

De acordo com Pereira da Costa (2001, p. 57), “o engenho era movido a animais, 

ocupava uma bela situação e dispunha de uma grande área territorial e de 

excelentes matas”. Neste local, foram construídas, no século XVI, uma casa 

grande, uma senzala, uma fábrica e a capela.  
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Figura 12- Exercício de Simulação da localização do engenho Casa Forte no século XVI. 

Realização: Francisco Elihimas. 

 

A casa grande localizava-se à direita da capela e em frente à área 

descampada, provavelmente no local onde, atualmente, existe o colégio da 

Sagrada Família. Pereira da Costa (2001, p. 61) cita que a casa grande era, nesta 

época, espaçosa e bem confortável e que “foi levantada sobre pilares de 

pedra, com varandas e escadarias”.  
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Com relação à capela do engenho, não podemos precisar a sua exata 

localização, mas o que se sabe é que ela ficava ao lado da casa grande e 

provavelmente ocupava o local onde, hoje, está a igreja de Casa Forte. Poderia 

também ter ocupado o local onde atualmente fica a capela do colégio 

Sagrada Família, em posição central em relação à praça.  

 

Existia nesta época uma área descampada na frente da casa grande e da 

capela que era conhecida como campina.  

 

Com relação à fábrica do engenho, não temos sequer referências acerca de 

sua localização ou construção. Provavelmente, pode ter existido o casario do 

engenho nas proximidades da casa grande. Possivelmente, este poderia ter 

ocupado o local onde atualmente existe o casario perpendicular à igreja.  

 

O acesso a este engenho, ao longo do século XVI e até o fim do século XVIII, se 

deu através das águas do rio, por meio de canoas e botes.  A canoa por muito 

tempo foi o único e mais importante meio de transporte desta área. Desta forma, 

o Capibaribe, foi muito utilizado para transportar água de beber, material de 

construção e o açúcar. (MELLO apud SOUTO MAIOR e DANTAS SILVA (org), 1992)  

 

No final do século XVIII, surgi na paisagem da área em estudo, a estrada de Casa 

Forte. Esta estrada apesar de dividir, com o rio, o acesso à área, incorporando o 

uso do cavalo nos deslocamentos, não teve a mesma importância que o 

transporte fluvial, que ainda era a melhor forma de chegar  a estas terras.  
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Figura 13 – Exercício de simulação da localização do engenho do século XVII ao XVIII. 

Realização: Francisco Elihimas. 

 

Durante o século XVI, este engenho passou a ser de propriedade da filha de 

Diogo Gonçalves, Isabel Gonçalves Fróes, quando se casou com Jerônimo Paes 

de Azevedo e, passou a ser chamado de “Passagem de Jerônimo Paes”. 

(COSTA, 1957, volume 2, p. 345) 
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No fim do século XVI, toda a estrutura do engenho foi repassada à filha destes 

proprietários, Ana Paes, que o recebeu como dote nupcial no momento do seu 

casamento com Pedro Correia da Silva. 

 

Pedro Correia morreu em 1630 e Carlos Tourlon, capitão do exército holandês, 

casou-se com Ana Paes. O engenho passou a ser chamado de Engenho Tourlon 

ou Engenho Nassau, em homenagem ao príncipe holandês, devido ao fato 

deste ter revogado a decisão de deportá-lo à Holanda. Pouco tempo depois, 

após a constatação de provas, Maurício de Nassau o enviou para o seu país.   

 

Ana Paes casou-se com outro holandês, chamado Gisbert de With, e a 

propriedade passou a se chamar de Engenho Whit. “No ano de 1645, o engenho 

era uma das melhores propriedades agrícolas de Pernambuco, pela sua 

vantajosa situação, matas, terras vastas e fertilíssimas, facilidade de 

comunicação fluvial com o Recife”. (COSTA, 2001, p. 61) 

Em 17 de agosto de 1645, foi este engenho palco de uma das mais notáveis 

batalhas. Esta batalha ficou conhecida como batalha de Casa Forte, devido à 

importância que a casa grande teve para a batalha, acolhendo os holandeses. 

A origem do nome do atual bairro de Casa Forte se remete a esta batalha e ao 

papel fundamental da casa grande. 

Pereira da Costa (1952, v. 3) faz uma breve explanação sobre esta batalha. Ele 

relata que no dia 16 de agosto de 1645, o coronel Henrique Hous, chefe do 

exército holandês, mandou prender as notáveis mulheres do exército 

pernambucano que residiam nos engenhos da Várzea. Em seguida, os 

holandeses regressaram para a casa da vivenda do engenho de Ana Paes com 

as mulheres prisioneiras.  

Assim que foi comunicado, João Fernandes Vieira partiu imediatamente com o 

seu exército para o engenho de Ana Paes e, na manhã do dia 17 de agosto, 

chegou às margens do Capibaribe.  

Primeiramente, os holandeses foram derrotados na campina do engenho e 

seguiram para a casa de vivenda. Nesta casa, colocaram as senhoras 
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pernambucanas, prisioneiras da várzea, na janela da casa grande e exigiram a 

rendição. Neste momento, o chefe da tropa pernambucana seguiu até a casa 

grande para acertar a rendição e foi morto pelos holandeses. Em meio a gritos e 

revoltados com a morte do chefe da tropa, os pernambucanos avançaram em 

direção da casa de Ana Paes, enquanto alguns soldados colocavam fogo no 

bagaço de cana que se encontrava sob os pilares da casa grande. Em meio ao 

enorme fogo, os holandeses se renderam e foram presos. Este autor acrescenta a 

parte mais triste desta batalha, quando os índios, que faziam parte do exército 

holandês, foram mortos, pois estes não eram considerados prisioneiros de guerra. 

 

Com a expulsão dos holandeses, o engenho foi confiscado pela fazenda real 

como propriedade holandesa. Ana Paes recorreu e comprovou que ela era a 

única herdeira da propriedade.  

 

A casa grande e a capela ficaram bastante danificadas após a batalha. A 

capela foi reparada em 1672, quando foi batizada de Nossa Senhora das 

Necessidades do Engenho Casa Forte. No fim do Século XVI, a capela caiu no 

abandono, chegando ao estado de ruínas. A fábrica também foi extinta após a 

batalha. No final deste século, a área que ficava em frente à igreja passou a ser 

chamada de campina da Casa Forte, para perpetuar a lembrança da batalha. 

 

As pesquisadoras Luzilá Gonçalves e Telma Bittencourt de Vasconcelos 

estudaram a vida de Ana Paes. A primeira pesquisadora, em 1998, escreveu um 

livro intitulado “A garça mal ferida”, que trata da vida de Ana Paes. O livro de 

Telma Vasconcelos é um levantamento sobre a invasão holandesa, mas tem 

como fio condutor a vida de Ana Paes, revelando a mesma como figura 

importante para a história pernambucana.  

 

Estas pesquisas, que tratam do assunto em forma de história romanceada, nos 

mostram a senhora de Casa Forte como uma mulher que estava muito à frente 

do seu tempo e que se arriscava a fugir dos padrões, pois ela controlava, sozinha, 

sua propriedade, competindo com os outros donos de engenho. Também 

ressaltam certas peculiaridades de Ana Paes, como por exemplo, que ela 

freqüentava o descampado em frente da sua casa e o mercado, vestida de 
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roupas masculinas para facilitar a sua locomoção. E ainda, revelam os casos 

amorosos de Ana Paes com Maurício de Nassau e André Vital de Negreiros. 

(JORNAL DO COMMERCIO, 11/10/99, Caderno C) 

 

Com o falecimento de Ana Paes, em época desconhecida, o engenho passou a 

pertencer a seu sobrinho e posteriormente a seu filho, João de Freitas Silva, em 

1759. Após a morte deste último, as terras foram partilhadas entre os diversos 

herdeiros, que cederam ao governo o terreno da grande área em frente à casa 

grande.  

 

E, devido a este desenrolar histórico, o engenho teve várias denominações, tais 

como, Passo do Fidalgo, Jerônimo Paes, Tourlon, Nassau, Whith e por fim Casa 

Forte. 

 

No final do século XVII, com o declínio da atividade açucareira, os engenhos 

foram extintos e suas terras foram subdivididas dando origem aos sítios. 

Começam, então, a surgir os sítios nas terras do extinto engenho Casa Forte que, 

no final do século XVIII, passam a fazer parte da freguesia do Poço da Panela.  

 

Os engenhos localizados à margem do Capibaribe tiveram um papel 

fundamental na evolução da cidade do Recife. O movimento da povoação do 

Recife não se deu apenas do porto para o interior, mas também do interior em 

sentido do porto, devido aos contatos estabelecidos entre os engenhos de 

açúcar e o porto. (G. de MELLO apud SOUTO MAIOR e DANTAS SILVA (org), 1992)  

 

Estes engenhos são considerados por Castro (1957) como ilhas de povoamento, 

centros autônomos de vida e de cultura que possuíam grande atividade, 

população numerosa e também funcionavam como verdadeiras zonas de 

riqueza e de prosperidade que se transformaram nos bairros atuais. 

 

Castro (1957, p. 263) aponta para o fato de que as localizações destes engenhos, 

no vale do Capibaribe, tiveram uma grande influência na direção que a cidade 

tomou em sua evolução. A cidade cresceu em direção a estes núcleos de 

povoamento, condicionada pela presença das águas. Segundo este autor, “a 
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cidade cresceu na direção dessas águas em busca dos primeiros núcleos de 

povoação representados por esses engenhos”.  

 

2.1.1.3. Paisagem do Século XIX: Os sítios e chácaras.  

 

Nas terras dos antigos engenhos de Casa Forte, Monteiro e Apipucos surgem, no 

início do século XIX, os sítios e chácaras. Estas terras, em meados do século XVIII, 

passam a fazer parte da freguesia do Poço da Panela, que depois da 

construção da capela e da grande concentração de moradia passou a receber 

o título e o status de paróquia e freguesia. Ao longo deste século, em razão da 

subdivisão das terras surgem pequenas aglomerações como o Chacon e 

Santana. 

 

No fim do XVIII e início do século XIX, estas terras passaram a chamar a atenção 

dos recifences devido aos banhos de rio, que eram considerados benéficos à 

saúde e do clima ameno, além das serenatas. 

 

A partir desta descoberta, os recifences abastados, partiram para esta área, de 

início, em caráter sazonal, ou seja, nas férias de fim de ano ou de verão, ficando 

hospedados em sítios.  

 

As casas construídas no interior destes sítios eram soltas no terreno e no entorno 

havia muita área verde, com abundantes árvores. As primeiras casas construídas 

nos sítios tinham a sua fachada frontal voltada para o rio Capibaribe e eram 

servidos por um pequeno cais de embarque e desembarque. 

 

Estas residências possuíam em sua maioria varandas, jardins, pomares, fruteiras e 

pastagens, mantendo na área as características rurais. Esta paisagem se 

diferenciava muito do que se via no centro do Recife, onde predominavam os 

sobrados de forma contígua, colados uns aos outros. 

 

Esta paisagem se caracterizava pelo predomínio dos elementos plantados, ou 

seja, área verde significante dos sítios, sobre os construídos, predominando as 
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características rurais. Os únicos volumes construídos que funcionavam como 

marcos, eram as sedes dos sítios, devido as suas grandes dimensões. 

 

De início, havia poucas casas construídas no interior destes sítios e o acesso se 

dava por canoas ou a cavalo através de caminhos e trilhas, já que não existiam 

ruas como as conhecemos atualmente. A área formada por estes sítios 

localizados à margem esquerda do Capibaribe era considerada como área 

externa da cidade, ou seja, “mato”. Esta área não fazia parte do espaço urbano 

da cidade, que se caracterizava pelo núcleo central do Recife, Santo Antônio e 

São José, além de outra área fora deste núcleo, menos dispersa, formada por 

Boa Vista. (SETTE, 1978) 

 

Com o retalhamento das terras dos engenhos e o aparecimento de novos sítios, 

que nem sempre ficavam próximos ao rio surge a necessidade da criação de 

estradas suburbanas, para trazer as pessoas para as áreas localizadas longe do 

rio. 

 

Surge assim, nesta área, em 1842, a estrada de Apipucos, que era o 

prolongamento da Estrada de Casa Forte. Esta estrada partia do Entroncamento, 

e passava por Casa Forte e Monteiro terminando em Apipucos. (COSTA, 1957, v. 

7) Mais tarde, com as melhorias urbanas, esta estrada passou a ser chamada de 

Rua de Dois Irmãos, a qual se estende até o atual bairro de Dois Irmãos.  

 

Com as estradas, surge o transporte coletivo. Os primeiros transportes coletivos 

foram inaugurados em 1847 e eram as diligências, que eram também chamadas 

de ônibus e partiam da igreja de Santo Antônio, passavam por Casa Forte, até 

chegar a Apipucos. Estas diligências intensificaram a vinda de visitantes que se 

dirigiam aos arrabaldes. (SETTE, 1978) 

 

No final do século XVIII, surge um outro tipo de condução que passou a constituir 

em uma peculiaridade fisionômica da paisagem do Recife. São inaugurados os 

trens urbanos chamados vulgarmente de maxambombas. Um destes trens saía 

da ponte do Uchoa e passava por Casa Forte (SETTE, 1978). Para a passagem da 

Maxambomba foram necessárias algumas mudanças na antiga estrada para a 
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instalação dos trilhos. Também foi realizada, nesta época, a construção da 

Estrada de Ferro, desvio entre Casa Amarela e Coqueiros passando por Casa 

Forte.  

 

As maxambombas, que eram veículos mais rápidos que os ônibus, trouxeram 

muita gente para os sítios desta área. Pouco a pouco, esta área que possuía até 

então pouca habitação regular, devido a dificuldade de transportes, vai 

atraindo mais pessoas, transformando-se em arrabaldes ou subúrbios. Surgem 

assim, os arrabaldes de Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e Casa Forte: 

 

Terras dos antigos engenhos ou menos povoados de outrora eram agora 

subúrbios afamados, paraísos de repouso, estações de cura, quando não 

zonas de moradia habitual. (SETTE, 1978, p.105) 

 

Na década de noventa, o serviço de transporte da cidade passou a contar com 

os bondes elétricos da Pernambuco Transway, ligando quase todos os subúrbios 

do Recife aos bairros do Recife e Santo Antônio. Deixaram as maxambombas de 

circular na paisagem dos arrabaldes e, por volta de 1916, passam a circular os 

bondes elétricos que passavam no arrabalde de Casa Forte. (SETTE, 1978) 

 

Foi justamente através das estradas que a área em estudo que era considerada 

como “mato” passou a se integrar ao restante da cidade. Pouco a pouco, esta 

área vai se modernizando e se incorporando a cidade. Esta incorporação, 

apesar de ter como fator principal às linhas de circulação, foi condicionada 

também pelo transporte fluvial porque não foram abandonadas as vantagens 

do rio, seja como transporte ou lazer. 

 

Sem dúvida, os transportes foram de suma importância para a incorporação dos 

arrabaldes à malha urbana da cidade, (Figura 13) criando uma nova função 

urbana, pois “aos poucos esses sítios deixaram de servir apenas para passatempo 

de festas, tornaram-se bairros residenciais”.(SETTE, 1978, p 119).  
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Figura 14 / Incorporação dos arrabaldes à malha viária da cidade. Mapa de 1876. Fonte: 

Arquivo Público Estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os melhoramentos dos transportes vão influenciar no desenvolvimento da área. 

Surgiram os anúncios de casas construídas nos arrabaldes, nas proximidades do 

trem e, também, terrenos foram postos à venda frisando que estavam localizados 

em área onde passava ou iria passar o trem.  As estradas vieram a acarretar a 

construção de casas voltadas para elas. Ocorre, assim, uma valorização das 

terras destes arrabaldes que vão atrair as famílias abastadas da área central do 

Recife.   

 

Com estes melhoramentos, vão surgir novos hábitos e costumes na população 

dos arrabaldes. 

 

Surge o teatro nos arrabaldes do Poço da Panela e Monteiro que eram 

geralmente freqüentados por estrangeiros e, em Apipucos, existia também um 

hotel. O Poço da Panela também tinha restaurante e lojas de sorvete, quando o 

gelo ainda vinha de fora. O grande foco das atenções nesta época era a festa 
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de Nossa Senhora da Saúde no Poço da Panela. Nesta festa, que era realizada 

nos meses de janeiro e fevereiro, havia rezas, bandas, recitais, parque de 

diversões e até concurso de “miss”. Possivelmente, os moradores do arrabalde de 

Casa Forte podem ter freqüentado estes locais dos arrabaldes vizinhos e, 

principalmente, as festas do Poço da Panela. (SETTE, 1978) 

 

Os estrangeiros passaram a residir nos arrabaldes, principalmente em Apipucos, 

Casa Forte e Monteiro. Os ingleses podem ter sido responsáveis pelo hábito da 

residência permanente nos subúrbios no Brasil, devido aos mesmos valorizarem o 

ideal estético ou romântico da vida suburbana. (E. C. de MELLO apud SOUTO 

MAIOR e DANTAS SILVA (org), 1992, p. 197) 

 

Estes estrangeiros podem ter influenciado o hábito e os costumes da população 

dos arrabaldes. Primeiramente, escolhendo como local de moradia a residência 

longe da área portuária e em contato com a natureza. Estas residências, soltas 

dos quatro lados, eram construídas em meio ao verde circundante, surgindo 

áreas externas das casas. Nestas áreas, eles cultivavam flores, pomares e hortas 

para o consumo próprio e, às vezes, até para vender. As matas no entorno 

serviam de caça para estes estrangeiros. Os ingleses podem ter introduzido nos 

moradores do Recife, e em particular dos arrabaldes, o hábito de tomar chá. 

(SETTE, 1978)  

 

Os encontros, que aconteciam entre os passageiros dos bondes de burro e das 

maxambombas que tinham horários estabelecidos, foram modificados. O bonde 

elétrico dispersou as pessoas, pois não existiam mais estações, e sim paradas 

dispersas. Também, com o crescimento da população, os hábitos provincianos 

de estreita convivência diminuem. Por outro lado, estes trens urbanos criam 

cenas diferentes e também pitorescas. (SETTE, 1978) 

 

Os espaços públicos, e, entre eles, as calçadas passaram a ser mais utilizados 

devido às festas populares e religiosas. Também era comum o uso de cadeiras 

nas calçadas para observar os eventos públicos ou para os encontros entre os 

moradores. O carnaval ganhou um maior espaço nos anúncios de jornais da 

época e as festas de igreja e as procissões também passaram a encher as ruas 
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de gente. As procissões permitiam que as damas fossem vistas à vontade e se 

constituíam em preciosos pretextos para os contatos. Os teatros também 

passaram a contar com um maior número de freqüentadores. (SETTE, 1978) 

 

Os jardins rodeados de árvores, caramançhões e estátuas, e os terraços das 

casas formavam um quadro sedutor e devem também ter sido palco de 

encontros e de momentos aprazíveis. O interior das residências das pessoas mais 

abastardas da época também foram locais de encontro com os recitais de 

piano. 

 

O verso a seguir traduz as mudanças que aconteceram nos arrabaldes com a 

facilidade dos transportes, pois, tornou-se um sonho dos recifences obter um 

chalé nos arredores, sinônimos de tranqüilidade, frescura e saúde, além das 

festas: 

 

Morar fora da cidade, 

carro ter mui bem montado,  

Assim como bem fardados 

Criados de casarões, 

De luvas, cintos, calções. 

 

Casa sempre ter de amigos 

Cheia sempre todo o dia, 

Piano com melodia 

Tocar a sinhá dengosa 

Que se assusta por nervosa (SETTE, 1978, p. 308) 

 

Este autor também se refere ao pequeno quadro de vida encantador destes 

arrabaldes: 

 

Depois de jantar à grande 

No jardim ir descansar, 

Chá, café ir lá tomar 

De balanço nas cadeiras 

Debaixo das trepadeiras, 
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Tendo à frente chafariz 

Correndo perenemente 

Figura marmorizada 

De ninfa sempre molhada, ( SETTE, 1978, p. 308) 

 

Um outro autor se refere às belezas dos arrabaldes: 

   

Das cidades do Brasil 

  É o Recife a mais bela 

  Por mais formosa que sejam, 

Nenhumas são como ela. (...) 

 

Mas o que lhe dá mais graça, 

E a mais a vista entretém, 

São as pontes da cidade,  

Dos arrabaldes também. 

Que formosos arrabaldes, 

Cheios de fruto e flores, 

Alguns de rios banhados, 

Mas todos sítios d’amores! 

(CASTRO TAVARES apud NASCIMENTO, 1977, p. 33) 

 

A paisagem do arrabalde de Casa Forte sofreu algumas modificações ao longo 

deste século. 

 

A casa grande, em torno de 1810, passou para o padre José Inácio R. de Abreu e 

Lima, o Padre Roma, que demoliu a velha casa de vivenda do engenho e sobre 

os mesmos alicerces construiu a casa nobre. A campina da Casa Forte, 

localizada na frente desta casa permanece ao longo deste século. (Figura 14) 

 

A capela encontrava-se, nesta época, em ruínas. Suas imagens foram retiradas e 

em 1865, depositadas na igreja de Nossa Senhora da Saúde no Poço da Panela. 

A antiga fábrica do engenho provavelmente não existia mais. 
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A estrada de Casa Forte e sua continuidade, a estrada de Apipucos, teve um 

papel importante na época, pois circularam ao longo desse século, os ônibus, as 

maxambombas e os bondes. Também, os novos materiais implantados ao longo 

desta estrada conferem um pequeno ar de modernidade à área. 

Figura 15- Exercício de simulação da localização e traçado urbano da área de estudo no 

século XIX (meados). Realização: Francisco Elihimas. 

 
mapa base: Carta Nucleação Fidem 2000
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No fim do século XIX e início do século XX, houve uma grande mudança na 

paisagem do arrabalde de Casa Forte.  

 

Com os loteamentos dos sítios, inicia-se a instalação das residências e a relação 

entre os volumes plantados e construídos vai ser modificada, já que estas 

residências vão aos poucos, crescendo em quantidade passando a se destacar 

na paisagem. Com estes loteamentos, há uma mudança drástica com relação 

ao uso do solo já que as estruturas rurais vão perdendo suas características para 

estruturas tipicamente urbanas. 

 

Os quintais destas residências e os jardins representam os volume plantados 

privados e são destinados a apenas uma família. Os quintais possivelmente são os 

únicos locais que guardam os vestígios das chácaras e de um passado rural. 

  

As ruas passam a conter uma nova fisionomia com a arborização das ruas, as 

calçadas e a iluminação elétrica. Pouco a pouco as antigas árvores vão sendo 

substituídas por novas espécies e a vegetação primitiva dá lugar à vegetação 

urbana e aos jardins. 

 

O conjunto da paisagem e o “skyline” ou linha do horizonte, apresenta uma 

harmonia e uma homogeneidade, representada pelo ritmo dos telhados, pelo 

estilo e forma de implantação das construções e pelo tipo de vegetação 

plantada. 

 

A vida cotidiana, apesar de mais restrita às residências, vai aos poucos sendo 

facilitada pela introdução de novos usos e pelos acontecimentos. Surgem novas 

oportunidades para os encontros e práticas sociais em espaços públicos e nas 

calçadas.  

 

No fim do século XIX, muitos dos arrabaldes já se haviam transformado em 

povoações que, com o progredir da urbanização, os transformariam em bairros. 

Também ocorreu a evolução fundiária devido a muitos sítios terem sido divididos 

em terrenos para residências, através de loteamentos, pelos seus proprietários 

que eram representados por uma aristocracia rural, ricos comerciantes e, 
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sobretudo, ingleses. Uma verdadeira febre imobiliária começava a retalhar os 

velhos sítios:  

Esses sítios foram sendo divididos em terrenos para residências, através de 

loteamentos, pelos seus proprietários e por pessoas ou empresas que os 

adquiriam. ( MELO, 1978, p. 64) 

 

 

2.1.1.4. Paisagem do Século XX: O edifício vertical. 

 
A divisão das terras dos sítios em porções menores juntamente com a melhoria 

dos transportes promoveram um adensamento populacional nos arrabaldes e a 

sua expansão.  

 

A incorporação dos arrabaldes ao núcleo urbano não se deu de forma rápida. 

Os arrabaldes, que eram considerados como nódulos periféricos mais ou menos 

isolados, foram se expandindo através da linha de circulação e, em seguida, 

foram ocupando áreas menores, expulsando as atividades rurais. Foram também 

sendo loteadas e povoadas as áreas que ficavam entre estes arrabaldes e o 

núcleo da cidade.  

 

Adicionalmente, foram sendo ocupadas as áreas da cidade que partiam do 

núcleo urbanizado e seguiam para o interior a partir de cinco vias principais. Uma 

destas vias partia da Boa Vista e passava pelo arrabalde de Casa Forte. Foi 

através destas vias que a cidade foi se ampliando a partir do seu núcleo central 

e que os subúrbios passaram a ser incorporados ao restante da cidade.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

 Figura 16 – Cinco direções de 

expansão do Recife. CARLS, F. H. 

Planta da cidade do Recife e seus 

arrabaldes. Litografia. Fonte: 

Pereira da Costa. Arredores do 

Recife, Recife: Fundação de 

Cultura da Cidade do Recife, 

1981, s/p. 

 

 

 

 

Posteriormente foram sendo ocupadas e povoadas as áreas intermediárias entre 

estas vias iniciais de penetração. 

 

Figura 17 - Mapa do início do 

século XX . Fonte: . FIDEM 
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Em 1980, esses arrabaldes passam a categoria de bairros através da criação das 

seis Regiões Político-Administrativas, RPA’s, na qual se encontra dividido o 

município do Recife hoje. Os limites dos bairros tornam-se, a partir deste ano, a 

base para os Setores Censitários do IBGE.  

 

A área objeto de estudo passa então de arrabalde a categoria de bairro e a 

fazer parte da RPA 3 que contém o maior adensamento populacional e é 

formada por 29 bairros. Surge também o conjunto urbano de Casa Forte que é 

formado pelos bairros de Casa Forte, Parnamirim, Apipucos, Monteiro e Poço da 

Panela e Santana. 

 

Vale ressaltar que J. Bitoun (1996) chama atenção para a questão de que os 

limites físicos dos bairros não correspondem necessariamente às percepções dos 

seus moradores e nem à vivência diária de cada bairro. Desta forma, utilizaremos 

o raciocínio de que os limites dos bairros do conjunto urbano não correspondem 

necessariamente às percepções dos seus moradores. 

 

Verificamos, através de fotografias e relatos, que houve uma grande 

modificação na paisagem da área em estudo ao longo do século XX.  

 

A paisagem no início deste século não se diferenciava muito da encontrada no 

final do século XIX, pois era representada pela harmonia da paisagem, equilíbrio 

dos volumes construídos e plantados e apresentava uma estrutura espacial 

horizontal. 



 86

Figura 18 – Exercício de simulação da localização e traçado urbano da área objeto de 

estudo no século XX (meaos). Realização: Francisco Elihimas. 

 

Em 1907, a casa nobre foi comprada pelas irmãs francesas da Sagrada Família 

que instalaram, em 1911, um colégio após uma reforma. Essas irmãs chegaram 

neste local nas primeiras décadas do século XX, através das ordens religiosas de 

padres e freiras europeus. O templo também foi restaurado em 1911. 
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A partir de uma foto do início deste século, verificamos na área objeto de estudo 

a presença da igreja ao fundo, a casa ao lado, que poderia ser a casa nobre 

comprada pelas irmãs, o casario perpendicular à igreja e alguns casarões 

voltados para a campina. A área da campina apresenta-se como um grande 

vazio onde provavelmente alguns moradores realizavam atividades esportivas, 

como o futebol.  

 

Figura 19 - Campina entre 1910 e 1920. Foto cedida por Felipe Cabral do acervo da 

família. 

 
 

 

Por volta de 1920, chega ao bairro o padre Francisco Donino Costa Lima. Este 

padre iniciou as festas de natal e ano novo na campina para obter dinheiro para 

a reforma da igreja e para a construção da casa e salão paroquial em um 

terreno que margeava a campina. 

 

As festas de final de ano representavam um momento importante, pois atraiam 

moradores de outras localidades próximas, os quais vinham de canoas 

enfeitadas e ancoravam no Poço da Panela com destino à campina.  

 

Nestas festas, havia barracas para a venda de comidas pelos moradores do 

entorno e eram divididas em barracas das mulheres (Figura 22) e dos homens. 
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Figura 20 – Barracas das mulheres 

nas festas realizadas pelo padre 

Donino. Foto cedida por Lucia 

Costa Lima 

 

 

 

 

Nestas festas, também aconteciam os autos de Natal, como o presépio e o 

pastoril. Os pastoris não aconteciam na campina, mas sim nas redondezas, nas 

casas dos moradores. Já os presépios eram mais comuns na campina e eram 

montados ao lado da igreja até aproximadamente 1924. Para facilitar a 

compreensão do episódio natalino, o presépio passou a incorporar recursos 

visuais e sonoros, com a interpretação e a execução de canções feitas por 

mocinhos e meninas. Também passaram a ser realizados nas residências das 

famílias do bairro.(in http: // www. Fundaj.gov.br) 

 

Estas festas foram realizadas até o início dos anos 30, quando se deu o início às 

obras de urbanização da área, transformando a campina num grande largo que 

passou a se chamar Largo da Casa Forte e posteriormente em praça de Casa 

Forte. 

 
Figura 21 – Moradores na época das 

obras de construção da praça de 

Casa Forte. Foto cedida por Lucia 

Costa Lima. 
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A construção da praça, que foi aproximadamente nos anos 40, se deu numa 

época em que o bairro era predominantemente residencial, resultando em um 

ambiente convidativo, harmônico e um tanto bucólico. O projeto paisagístico foi 

concebido por Roberto Burle Marx. Este projeto se caracteriza pela rigidez das 

formas do início da sua carreira, bem como da utilização da flora brasileira em 

espaços públicos.  

 

Figuras 22 e 23 - Praça de Casa Forte de aproximadamente 1937, logo após a 

inauguração. Fonte: Fundação Joaquim Nabuco. Coleção Benício Dias. 

 

 

Figura 24 - Praça de Casa Forte entre 1940 e 1950. Foto cedida por Felipe Cabral do 

acervo da família. 
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O traçado geométrico da praça de forma retangular e com linhas simples e 

regulares, forma uma perspectiva em direção à igreja de Casa Forte. O fato da 

mesma se situar ao fundo do terreno e das casas ladearem a praça, criam um 

sentido de profundidade. Este sentido de profundidade faz uma alusão aos 

jardins franceses que buscam uma idéia de grandiosidade a partir de alguma 

construção imponente ao fundo, que neste caso é representado pela igreja de 

Casa Forte. (Figura 21 e 22) 

 

Nesta praça, Burle Marx utilizou o jardim com plantas aquáticas, onde se 

localizavam nos três lagos distintos da praça. Dentre as espécies utilizadas, temos 

a vitória-régia, assim como espécies vegetais da Amazônia. Esta praça foi 

construída de modo a permitir ao usuário uma privacidade em relação ao 

exterior, devido à mesma ser cercada por árvores. Esta era mantida por vigias e 

jardineiros que cuidavam e zelavam diariamente pela sua manutenção e beleza. 

Nos anos 90, esta foi entregue em regime de “adoção” ao Hospital Vitória Régia 

e atualmente conta com a participação da escola Mater Christi - Contato e da 

igreja para a sua manutenção. 

 

A introdução da praça deu um novo significado à área que passou a contar 

com uma bela paisagem que era vista por todos que passavam por este bairro, 

já que esta fica à margem da avenida, que passou a se chamar 17 de agosto, 

em homenagem à batalha. Também foram construídas belas mansões ao seu 

redor, contribuindo para a beleza da paisagem. 

 

Esta praça, assim como na época da campina, continuou sendo o centro do 

bairro de Casa Forte, pois foi mantida a sua importância como um local para 

onde convergem as pessoas e onde se realizam as festas. Após a sua 

inauguração, foi ainda reforçada a sua importância, já que além dos encontros, 

os moradores passaram a se apropriar deste espaço que passou a ser um belo e 

agradável local deste bairro. 

 

O padre Francisco Donino Costa Lima além de iniciar as festas, e de construir a 

casa e o salão paroquial, também fundou, neste salão, a escola Pio X. Ele fundou 

esta escola em 1922 e seis anos depois entregou a sua irmã Iracema Costa Lima, 
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Dona Ceminha, que passou a ser a educadora da mesma. Esta educadora 

formou uma geração de alunos que estudaram na escola Pio X até 1952. A partir 

desta data, fundou a escola Padre Donino, localizada na praça de Casa Forte. 

Iracema Costa Lima se dedicou por mais de setenta anos ao ensino de crianças, 

jovens e adultos do bairro de Casa Forte e de áreas próximas. Este padre além 

das festas, também realizava procissões para as quais convergiam várias pessoas  

do bairro e do entorno. (Figura 24) 

 
Figura 25 – Procissão na praça de Casa 

Forte. Foto cedida por Lucia Costa Lima. 

 

 

 

 

 

 

Devido à realização das festas e da construção da casa e salão paroquial, o 

padre Francisco Donino teve uma grande importância para o bairro nos anos em 

que esteve na paróquia de Casa Forte. Padre Donino, como era conhecido 

em1939, foi para o seminário de Olinda, onde permaneceu até o seu 

falecimento, entre os anos 40 e 50, e posteriormente veio para a paróquia o 

padre Monsenhor Lobo.  

 

Monsenhor Lobo deu continuidade às festas iniciadas pelo padre Donino, só que 

agora passaram a ser realizadas em novembro. Volta então a oportunidade dos 

encontros entre os moradores deste bairro e dos bairros próximos. Além de 

retomar as festas, este padre também criou uma sala de projeções de filmes ao 

lado da igreja, na rua conhecida como Oitão da igreja, atual rua Jerônimo de 

Albuquerque. Este veio a falecer nos anos 70 e seu enterro foi realizado na igreja 

devido à grande enchente da época. 

 

Também existiam outras opções de encontro para os moradores do bairro. Nos 

anos 30, existiu o clube 17 de Agosto, que se localizava na avenida 17 de Agosto, 

próximo ao atual Centro Preparatório dos Oficiais da Reserva - CPOR e, durante 
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os anos 40 e 50, existiu o cinema Luan, que também se localizava nessa avenida, 

possivelmente no local onde atualmente existe uma galeria. 

 

Ao longo dos anos 40 e 50, o bairro de Casa Forte era calmo e tranqüilo, só 

havendo uma maior movimentação no mês de novembro, com as festas do 

Monsenhor Lobo na praça e as celebrações religiosas do mês de maio.  

 

Vejamos uma breve recapitulação dos acontecimentos desta época a partir de 

uma entrevista realizada com Giovanna Costa Lima. (maio de 2003) 

 

No mês de janeiro, no dia seis, acontecia a Festa de Reis, onde havia a queima 

da Lapinha na rua que era conhecida como Oitão da igreja, atual rua Jerônimo 

de Albuquerque.  

 

O mês de fevereiro era calmo e tranqüilo, perfeito para quem queria fugir do 

carnaval do Recife, ou seja, área dos atuais bairros do Recife, Santo Antônio, São 

José e Boa Vista, onde havia muitas festas. As únicas movimentações eram 

alguns papangus que circulavam o bairro. 

 

Nos meses de março e abril, o bairro também era calmo e alguns moradores se 

dedicavam às orações da semana santa. Apenas no Sábado de Aleluia havia 

música em algumas residências. 

 

Também existia nesta época uma peculiaridade na área que era o serra-velho. 

Este era o nome dado a um grupo de pessoas que passava tarde da noite nas 

ruas fazendo barulho com um instrumento musical na frente das casas das 

pessoas antipatizadas do bairro. 

 

O mês de maio era dedicado às orações e à Ladainha de Nossa Senhora. As 

famílias do bairro se reuniam todos os dias na igreja para rezar e decoravam com 

flores o altar de nossa senhora. Neste mês, também aconteciam as procissões. 
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O mês de junho era calmo, só existindo festividades juninas nas escolas Pio X, 

Sagrada Família, nas residências do bairro e também no Sítio Bom Retiro no Poço 

da Panela. 

 

O bairro só viria a ser movimentado em setembro com o desfile das escolas do 

bairro e o ensaio dos militares dos quartéis que se localizavam no conjunto 

urbano e que se preparavam para desfilar no centro. 

 

As serenatas, que aconteceram ao longo do século XIX, deixaram de existir no 

início do século XX. Passaram a acontecer os assustados, que eram festas que 

ocorriam nas casas sem que os donos tivessem conhecimento. Um outro motivo 

para o encontro das pessoas nesta época eram as calçadas. Estas serviam para 

conversas e para observar a rua e a praça. (Figura 25) 

 

Figura 26 - Pessoas se apropriando da calçada na praça 

de Casa Forte. Fonte: Álbum de família de Maria de 

Lourdes Santiago Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os anos 40 e 60, ocorreram várias transformações fundiárias no conjunto 

urbano e conseqüentemente no bairro de Casa Forte.  

 

Entre os anos 40 e 50, as terras dos antigos sítios continuavam sendo loteadas 

pelos seus proprietários que também funcionavam como loteadores. Este fato 

atraiu famílias ricas da área central do Recife para as áreas do conjunto urbano. 

Por volta dos anos 60, o conjunto urbano estava quase totalmente loteado. No 

final dos anos 70, ocorreu um processo inverso, pois, os lotes começaram a ser 



 94

remembrados para se tornar mais lucrativos para as operações imobiliárias. 

(LACERDA apud MONTEIRO, 1995) 

 

Foram também muito procuradas as áreas do conjunto urbano, ao longo dos 

anos 70 para moradia, pois uma parte de funcionários públicos, da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) e da Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (FUNDAJ), vieram 

morar no conjunto urbano. 

 

Em 1975, houve uma grande cheia no Recife atingindo também o conjunto 

urbano de Casa Forte. Este fato levou a uma desvalorização dos terrenos, 

facilitando a compra de terrenos pelos funcionários públicos e incentivando a 

ocupação desta área. 

 

Esta ocupação foi ainda mais facilitada com a introdução da lei 14.511/83 que 

tinha um coeficiente de ocupação mais favorável do que a lei anterior, 2.764/61, 

facilitando a aceleração do ritmo de construções.  

 

Desta forma, a partir dos anos 70 e 80, registra-se uma transformação radical na 

paisagem com uma alteração nos volumes, espaços e funções existentes. A 

característica harmônica da paisagem começa a ser destruída, ainda que no 

início, de forma pontual, com novo elemento, o edifício vertical, que passa a se 

destacar na paisagem. Os primeiros edifícios verticais dos anos 70 apresentavam 

um baixo gabarito e mantinham uma relação com o entorno. 

 

Já a partir de meados dos anos 80 e anos 90, surgem edifícios mais altos, 

considerados verdadeiros arranha-céus com novas formas de implantação, 

geralmente soltos no terreno, sem uma relação com a rua e desprezando o sítio 

primitivo. 

 

Os jardins privados que antes eram de apenas uma só família, com estes edifícios, 

passam a ser representados por pequenos jardins plantados sobre lajes, não 

apresentando assim vegetação de alto porte. 
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A presença destes edifícios contribui para o salto quantitativo da população da 

área, que aumenta rapidamente. Paralelamente a este aumento da população, 

ocorre a perda de seu caráter estritamente residencial, com a introdução de 

atividades ligadas ao comércio e ao serviço. Também ocorre o aumento do fluxo 

de veículos gerando a poluição sonora. Surgem também semáforos na avenida 

17 de Agosto. 

 

Em 1990, ocorre a construção do supermercado Hiper Center de Casa Forte. Este 

empreendimento de significativo impacto urbano refletiu de modo bastante 

expressivo no mercado imobiliário e, conseqüentemente, na estrutura urbana da 

área em estudo. Um grande número de consumidores e investidores foi atraído à 

área, saturando os sistemas urbanos e conseqüentemente, modificando o hábito 

e os costumes dos moradores. 

 

Em 1999, veio a instalação do Shopping Plaza Casa Forte. De acordo com 

Accioly (2002), o projeto arquitetônico voltado para atender a população local 

apresenta um dimensionamento compatível para um centro de compras de 

médio porte. A clientela do conjunto urbano foi atraída para esse local com 

acessos internos que facilitava o caminhar sem o desgaste de grandes distâncias, 

para a aquisição de produtos, serviços, passeios e diversões, até então 

inexistente na área, de forma centralizada. Esse modelo assemelha-se a grandes 

ruas com lojas postas lado a lado (modelo tradicional de consumo), mas com a 

proteção das variações climáticas e de problemas sociais externos ao ambiente.  

 

Em um período curto de apenas nove meses foi consolidada a construção do 

Plaza Shopping Casa Forte. O local foi estrategicamente escolhido e planejado, 

em relação ao contexto urbano do Conjunto de Casa Forte.  

 

Accioly acrescenta que este centro de compras foi auxiliado por um jogo de 

marketing e pela mídia os quais geraram impactos sobre os consumidores. A 

novidade atraiu a população da área de influência, que absorveu os dogmas de 

consumo e adaptou-se ao novo local de compras. Esses dogmas são alusivos de 

uma sociedade emergente ou mesmo remanescente da aristocracia 

pernambucana, onde há necessidade de se destacar perante os que 
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participam deste círculo social. Este empreendimento também atraiu novos 

consumidores e investidores para a área do conjunto urbano, contribuindo 

também para novos costumes e modos de relações sociais dos hábitos da 

população. (ACCIOLY, 2002) 

 

Tanto estes empreendimentos quanto à introdução da Legislação de 1996 

influenciaram fortemente na estrutura do bairro e do entorno, ocasionando a 

redução de áreas verdes, a alteração do sistema viário e a demolição de 

construções de valor arquitetônico expressivo. Também induziram o 

adensamento construtivo e o aumento do número de imóveis verticais no 

conjunto urbano.  

 

O processo de verticalização é observado como tendência de ocupação da 

área. Estão sendo construídos arranha-céus próximos aos casarões antigos ou 

prédios de valor histórico, aparentemente sem haver preocupação com as 

características peculiares deste bairro. Esta suposição é também verificada por 

Lúcia Santos: 

O coeficiente é, hoje, praticamente considerado o céu como limite[...]. A 

lei de Uso do Solo anterior era mais rígida e estabelecia limites[...]. 

Entretanto, não se pode verticalizar uma cidade em qualquer lugar e de 

qualquer forma[...] os bairros do Recife têm características peculiares e 

não podem ser tratados como iguais. (JORNAL DO COMMERCIO de 

30.07.2000 – Caderno Cidades) 

A construção desordenada de espigões e o adensamento construtivo podem, 

também, modificar os velhos hábitos da população: 

Aparar uma grama do jardim, esperar o entardecer jogando conversa fora 

no terraço, subir em árvores para tirar uma fruta no quintal, não fazem mais 

parte do cotidiano de muitos. (JORNAL DO COMMERCIO de 26.09.1999 – 

Caderno Cidades). 
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No período entre 1980 e 1990, houve uma mudança radical na paisagem do 

bairro, alterando profundamente a relação entre os espaços, volumes 

construídos e funções existentes. 

 

A característica de equilíbrio dos volumes construídos e plantados e sua relação 

harmoniosa com o sítio são destruídos com a introdução de edifícios verticais e 

com novos usos. O tráfego, os novos usos, volumes construídos e a vida moderna 

vão destruindo o velho cenário e criando um novo, restando apenas pequenos 

marcos e manchas do passado.  

 

Após esta reconstituição das paisagens do conjunto urbano e mais 

especificamente do bairro de Casa Forte, no decorrer do tempo, faremos uma 

breve recapitulação da evolução do conjunto urbano de Casa Forte 

relacionando-o à cidade do Recife. 
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Recife – Paisagem natural.   Mar e rios se movimentam até formar as primeiras faixas de terra 

 

Paisagem   

Até século XVI             Área portuária         Margem esquerda do Capibaribe 
Terra dos engenhos de Casa Forte e Monteiro 

 
 
 

Paisagem  Porto, ilha de Antonio Vaz           Engenhos de Casa Forte, Monteiro e Apipucos 
século XVI                e Sítios da Boa Vista 
ao XVII 
 
 
Paisagem                Bairros do centro   Freguesia do Poço da Panela 
século XVIII     Poço da Panela, Casa Forte, Monteiro, Apipucos... 
 
 
 
 
Paisagem                  Expansão da                                     Dos sítios aos arrabaldes de 
século XIX                 área central  Poço da Panela, Casa Forte, Monteiro e Apipucos  
  Povoados de Parnamirim e Santana 
                       
  
 
Paisagem    Outros bairros...                Conjunto urbano de Casa Forte 
século XX                             Bairros de Casa Forte, Poço da Panela,                                                   

                                                         Monteiro, Apipucos, Santana e Parnamirim 
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E, finalmente faremos um breve resumo da origem e evolução da área objeto de 

estudo. 
 
Paisagem  século XVI         

        Engenho Casa Forte 
               Casa grande, capela, senzala, fábrica e casario. Área 

descampada e no entorno havia matas, canaviais e pastos. 
 Acesso pelo rio ou a cavalo. 

 
 

 
Paisagem século XVII e XVIII    A casa grande e a capela ficam em ruínas e 

desaparecem a senzala e a fábrica. A campina e o 
casario permanecem assim como as matas, canaviais e os pastos 

no entorno. Acesso pelo rio e pela estrada de Casa Forte. 
 
 
 
 

Paisagem século XIX              
              
                                   Desaparece o engenho e surgem os sítios  
                                          e as chácaras. No local da casa grande, surge à casa de vivenda. 

A capela continua em ruínas. A campina e o casario 
permanecem.No final deste século surgem algumas residências 

permanentes dando origem ao arrabalde. Com a modernização, 
algumas áreas de mata, canaviais e pastos são destruídos. Acesso 

pela estrada de Apipucos, prolongamento da de Casa Forte. 
                      Uso estritamente residencial 

 
 
Paisagem século XX 
 

                                           Surge o bairro de Casa Forte. 
A casa de vivenda transforma-se no colégio da Sagrada família, a capela transforma-se na 

atual paróquia de Casa Forte, casario absorve o uso comercial e a campina dá lugar a 
atual praça de Casa Forte. Surgem os edifícios verticais e algumas áreas verdes são 

destruídas com o adensamento construtivo. O acesso se dá pela Avenida 17 de Agosto. 
Surgem novos usos além do habitacional. 
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3. O bairro hoje 

 

3.1 Paisagem atual. 

 

O bairro de Casa Forte apresenta paisagens de diversos momentos históricos, 

revelando continuidades e permanências e também descontinuidades, ou seja, 

momentos de transformação . 

 

As mudanças ocorridas no bairro se deram de forma violenta e rápida, sobretudo 

entre os anos 80 e 90, ocasionando mudanças no sistema viário, o aparecimento 

de sinais de trânsito, o aumento do fluxo de veículos, o aparecimento vertiginoso 

de grandes edifícios, entre outros. Esta dinâmica induziu a adequações nos 

hábitos e expressões de sociabilidade.  

 

A paisagem é um caleidoscópio sempre em mudança, que ganha sentido 

exatamente pelo seu movimento. Este sentido surge a partir dos atos mais banais 

dos habitantes em seu dia a dia. Desta forma, objetivaremos na análise da 

paisagem atual, desvendar não só a forma urbana deste bairro, mas também o 

que se esconde por trás desta forma, ou seja, o sentido que se reflete a partir do 

mundo vivido dos moradores. Para descobrir este sentido é necessário tirar o véu 

que recobre a paisagem e mergulhar na alma deste bairro.  
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De início, constatamos que o bairro, atualmente, encontra-se bastante 

adensado, com muitas áreas construídas, mas também percebemos uma 

grande quantidade de áreas vazias que correspondem às áreas verdes e às vias 

de circulação. O traçado das ruas e quadras é orgânico.(Figura 26) 

 

Figura 27 – Estudo dos cheios x vazios. Realização: Ivana Milosev 
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O estudo a seguir revela as relações existentes entre os diferentes gabaritos e 

formas de ocupação de uma área do bairro. Verificamos que não é quantidade 

de edifícios que gera um impacto visual, mas sim a forma de localização e 

implantação dos mesmos. Nas figuras que seguem, verificamos que houve uma 

forma de ocupação inadequada no entorno da praça, principalmente na área 

posterior à igreja. O impacto visual teria sido menor se houvesse um estudo das 

visuais desta área.  

 

Figura 28 –Estudo de volumetria de um trecho do bairro. Realização: Francisco Elihimas 
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Figura 29 – 

Estudo de 

volumetria do 

entorno da 

praça. 

Impacto 

visual 

causado 

pelas 

edificações 

ao fundo . 

Realização: 

Francisco 

Elihimas 

 

 

 

 

Figura 30 – 

Estudo de 

volumetria do 

entorno da 

praça. 

Simulação da 

área sem a 

presença de 

alguns 

edifícios. 

Realização: 

Francisco 

Elihimas 
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O bairro possui como artérias principais a avenida 17 de Agosto e a Estrada do 

Encanamento, como podemos visualizar na figura a seguir. 

 

Figura 31 – Estudo com as vias principais. Realização: Francisco Elihimas 
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Apesar da grande massa construída, verificamos que o verde ainda é bastante 

significativo. 

 

Figura 32 - Foto extraída de 

satélite no bairro de Casa 

Forte no ano de 2000. Fonte: 

Depto de 

Geoprocessamento da 

Prefeitura da Cidade do 

Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta figura, também constatamos que apesar da densidade construtiva, o 

bairro ainda apresenta áreas verdes. 

 

Figura 33 - Bairro de Casa Forte hoje.  

Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 

2003. 
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Verificamos que o bairro de Casa Forte se situa articuladamente aos outros 

bairros do conjunto urbano, já que este tem como limites os bairros de Santana, 

Parnamirim, Poço da Panela e Monteiro.  

 

Á medida em que nos aproximamos mais do nosso objeto de estudo, 

contatamos que este é composto por algumas micro-paisagens que podem ser 

observadas na figura a seguir.  

 

Figura 34 – Estudo com as Micro-paisagens do bairro de Casa Forte Realização: Francisco 

Elihimas. 

 

Iniciaremos esta descoberta pela área que consideramos como o centro do 

bairro, a praça de Casa Forte . 
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3.1.1.1  A praça de Casa Forte e seu entorno – micro paisagem 1. 

 

Esta praça atualmente é bastante apropriada pelos moradores do bairro e do 

conjunto urbano para atividades de lazer e contemplação, seja através de 

caminhadas, para ir às compras, fazer exercícios. A partir de várias observações 

na praça, verificamos as seguintes práticas  sociais: 

 

No início da manhã, verificamos a presença de pessoas de todas as idades e a 

maioria de idosos, caminhando, correndo e fazendo exercícios. Por volta de 

12:00h, ocorre uma grande circulação de automóveis nas ruas que margeiam a 

praça, devido às escolas. À tarde, e principalmente por volta das 17:00h, 

verificamos a presença de pessoas sentadas nos bancos conversando, 

namorando, assim como várias pessoas correndo e fazendo exercícios. Também 

notamos a presença de jovens utilizando skate, vendedores ambulantes e 

lavadores de carro que se apropriam dos espaços de ruas e calçadas.(Dia do 

registro: 20/10/2003, segunda-feira) 

 

No início da noite, algumas pessoas se apropriam do entorno da praça, na área 

externa do café Burle Marx que fica voltada para a praça. Esta área possui 

mesas e cadeiras promovendo encontros, conversas, além de permitir a 

admiração da paisagem da praça. Um outro local onde acontecem encontros 

no início da noite é a casa de Chá do Chacon, que constitui um ambiente 

agradável e acolhedor para os encontros. Por volta das 18:00, verificamos um 

aumento do fluxo de veículos nas ruas que margeiam a praça, devido ao horário 

do rush. (Dia do registro 20/10/2003, segunda-feira) No final de semana, no 

período da tarde, a praça é bastante freqüentada e à noite, devido à presença 

de uma casa para recepções e de um restaurante, ocorre um aumento do fluxo 

de veículos, inclusive com um grande número de carros estacionados nas ruas 

que margeiam a praça. (Dia do registro: 19/10/2003, domingo). As fotos a seguir 

mostram algumas apropriações realizadas nesta praça. 
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Figura 35 - Pessoas caminhando e fazendo exercícios na praça. Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003. Figura 36 - Lavadores de carro na praça. Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do ar de modernidade ainda é possível ver carroças na praça. 

 
Figura 37 - Carroças na praça Foto: 

Luciana Santiago, fevereiro de 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

Muitos casarões foram destruídos ou reformados, mas ainda encontramos alguns 

casarões que em sua maioria têm ao fundo a construção de grandes edifícios. 

Vejamos algumas figuras que mostram estes casarões: 
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Figuras 38 e 39 – Casarões  com os terrenos servindo para a construção de edifícios. Foto: 

Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

Alguns casarões, podendo ou não ser um Imóvel Especial de Preservação-IEP, 

estão sendo demolidos ou sendo descaracterizados ao se transformarem em 

pontos comerciais.  

 

Alguns edifícios verticais estão sendo construídos no entorno da praça, 

modificando a paisagem. O “skyline” ou linha do céu agora apresenta uma 

realidade partilhada de torres que, em certos casos, formam um paredão 

construído. Tal mudança acarreta na decadência da qualidade da visão do céu 

devido às novas construções.(Figura 39 e 40) 

 

Figura 40 - Paredão dos edifícios tomam parte da visão do céu. Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003.  Figura 41 - Paredão ao fundo modificando a paisagem do entorno da  

igreja. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

 

 

 

Há uma mudança radical e total no conjunto da paisagem, onde os antigos 

elementos construídos dominantes, que eram os casarões, são substituídos por 
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outros novos, ou seja, os edifícios verticais. Estes edifícios são geralmente 

pensados de forma individual, não tendo relação com o entorno. A nível do 

pedestre, estes se destacam na paisagem, sendo visualmente perceptíveis. 

 

Ainda encontramos uma vista da praça que ainda não está tomada pelos 

grandes edifícios, a qual está voltada para a avenida 17 de Agosto. 

 

Figura 42 - Vista da praça para a 

avenida 17 de Agosto. Foto: Luciana 

Santiago, fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

Apesar do grande número de edifícios construídos, a igreja ainda funciona como 

um marco para o local, devido a sua arquitetura que se destaca na paisagem e 

sua função. As missas celebradas na igreja atraem moradores do bairro e da 

redondeza. O largo e o cruzeiro frontal também atraem pessoas antes e depois 

dos eventos religiosos. Vale ressaltar que o cruzeiro na frente da igreja foi 

colocado em homenagem aos índios mortos na batalha.  
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Figuras 43 e 44- Igreja com o seu largo frontal e o 

cruzeiro. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 

2003. 

 

 

Outro local que também serve como ponto de encontro das pessoas é o salão 

paroquial, onde são realizadas reuniões do Rotary, festas e funciona o grupo 

alcoólicos anônimos. Nesta área também funciona uma creche e o posto de 

saúde que servem a população carente do entorno. 

 

O Colégio da Sagrada Família, escola de nível fundamental e médio voltada 

para o ensino religioso, serve também para alojamento de freiras. Este colégio 

também funciona como um marco para o local devido a sua arquitetura e sua 

função, mas também já encontramos vários edifícios altos no seu entorno. 

 

Figura 45 - Colégio da Sagrada Família. 

Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

Verificamos também a presença do casario, que provavelmente pode ter sido 

da época da campina, mas o mesmo também tem os grandes edifícios como 

paisagem de fundo. 
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Figura 46 - Casario com edifícios ao 

fundo. Foto: Luciana Santiago, fevereiro 

de 2003.  

 

 

 

 

 

 

No entorno da praça, encontramos a predominância de edifícios residenciais, 

apesar de verificarmos a presença de edificações comerciais, tais como escolas, 

bares e casa para eventos. 

 

A demolição dos muros de muitas casas transformadas em estabelecimentos 

comerciais permite uma maior penetração do pedestre ao interior das quadras, 

mas por outro lado, destrói os jardins e muitas vezes a fachada original. 

 

O estacionamento de carros ao redor da praça, antes restrito aos moradores ou  

aos poucos visitantes, torna-se mais constante nos últimos anos, devido à 

instalação do uso comercial. O automóvel passa a ser um elemento definidor de 

espaços devido a sua grande quantidade em alguns horários. 

 

No entorno da praça, identificamos alguns locais que funcionam como ponto de 

encontro dos moradores. Como exemplos, teríamos o café Burle Marx e a casa 

de Chá do Chacon.  

 

Figura 47 - Ponto de encontro no café 

Burle Marx . Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003. 
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Apesar de se localizar no meio de uma massa construída, a praça de Casa Forte 

ainda apresenta-se bastante arborizada. Esta praça é bem servida de linhas de 

ônibus e de mobiliário urbano. 

 

Figura 48 – Áreas  verdes da praça de 

Casa Forte com alguns edifícios ao 

fundo. Foto: Luciana Santiago, fevereiro 

de 2003.  

 

 

 

 

 

Um grande acontecimento realizado na praça, no mês de novembro, é a Festa 

da Vitória Regia. De acordo com depoimento de Giovanna C. Lima, constatou-

se que é a mais antiga festa do bairro e já vem sendo realizada há mais de vinte 

e cinco anos. Atualmente, esta festa tem uma característica filantrópica. Todos 

os recursos arrecadados com patrocínio e a venda de produtos nas bancas são 

revertidas em prol das instituições mantidas pela igreja, como a casa Marcelo 

Asfora, localizada na praça. 

 

Figura 49 - Festa da Vitória Régia. Fonte: 

www.forropop.hpg.ig.com.br/vitoriaregia 
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Um outro ponto interessante desta festa é o fato da mesma aproximar as pessoas 

e de reforçar os vínculos sociais entre os moradores.  Como exemplo disto, temos 

o tema adotado no ano de 2002 que foi “Uma Casa Forte, uma Família Unida” e 

que faz referência a uma certa união existente entre os moradores. Por outro 

lado, esta festa vem crescendo significativamente nos últimos anos, acarretando 

grandes congestionamentos durante os dias de sua realização e a degradação 

da praça, como nos coloca Carlos Tigre: 

 

Por conta das eleições e da Festa da Vitória Régia, nosso bucólico logradouro 

está em estado lastimável. Não foi colocada uma proteção para os eventos e 

nem houve fiscalização, nenhuma faixa foi colocada cobrando preservação para 

o bem público. Até as plantas vitórias-régias, que dão nome ao local, sumiram. 

Dizem que foram roubadas.(JORNAL DO COMMERCIO, setembro de 2002 – cartas 

ao leitor) 

 

No período carnavalesco, são várias as agremiações que percorrem as ruas 

deste bairro, tais como o Pisando na Jaca, Urso tô com fome de Casa Forte, Flor 

da Vitória Régia, Guaiamum Treloso, Lagartos e Borboletas e a Turma da Jaqueira 

segurando o Talo. O Bloco Segura o Talo sai da Fundação Joaquim Nabuco e 

passa pela praça de Casa Forte. O Bloco do Guaiamum Treloso sai do Poço da 

Panela e passa no limite do bairro de Casa Forte com o bairro de Monteiro.  

 

 Figuras 50 e 51- Bloco Segura o Talo e Guaimum Treloso. Foto: Luciana Santiago. Fevereiro 

de 2002. 
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Na praça, também foram realizados protestos e comemorações políticas. No ano 

de 1999, foi realizado na praça um ato em defesa das áreas verdes deste bairro. 

Temerosos de que a venda e a provável construção de espigões pudessem 

provocar a sobrecarga nos serviços urbanos, estudantes de cinco escolas e 

moradores do bairro realizaram um ato de defesa das áreas verdes do bairro e 

fizeram chegar às mãos do vice-governador um documento em que 

manifestavam a preocupação com as qualidades ambientais do mesmo. 

 

Com relação a estes movimentos em defesa do bairro, vale ressaltar que o bairro 

de Casa Forte também conta com algumas associações de moradores. Em 1986, 

foi fundada a Associação dos Amigos de Casa Forte. Desde o início de sua 

fundação, este movimento contou com apoio de personalidades importantes, 

tais como, Gilberto Freyre, Madalena Arraes e Cavani Rosas. Mais recentemente 

foi fundada a Sociedade dos Amigos de Casa Forte, que conta com a presença 

dos arquitetos Berenice Lins e Marcos Domingues. (Fonte:Jornal do Commércio, 

julho de 2003) 

 

Foram realizadas também, na praça, comemorações na época das eleições 

municipal e federal, agregando um grande número de pessoas e políticos do 

bairro e das proximidades. Nestas comemorações, simpatizantes de candidatos 

opostos fazem o local “ferver” com manifestações pacíficas dando lições de 

democracia.  
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Figuras 52 e 53 - Comemorações políticas na praça. Fotos cedidas por Giovanna C. Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além destas comemorações, durante o ano inteiro, eventos diversos tomam 

conta da praça. No final do ano de 2002, por exemplo, foi realizado o 

“Dezembro na praça” que reuniu artistas locais em um palco armado na frente 

da igreja. Também ocorreu um grande reveillon com orquestra, reunindo 

familiares do bairro e de áreas próximas. Estes eventos também promoveram o 

encontro de várias pessoas. 
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Figuras 54 e 55 - Cartaz do Dezembro na Praça e foto do Reveillon na praça, ambos 

realizados em dezembro de 2003. Fonte: cartaz cedido pelo Padre Edwaldo e foto 

cedida por Giovanna Costa Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também vem sendo realizada durante muitos anos, no mês de maio, uma 

procissão que sai das capelas das comunidades do conjunto urbano e segue em 

direção à praça. Esta procissão pode ser entendida como um resgate dos 

antigos atos religiosos que aconteciam no local durante o mês de maio. 

 

Outra área bastante significante no interior do bairro de Casa Forte é o CPOR.  

 

3.1.1.2 O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR) – micro 

paisagem 2. 

 

O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR) é um 

estabelecimento de ensino militar destinado, primordialmente, à formação de 

oficiais da reserva de segunda classe do Exército Brasileiro. O CPOR ocupa uma 

grande área do bairro de Casa Forte, representada por mais de sessenta e seis 

mil metros quadrados, cuja área verde é de mais de treze mil metros quadrados. 
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A história deste centro confunde-se, por muitas vezes, com a história do Recife, 

considerando que por aqui passaram governadores, senadores, prefeitos, oficiais, 

médicos, dentistas, advogados e outras personalidades, que fazem o dia-a-dia 

desta cidade e, não raramente, adquirem projeção regional e nacional.  

 

O CPOR é composto por quadras de esportes, edificações bem preservadas, 

área para estacionamento e muitas árvores. O CPOR também disponibiliza 

quadras poli-esportivas e vários campos de futebol formando uma grande área 

de lazer. 

 

Figuras 56 e 57 - CPOR. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

 

No entorno do CPOR, encontramos a maioria de construções residenciais e 

alguns edifícios verticais. Como exemplo, temos o Edifício Vila Verde, 

considerado um dos maiores prédios do entorno do CPOR com trinta e um 

pavimentos  e o edifício Alameda 17 com trinta e seis pavimentos. 
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Figuras 58 e 59- Edifício Vila Verde e o Alameda 17. Foto: Thiago Vilela. Maio, 2003. 

 
Diferente da forma de ocupação dos primeiros edifícios do bairro, que tinham 

uma altura menor e que mantinham uma maior relação com o tecido urbano e 

com a rua, os edifícios mais modernos criaram uma nova forma de relação com 

a rua, pois ficaram isolados e murados, dando costas para a rua. Esta forma de 

ocupação veio associada à instalação de mecanismos de segregação sócio-

espacial, tais como grades, guaritas e câmaras de segurança. 

 

Situado próximo à praça e na parte posterior do CPOR, encontramos o hospital 

da Vitória Régia que serve tanto aos moradores deste bairro como dos bairros 

vizinhos. Também verificamos um grande número de obras sendo realizadas no 

entorno do CPOR.  

 

Vale ressaltar também uma peculiaridade da área do entorno do CPOR que é 

um condomínio fechado de residências chamado Jardim Carioca. 

 

Figura 60 - Condomínio fechado, Jardim 

Carioca. Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

Uma outra área muito significativa do bairro de Casa Forte é a Avenida 17 de 

Agosto.  
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3.1.1.3 Avenida 17 de Agosto – micro paisagem 3. 

 

Esta avenida é de suma importância para a área, pois além de funcionar como 

artéria principal deste bairro, também faz a ligação com os outros bairros do 

conjunto urbano e com o resto da cidade. Desta avenida partem as artérias 

secundárias que servem de acesso ao interior do bairro de Casa Forte. Esta 

avenida também serve de limite do bairro de Casa Forte com os bairros de 

Santana e Poço da Panela. 

 

Esta funciona como um referencial para o bairro devido a sua continuidade no 

decorrer do tempo. Foram realizadas muitas mudanças na mesma desde o 

tempo em que era chamada de Estrada de Casa Forte, no entanto, o seu 

traçado e a sua importância para a área ainda se mantêm. 

Verificamos o crescimento do número de veículos que circulam pela avenida 17 

de Agosto, assim como do comércio e de serviços. Tal fluxo de veículos gera 

alguns pontos de saturação, podendo ser visíveis na avenida 17 de Agosto nas 

imediações da praça de Casa Forte, na intersecção desta avenida com a 

estrada das Ubaias, nas proximidades do Shopping Plaza e do Hiper Center e no 

limite com o bairro do Parnamirim. 

Uma das soluções estudadas pela Prefeitura da Cidade do Recife/PCR para 

resolver o problema da saturação de trânsito e que incide diretamente na área 

em estudo foi o Projeto da Terceira Perimetral. A realização deste projeto 

implicaria a destruição de uma imensa área verde e na divisão do bairro de 

Casa Forte e sua descaracterização, ao desprezar os valores sócio-culturais e 

ambientais da área. A rejeição por parte dos moradores e usuários do conjunto 

urbano, assim como vários movimentos em defesa do bairro, levaram a PCR a 

estudar um novo traçado evitando maiores transtornos para a área. Outro 

projeto aprovado e já executado foi a construção de uma nova via que passa 

pelo bairro de Santana. Esta nova via corta a avenida 17 de Agosto na altura da 

praça de Santana, livrando uma boa parte dos fluxos intensos de veículos da 

área do Shopping Plaza e do Hiper Center, e sai na avenida Rui Barbosa. (Projeto 

da Terceira Perimetral em anexo) 
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O bairro tem como ponto inicial desta avenida, no sentido cidade-subúrbio, a 

lanchonete Mac Donalds. Esta lanchonete também funciona como ponto de 

encontro dos moradores do bairro. Esta também pode ter criado novos hábitos 

aos moradores, pois conta também com o serviço de entrega rápida e os fast 

foods. Interessante notar que esta lanchonete construiu um espaço do lado de 

fora com grama e bancos onde ocorrem encontros.  

 

Figura 61 - Lanchonete Mac Donalds na 

Avenida 17 de Agosto, o início do bairro. Foto: 

Thiago Vilela, maio, 2003. 

 

 

 

 

 

 

A praça Jornal do Comércio também funciona como ponto de acesso ao bairro 

de Casa Forte e como limite entre este bairro e os bairros de Parnamirim e 

Santana. O nome desta praça relembra o antigo prédio da rádio jornal do 

Commercio que foi demolido.  

 

A partir de visitas e observações ao local realizadas no período de setembro e 

outubro de 2003, pudemos encontrar algumas práticas sociais realizadas ao 

longo desta avenida. 

 

Por volta das 8:00h da manhã, verificamos um grande fluxo de automóveis, 

causando pontos congestionados próximo ao Hiper Center, da praça, da Estrada 

das Ubaias e do Parnamirim. O comércio nesta hora está praticamente fechado, 

com exceção da padaria e da farmácia. Na padaria, observamos um grande 

fluxo de pessoas neste horário. Por volta das 9:00h, são abertos outros pontos 

comerciais e a avenida passa a ter um movimento razoavelmente tranqüilo com 

um fluxo um pouco mais reduzido. 
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Por volta de meio dia, o fluxo de carros aumenta com a volta das pessoas para 

as suas casas para o almoço. Alguns pontos comerciais fecham às 12:00h e 

abrem às 14:00h. Entre 12:00h e 15:00h, verifica-se um novo aumento do fluxo de 

veículos ao longo desta avenida. 

 

Durante toda a manhã e à tarde, verificamos pessoas caminhando ao longo 

desta avenida, seja para fazer compras, ir a algum banco, comprar revistas nas 

várias bancas encontradas, entre outros. E também várias pessoas caminham de 

bicicleta, concorrendo com o espaço dos automóveis. 

 

A partir das 18:00h, ocorre novamente o grande fluxo de veículos, assim como 

aumenta o fluxo de pessoas na padaria. Este fluxo se estende até por volta das 

20:00h, quando o movimento torna a ser mais tranqüilo. 

 

Durante o final de semana, não verificamos grandes congestionamentos ao 

longo desta avenida, apenas um maior movimento de carros no período do 

sábado à tarde para o acesso ao Shopping. Vejamos algumas apropriações 

realizadas ao longo desta avenida. 

 

Devido à proximidade do Hiper Center, ambulantes aproveitam os sinais e 

calçadas para a venda de mercadorias na praça Jornal do Comércio. 

 

Figura 62 – Ambulantes na praça do Jornal 

do Comércio. Foto: Luciana Santiago, março 

de 2002. 

 

 

 

 

 

Ao longo desta avenida encontramos edificações residenciais e comerciais. 

Como exemplo de pontos comerciais temos bancos, farmácias, bares, galerias, 

padaria, agência de turismo, lojas, entre outros. 
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A demolição dos muros de algumas casas transformadas em edificação 

comercial vem transformando os antigos jardins em áreas para estacionamento 

de automóveis. 

 

Como exemplo de bares que funcionam como ponto de encontro nesta 

avenida, temos, entre eles, o La Prensa e o Parraxaxá. 

 

Alguns casarões encontram-se em regular estado de conservação e outros se 

encontram em péssimo estado de conservação e com a fachada tomada por 

outdoors, gerando poluição visual. Também verificamos uma grande quantidade 

de placas de propaganda dos imóveis comerciais, contribuindo para a poluição 

visual. 

 

Nesta avenida, também encontramos alguns edifícios comerciais de pequeno e 

alto gabarito. Os edifícios mais altos e mais recentes são cercados por muros altos 

e sua forma de implantação não gera uma integração maior com esta avenida. 

 

Esta avenida é bem servida por transporte público e conta com uma grande 

quantidade de paradas de ônibus, placas de sinalização e mobiliário urbano. 

Seguindo pela Avenida 17 de Agosto alcançamos a Estrada das Ubaias. Neste 

local, encontramos dois grandes pontos comerciais representados pelo 

Empresarial Casa Forte e pelo Ubaiais Center. 

 

O Shopping Plaza e o Hiper Center, apesar de não se localizarem no bairro de 

Casa Forte, também funcionam como pontos de encontros dos moradores deste 

bairro. Estes empreendimentos podem também ter criado novos hábitos voltados 

para o consumo. 

 

Ao percorrermos o bairro de Casa Forte desvendamos uma outra paisagem em 

seu limite com o bairro do Parnamirim.  
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3.1.1.4 Comunidade de Lemos Torres – micro paisagem 4. 

 

Esta paisagem é caracterizada por uma comunidade que fica praticamente 

encravada entre as casas e edifícios do bairro de Casa Forte e Parnamirim. É 

uma área predominantemente residencial formada por uma comunidade de 

classe menos favorecida que é a comunidade de Lemos Torres. 

 

De acordo com a Prefeitura de Cidade do Recife/ PCR e da Diretoria Geral de 

Meio Ambiente/DIRBAM, esta comunidade tem como população residente, 533 

pessoas e é considerada como uma favela, que é conceituada como:  

 

Conjunto constituído por mais de 50 unidades habitacionais, ocupando ou 

tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedades alheias, 

(pública ou particular) dispostas em geral, de forma desordenada e densa; 

e carentes, em sua maioria, em serviços públicos essenciais. (RPA 3, 2001) 

 

O acesso a esta área, pelo bairro de Casa Forte, se dá através da rua Alfredo 

Fernandes, que tem como esquina o Mac Donalds. Logo na entrada desta via, 

encontramos um comércio, também conhecido como shopping popular, que 

representa uma paisagem peculiar para o bairro. Nesta área existe uma igreja, 

venda de água, serralharia, bar, entre outros. 

 

Figura 63 - Acesso à comunidade de Lemos Torres. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 

2003. Figura 64 – Comércio no acesso da comunidade Lemos Torres Foto: Luciana 

Santiago, fevereiro de 2003. 
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A comunidade Lemos Torres se destaca da paisagem devido as suas construções 

com materiais rústicos e simples contrastando com os materiais construtivos de 

luxo dos edifícios e de algumas residências no entorno. Também se destaca pelo 

contraste de gabarito dos edifícios verticais do entorno. 

 

 
Figura 65 - Comunidade de Lemos 

Torres e seu entorno imediato, contraste 

com os grandes edifícios do bairro do 

Parnamirim. Foto: Luciana Santiago, 

fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

O bairro de Casa Forte também tem como micro paisagem e como limite a 

Estrada do Encanamento, onde também encontramos vários usos. 

 

3.1.1.5 Estrada do Encanamento – micro paisagem 5 

 

Nesta via, encontramos várias residências e também muito comércio. É também 

muito apropriada pelas pessoas, devido aos vários pontos comerciais. 

 

Algumas áreas públicas desta via são apropriadas para o comércio de 

ambulantes devido ao grande fluxo de pessoas. Existem também locais que 

funcionam como ponto de encontro dos moradores, que são bares e áreas de 

lazer. A área de lazer serve para práticas esportivas e para a realização de festas 

e conta também com parque infantil e uma piscina. Encontramos também um 

equipamento hospitalar representado pelo hospital de Olhos Santa Luzia. 

 

 

 

 

 

 



 126

Figura 66 - Área de lazer privada. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. Figura 67 - 

Hospital de Olhos na Estrada do Encanamento. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta avenida é bem servida por transporte público e mobiliário urbano. Em 

determinados horários possui um grande congestionamento de automóveis que 

acontecem por volta das 9:00h da manhã e das 18:00h da noite. A mesma, que 

se inicia no bairro do Parnamirim, apresenta uma peculiaridade pois não 

apresenta saída, terminando em um muro de uma residência no bairro de 

Monteiro. 

 

Seguindo pela Estrada do Encanamento encontramos uma área formada por 

bares e restaurantes. Esta área, apesar de não estar inserida no interior do bairro, 

agrega várias pessoas e deve funcionar também como ponto de encontro dos 

moradores do bairro de Casa Forte. Próximo a Estrada do Encanamento, 

encontramos o canal do Parnamirim, o qual corta uma parte do bairro de Casa 

Forte. 

 

O trecho do bairro de Casa Forte que tem como limites a Estrada do 

Encanamento, a rua Marechal Rondom, a Estrada das Ubaias e a avenida 17 de 

Agosto e as ruas do entorno, também apresenta peculiaridades. 

 

3.1.1.6 Vilas e vielas – micro paisagem 6. 

 

As vilas e vielas são espaços semelhantes aos espaços das ruas, mas sendo 

encontradas dentro das quadras. Vielas seriam ruas estreitas e as vilas seriam ruas 

estreitas que se abrem para um pátio. ( MACEDO, 1987) 
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Estas vilas e vielas surgem a partir da divisão dos velhos lotes e da abertura das 

quadras. Apesar de algumas existentes nesta área do bairro, não serem tão 

comuns no restante do conjunto urbano. O uso destas áreas se restringe 

praticamente aos moradores. 

 

O trecho que apresenta várias vielas é predominantemente residencial, com ruas 

calmas e tranqüilas. Apesar do grande número de residências, verificamos dois 

grandes edifícios, com mais de trinta andares. 

 

 

 

Figura 68 e 69 - Vielas na Estrada do Encanamento 

e das Ubaias . Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 

2003. 

 

 

 

3.2  Os lugares na paisagem atual. 

 

Podemos verificar co-existências no bairro, apesar das mudanças que vêm 

ocorrendo mais recentemente, pois este ainda conserva alguns elementos 

significativos para a consolidação dos vínculos entre seus moradores. Desta 

forma, refletiremos sobre alguns elementos que são significativos e que ainda 

permanecem.  
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Do engenho, resta ainda o antigo pátio, que era chamado de campina da Casa 

Forte e que é atualmente a praça de Casa Forte, agora um jardim com lago e 

vitórias-régias criado por Burle Marx em 1937. Esta praça ainda mantém, 

atualmente, o ar de tranqüilidade e calma dos tempos passados do bairro, 

diferente da realidade paralela de barulho de certos locais deste bairro. Esta 

praça ainda funciona como um coração do bairro, convergindo as pessoas e 

como um local de acontecimentos e encontros coletivos.  

 

No lugar da antiga capela do engenho, hoje existe a igreja de Casa Forte. Desta 

forma, ainda há um sentido de religiosidade que atravessou o bairro no decorrer 

do tempo. Esta ainda funciona como um marco na paisagem devido a sua 

arquitetura e função e como uma referência aos moradores devido às atividades 

religiosas. 

 

No local da antiga casa grande, atualmente funciona a escola Sagrada Família. 

Acreditamos que o que representou a casa grande no passado, ou seja, o 

sentido de poder desta casa perante a senzala ainda permanece. Agora, a casa 

grande passou a ser representada pelos edifícios verticais, cujos, figuram 

atualmente como o símbolo de poder. 

 

A senzala não existe mais, mas podemos dizer que o sentido de exclusão ainda 

permanece. O bairro de Casa Forte, apesar de ser formado por uma população 

de classe média e média-alta, e de atrair recentemente uma classe mais 

abastada, ainda contém uma comunidade menos favorecida que é a 

comunidade de Lemos Torres que se expande até o bairro de Parnamirim. Esta 

comunidade pode representar atualmente o que a senzala representou no 

passado, ou seja, seriam os excluídos, assim como foram os escravos na época 

do engenho. 

 

O que pode ter sido o antigo casario do engenho pode ser atualmente o casario 

que encontramos perpendicular à igreja, sendo agora representado por algumas 

edificações de uso comercial. 
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Apesar do grande volume construído na paisagem atual, algumas áreas verdes 

ainda permanecem como as áreas verdes do CPOR, do Parque Regional de 

Manutenção do Exercito. Também aparecem em algumas ruas, na avenida 17 

de Agosto, na praça e em alguns quintais. Algumas áreas verdes remanescentes 

das antigas chácaras podem ainda existir em alguns quintais, já que os jardins 

frontais e laterais, em sua maioria, foram modernizados ou se transformaram em 

estacionamento para os automóveis. 

 

O caminho de terra principal de acesso e circulação deste bairro, antiga estrada 

de Casa Forte ainda se mantêm, pois atualmente, em seu lugar, existe a atual 

avenida 17 de Agosto que ainda funciona como ponto principal de fluxos. Esta 

avenida, apesar das grandes mudanças em sua paisagem no decorrer do 

tempo, ainda se mantém com o mesmo traçado original e com a mesma 

importância que tinha para o bairro nos tempos passados. A primeira forma de 

acesso ao bairro, que era através das canoas pelo rio, não é muito explorado 

atualmente, podendo até ter sido esquecido. 

 

Os casarões, que eram os elementos de destaque da paisagem no século XIX, 

hoje foram em sua maioria substituídos pelos edifícios verticais, que devido ao 

porte e gabarito se destacam na paisagem atual do bairro. Estes casarões quase 

desapareceram da paisagem atual e sua maioria encontra-se sem um uso 

específico, servindo apenas como áreas de recepção dos edifícios. São poucos 

os que permanecem no bairro, entre estes, temos alguns casarões na av. 17 de 

Agosto e no entorno da praça, como o casarão dos Costa Lima e o chalé que 

era de uma família de ingleses.  

 

A escola PIO X que participou da história do bairro por anos, com a professora 

Iracema Cavalcanti Costa Lima, deixou de funcionar. Esta professora fundou 

então a escola que atualmente se chama escola Padre Donino que se localiza 

em uma residência na praça. A casa e o salão paroquial que foram construídos 

pelo Padre Donino ainda permanecem. Só que no salão, não funciona mais a 

escola Pio X e seu nome foi modificado para Salão Paroquial do Rotary.  
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Figura 70 - Casarão no entorno da praça e a escola Padre Donino.  Foto: Luciana 

Santiago, fevereiro de 2003. Figura 71 - Salão paroquial do Rotary, antiga escola Pio X. 

Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 

 

O pequeno comércio que se dava em forma de quitandas e mercados, hoje 

praticamente não existe mais neste bairro. O que existe em seu lugar, são as 

galerias de lojas, assim como o supermercado Hiper Center e o Shopping Plaza, 

que estão localizados fora dos limites do bairro. Estas novas formas de comércio 

podem ter criado novos hábitos aos moradores voltados para o consumo. 

 

Alguns moradores antigos ainda permanecem no bairro. Uma das primeiras 

famílias, os Costa Lima, ainda reside em um casarão na praça de Casa Forte, um 

dos poucos que são voltados para o uso habitacional. 

 

Algumas práticas sociais ainda se mantêm, ou seja, alguns contatos sociais que 

antes eram estabelecidos nas residências e nas áreas públicas, ainda se 

preservam. Estes se realizam atualmente nas casas dos moradores, na praça, nas 

calçadas e na própria rua.  

 

Os moradores do bairro ainda mantêm o hábito de andar pelas ruas e pela 

praça, seja indo às compras, fazendo exercícios ou apenas apreciando o ar 

bucólico do lugar. 

 

Também existem alguns eventos religiosos que se mantêm. As missas continuam 

sendo realizadas na igreja. O presépio é realizado desde 1992 na residência de 

Giovanna Costa Lima, reforçando as tradições dos autos de Natal e das festas de 

final de ano que eram realizadas no passado do bairro. 
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Figuras 72 e 73 - Natal na residência dos Costa Lima. Fotos cedidas por Giovanna C. Lima. 
 

 
 

As festas de Natal e Ano Novo que aconteciam na campina no início do século 

XX foram  marcantes no passado, já que possibilitavam o encontro dos 

moradores. Estas festas continuaram sendo realizadas no mesmo local, só que no 

mês de novembro. Podemos constatar que a festa que é hoje conhecida como 

festa da Vitória Régia, apesar de muito diferente das festas do passado, relembra 

de alguma forma àqueles tempos, já que alguns moradores do bairro ainda se 

encontram e se revêem no local aonde era a campina, atual praça de Casa 

Forte. Hoje, na praça, ainda acontecem várias festas, servindo como um 

referencial aos moradores como uma área de eventos.  Só no ano de 2002 é que 

verificamos a volta das festas na praça na época do natal e ano novo, 

retomando assim o sentido natalino e religioso das antigas festas. 

 

Alguns blocos de carnaval tradicionais do bairro de Casa Forte, como por 

exemplo, o Flor da Vitória Régia, podem fazer referência às antigas serenatas 

que existiam no bairro nos anos 20. 

 

As procissões, que aconteciam no passado, ainda são realizadas no último dia 

do mês de maio. Neste dias, fiéis saem de todas as igrejas do conjunto urbano e 

se encontram na praça. Mas, neste mês, não existem mais as ladainhas que se 

faziam na igreja durante todos os dias do mês de maio. 

 

O engenho de Ana Paes e a batalha realizada em 17 de Agosto servem também 

como grandes referências aos dias atuais. O nome do atual bairro de Casa Forte 

assim como o nome dado à praça de Casa Forte faz referência à casa grande 

do antigo engenho de Ana Paes que serviu de forte para os holandeses. A data 
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da grande batalha serviu de referência ao nome que foi dado ao clube nos anos 

30 e atualmente é o nome da principal avenida deste bairro. 

 

A área da campina que já serviu como um pátio ou jardim para a casa grande, 

atualmente continua com este mesmo propósito, já que a atual praça funciona 

como o jardim para o bairro. Esta área, que também já serviu como uma área de 

lutas e de momentos difíceis, também funciona como um local de protestos.  

 

O engenho de Ana Paes e a atual praça são relembrados em alguns pontos 

atuais do conjunto urbano. No Shopping Plaza, na entrada, existe uma escultura 

em homenagem a Ana Paes, que era dona do engenho de Casa Forte, e 

também encontramos pinturas que fazem referência à praça.  

 
 
Figuras 74 e 75 - Pintura da igreja e do colégio no 

térreo do Shopping Plaza e  Escultura na área externa 

do Shopping Plaza. Foto: Luciana Santiago, fevereiro 

de 2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O engenho pode também ter inspirado os nomes que foram dados a alguns 

edifícios do bairro. O nomes dado ao edifício “Casa Grande e Senzala”, pode ter 

sido inspirado na obra de Gilberto Freire que foi morador do conjunto urbano e o 

nome do edifício“Casa Forte Residence”, pode ter sido inspirado no antigo 

engenho.  

 

Verificamos abaixo também que alguns anúncios fazem referência ao verde e 

ao engenho de Casa Forte. 
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Figuras 76 e 77- Anúncio de jornal que faz referência ao verde. Edf. Baronesa da Casa 

Forte. Fonte: Jornal do Comércio. 09/02/2003. Classificados e Anúncio de jornal que faz 

referência ao engenho. Edf. Maria Clara. Em destaque a frase, “... O engenho de Casa 

Forte foi criado no século XVI em terras ocupadas por Duarte Coelho Pereira...”. Fonte: 

Jornal do Comércio, 09/03/2003. Classificados. 
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Assim, realizaremos uma breve síntese das permanências, mudanças e 

metamorfoses encontradas no decorrer do tempo. 

                   Casa Forte 

Ontem                         Hoje 

 

• casa grande do engenho              hoje, nova forma de moradia, arranha-céus, 
mas permanece a segregação  

• capela  do engenho                      igreja de Casa Forte 

• senzala                 comunidade de Lemos Torres permanece o sentido de exclusão 

• casario do engenho              casario com algumas edificações comerciais 

• campina do engenho                     praça de Casa Forte 

• casarões antigos              poucos resistem,  comércio em sua maioria 

• mercados ou quitandas                  hoje, nova forma de consumo, galerias de 
comércio, fast-food e shopping center 

• caminho antigo de acesso antigo               Av. 17 de Agosto permanece, mas o rio 
foi esquecido. 

• áreas verdes                 algumas resistem no CPOR  e quintais de algumas casas 

• casa e salão paroquial                hoje, casa e salão do Rotary     

• moradores antigos               alguns permanecem 

• antigas festas                hoje são muitas, tais como a festa da Vitória Régia , de fim 
de ano, durante o mês de dezembro, entre outras. 

• antigas serenatas            hoje, carnaval de bloco 

• antigos eventos religiosos            hoje, ainda existem procissões, missas, autos de 
natal,  mas o mês de maio não é o mesmo 

• antigos costumes, tais como, andar nas ruas, sentar nas calçadas               hoje              
andar na praça, fazer exercícios, fazer compras, apreciar o bairro, sentar nas 
calçadas. 

• festas na campina                 hoje, festas na praça 

• batalha e engenho               hoje, referência para o nome do bairro, da praça, da 
avenida, de alguns edifícios, escultura e pintura. 
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Acontecimentos 

Faremos também fazer um breve roteiro dos acontecimentos mais importantes 

no decorrer do tempo em Casa Forte. 

 

 

• Século XVI a XVIII 

Surge o engenho de Casa Forte, um dos mais importantes engenhos da época. 

Em 17 de Agosto de 1645 houve a Batalha da Casa Forte. No final do século XVIII surge a  
estrada de Casa Forte . 

No final de século, surge a freguesia do Poço da Panela que passa a exercer uma forte 
influência aos outros povoados, e entre eles o de Casa Forte.  

• Século XIX 

As festas realizadas na freguesia do Poço da Panela marcaram a época, e também os 
banhos de rio, favorecendo o encontro das pessoas. 

Surgem também os primeiros transportes coletivos e grandes melhoramentos urbanos, 
modificando o hábito e o costume dos moradores da área. 

• Século XX 

Para facilitar o entendimento dos acontecimentos nesta época, faremos uma breve 
recapitulação dos mesmos. 

 

• Calendário dos acontecimentos: anos 20 e 60 
Mês  Acontecimentos 
Janeiro Festa de reis 
fevereiro  
março Serra-velho 
abril  
maio Orações na igreja e procissão 
junho São João nas escolas, nas casas e no sítio Bom Retiro 
julho  
agosto  
Setembro Desfiles das escolas e dia verde 

outubro Dia das crianças nas escolas 

novembro Festas da igreja com o padre Monsenhor Lobo(anos 40 e 50) 
dezembro Festas da igreja do padre Donino(anos 20 a 30) 
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Personalidades e mitos 

• Calendário dos acontecimentos: anos 60 e 90 
Mês  Acontecimentos 
janeiro  
fevereiro  
março  
abril  
maio Orações na igreja e procissão 
junho São João nas escolas, nas casas e no sítio Bom Retiro 
julho Episódio de Gregório Bezerra 
agosto Enterro de Monsenhor Lobo e cheias 
Setembro  
outubro Dia das crianças nas escolas 
novembro Festas da igreja do padre Edwaldo a partir dos anos 70 
dezembro  
 

• Calendário dos acontecimentos: anos 1990 a 2003 
Mês Acontecimentos 
Janeiro  
Fevereiro Carnaval: Blocos e agremiações 
Março  
abril  
maio Procissão 
junho Festa junina nas escolas e nas casas 

Dia verde em Junho 1999 
julho  
agosto  
Setembro  
outubro Festa das eleições federais. 
novembro Festa da Vitória Régia 
dezembro Dezembro na praça 

Reveillon na praça 
 

 

E, finalmente, realizaremos uma breve explanação das personalidades e mitos do 

conjunto, assim como o que podemos considerar como Lugar no decorrer do 

tempo de acordo com as referências encontradas em fontes bibliográficas e nos 

relatos.   

 

 

Burle Marx, Gilberto Freire, Ana Paes, Gregório Bezerra, Padre Francisco Donino, Iracema 

Costa Lima, Monsenhor Lobo, Padre Edwaldo. 
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 Lugar 

 

• Século XVI a XVIII 

A área formada pelo engenho e, em especial, a campina. O rio Capibaribe e a estrada de Casa 
Forte podem também ser considerados como lugares nesta época, devido á importância para o 
acesso e comunicação da área. 

• Século XIX 

A área da campina e seu entorno imediato formado pelos sítios, com seus casarões. O rio 
Capibaribe pode ainda ser considerado como um lugar por servir como meio de transporte e 
também como área para os banhos favorecendo os encontros e as serenatas. A estrada de Casa 
Forte permanece como um lugar importante para a comunicação da área. 

Algumas áreas dos outros arrabaldes, tais como os teatros e os hotéis também serviam de 
encontros para os moradores de Casa Forte. Neste século, a freguesia do Poço da Panela, também 
serviu com um local para onde convergiram várias pessoas dos outros povoados e de Casa Forte. 

• Século XX 

No início deste século, a área da campina, atual praça de Casa Forte e a igreja são os principais 
lugares. E também o cinema Luan, o cinema de Monsenhor Lobo e o clube 17 de Agosto. 

A partir de meados deste século, surgem novos lugares de encontro tais como o café Burle Marx e 
a casa de chá do Chacon, mas a praça de Casa Forte continua sendo o lugar mais importante 
pelo seu poder de concentrar as pessoas e pela realização dos eventos. Outros lugares, não  
localizados no interior do bairro de Casa Forte, também funcionam como locais de encontro,tais 
como o Shopping Plaza, o Hiper Center de Casa Forte, o Restaurante seu Cafofa, e o La Prensa, 
entre outros. A avenida 17 de Agosto e alguns casarões também funcionam como lugar. 
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Figura 78 – Exercício de simulação dos lugares Tangíveis . Realização: Francisco Elihimas. 

 

3.3 Dialogando com a cidade e com os instrumentos de representação de seus 

espaços 

Os dados disponíveis na PCR/DIRBAM  (Prefeitura da Cidade do Recife/Diretoria 

Geral de Urbanismo) em 2001 com relação à área de imóveis por bairro, revelam 

que dos 1.612 imóveis do bairro de Casa Forte, 1.416 são residenciais e apenas 

196 são não-residenciais, constatando assim a predominância da área 
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residencial neste bairro. (Tabela 5.2.2; Área dos imóveis edificados, residenciais e 

não-residenciais, segundo RPA e bairro - Região Político-Administrativo 3). 

De acordo com estes dados e da pesquisa em lócus, verificamos que a área em 

estudo é predominantemente residencial  e podemos supor que a verticalização 

se deu de início nestes edifícios residenciais. 

Para Maria Adélia de Souza, a verticalização seria “o processo de construção de 

edifícios” (1994, p.129). Esta autora identifica este processo como característico 

da urbanização brasileira, já que em nenhum outro país este fenômeno se 

apresentou com o mesmo ritmo e com a destinação predominantemente para a 

habitação.  

Apesar da maioria dos imóveis ser de uso residencial, observou-se mais 

recentemente uma predominância de serviços de caráter privado, onde se 

encontram os estabelecimentos de ensino, equipamentos esportivos, de lazer, 

serviços em geral, além de bares, lanchonetes, restaurantes, instituições públicas 

e religiosas. 

Analisaremos a seguir as conseqüências urbanísticas para a área em estudo 

geradas a partir da aplicabilidade das Leis do Uso e Ocupação do Solo da 

Cidade do Recife e da implantação do Hiper Center Casa Forte e do Shopping 

Plaza. 

De acordo com consultas a DIRCON/UBR (Diretoria Geral de Coordenação e 

Controle Urbano e Ambiental / 3ª Regional) e também de Accioly (2000), 

verificou-se que o início da verticalização do bairro de Casa Forte se deu a partir 

dos anos 70. 

Os projetos realizados entre 1970 e 1982 foram aprovados pela lei de Lei 7.427/61. 

Esta lei dividia a cidade em três setores: urbano, suburbano e rural. A área em 

estudo era considerada suburbana e inserida na Zona Residencial 2 - ZR2. 

Correspondia a uma área privilegiada em termos de conforto ambiental, já que 

esta ainda não tinha sido atingida pela intensificação e concentração de 

especulação imobiliária. Os imóveis aprovados por esta lei no bairro de Casa 
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Forte, no período de 1970 a 1982, apresentavam um baixo nível de 

verticalização, tendo estes imóveis em média 4 pavimentos. (fonte: DIRCON/URB) 

Este processo de verticalização se consolida nos anos 80, a partir da Lei 14.511/83 

que vigorou até 1996. Esta lei, baseada na corrente racionalista, dividia a cidade 

em duas zonas, uma de expansão e outra urbana, propriamente dita. As 

atividades urbanas eram setorizadas em habitação, diversão, educação, 

serviços governamentais, comércio, indústria, entre outros. A área do conjunto 

urbano pertencia à Zona Residencial 3 – ZR3. Esta lei possibilitou a construção de  

edifícios verticais no conjunto urbano e no bairro de Casa Forte, que apresentou 

níveis maiores de verticalização, tendo em média 15 a 20 pavimentos.  

No final dos anos oitenta, novas tendências e movimentos de preservação de 

espaços verdes se sucederam já que a Legislação não era capaz de preservar o 

bairro. Esses movimentos resultaram em modificações da lei 14.511/83 através da 

criação de uma lei específica para o conjunto urbano, lei 15.199/89, que definiu 

um novo perfil e novas relativas ao uso e ocupação. Como resultado houve a 

diminuição considerável do ritmo de produção do espaço na área. Este fato 

levou ao diferencial de preços que transformou Casa Forte em uma área com 

lotes mais caros da cidade. 

Também surge nesta época o decreto lei 11.670/80, que instituiu as áreas 

específicas de interesse social, depois transformadas em Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS. 

Nos anos 90, houve a construção do Hiper Center de Casa Forte no bairro de 

Santana, que influenciou fortemente o incremento dos imóveis residenciais que 

se verticalizaram, bem como a própria estrutura urbana da área. Esta construção 

atraiu um grande fluxo de consumidores para a área e em especial na avenida 

17 de Agosto. As vias de acesso ao Hiper foram alteradas e algumas edificações 

de valor arquitetônico expressivo, foram demolidas. Essa questão levou à 

saturação dos sistemas urbanos, principalmente o viário, onde se confirma a 

modificação do tráfego ao longo desta avenida.  

O Hiper Center de Casa Forte passa então a ser considerado como um 

expressivo referencial urbano, atraindo consumidores e investidores e 
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modificando a estrutura espacial da área circunvizinha. Tal empreendimento vai 

também repercutir na área objeto de estudo, já que vai ser modificado o acesso 

ao bairro de Casa Forte e vão ser construídos vários edifícios residenciais. 

Essa questão remete ao valor atribuído aos objetos imobiliários, ou mesmo ao 

consumo por mercadorias ofertadas por esses empreendimentos, ou ainda, pela 

infra-estrutura existente, pelos outros pontos de comércio e serviços instalados, 

além dos valores imensuráveis e simbólicos relacionados a uma classe social 

emergente, que resulta em processos de acumulação de capital. Dessa maneira, 

a área passa a ser caracterizada pelo valor físico-locacional ou físico-

sociocultural, econômico e ambiental. 

Este empreendimento acarretou também na valorização dos imóveis. No ano de 

1999, registra-se que o valor máximo para a venda de domicílios em Casa Forte e 

Parnamirim era semelhante ao do bairro de Espinheiro e Graças e variavam na 

ordem de R$75.000,00, R$ 130.000,00 e R$ R$280.000,001 para os imóveis de 2, 3 e 

4 quartos respectivamente. (Fonte: ADEMI, 1999). Desta forma, este 

empreendimento é responsável pelas grandes modificações ocorridas na área, 

neste período, já que favoreceu o mercado fundiário e imobiliário, e, 

conseqüentemente a verticalização dos imóveis. 

No ano de 1996, foi aprovada a Lei 16.176/96. Esta lei rompe com alguns 

dispositivos da Lei de 1989, que restringia o gabarito e o desmembramento do 

solo urbano, o que favorece a especulação imobiliária e, conseqüentemente, o 

adensamento construtivo e suas conseqüências ambientais. Esta lei dividiu a 

cidade em duas Zonas de Urbanização Preferenciais2 (ZUP 1 e ZUP 2), sem definir 

a que nível de gabarito se pode construir os edifícios. Restringe-se a estabelecer 

quantos metros quadrados o projeto pode ser desenvolvido em relação ao 

terreno.  

Esta lei nivelou 33 bairros da Zona de Urbanização Preferencial 2 - ZUP 2, entre 

eles o bairro de Casa Forte, liberando parâmetros restritivos para a verticalização 

                                                 
1 Valores em dólar: Imóveis de 2 quartos:U$ 39.023.88; Imóveis de 3 quartos: U$67.641.40 e de 4 quartos: 
145.689.16. Valor do dólar U$ 1.9219 de 30 de novembro de 1999. 
2 ZUP - São áreas que possibilitam alto e médio potencial construtivo compatível com suas condições 
geomorfológicas, de infra-estrutura e paisagística.(Fonte: Lei 16.176/96)   
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dos imóveis conquistados mediante a implementação da Lei Municipal de nº 

15.199/89. Desta forma, privilegiou a especulação imobiliária, já que se alterou o 

coeficiente de utilização, reduzindo a área verde e adensando os bairros, 

sobretudo o de Casa Forte e o bairro de Parnamirim.  

De acordo com esta lei, o bairro de Casa Forte era formado pela  Zona Especial 

de Preservação Histórico Cultural – ZEPH3 e pela Zona de Urbanização 

Preferencial 24 - ZUP 2 no restante do bairro. Vale ressaltar que a ZEPH divide-se 

em dois setores que são o Setor de Preservação Rigorosa5, que correspondia à 

área da praça de Casa Forte e o Setor de Preservação Ambiental6, no entorno 

desta praça.(Mapa da Lei 16.176/96 em anexo) 

Dados da Prefeitura da Cidade do Recife/PCR e da Diretoria Geral de 

Urbanismo/DIRBAM em 1998 comprovam o grande adensamento destes bairros 

com relação ao conjunto urbano. O bairro de Parnamirim aparece como o mais 

adensado com 1.562 imóveis e o de Casa Forte como o segundo mais adensado 

do com 1.525 imóveis. (Tabela 4.4; IPTU Total: Total de Imóveis, valor médio e valor 

médio lançado segundo RPAs e bairros – RPA 3).  

Vale ressaltar que este dado coincide com os valores lançados com relação ao 

IPTU total. O valor lançado mais alto do conjunto urbano é representado pelo 

bairro de Parnamirim que é de 1.192.117,70 UFIR, seguido do bairro de Casa Forte 

que é de 956.530,70 UFIR.7 (Tabela 4.4; IPTU Total: Total de Imóveis, valor médio e 

valor médio lançado segundo RPAs e bairros – RPA 3). 

Com relação ao valor lançado do IPTU dos imóveis não residenciais, o valor mais 

alto é representado pelo bairro de Parnamirim que é de 240.318,70 UFIR seguido 

do bairro de Santana que é de 229.599,50 UFIR. Em Parnamirim, o valor alto do 

IPTU não residencial é provavelmente devido ao Shopping Plaza e algumas 

galerias deste bairro. E em Santana, provavelmente pelo Hiper Center. Casa 

                                                 
3 ZEPH - São áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante expressão arquitetônica, 
histórica, cultural e paisagística cuja manutenção seja necessária à preservação do patrimônio histórico e 
cultural do município. (Fonte: Lei 16.176/96). 
4 ZUP 2 - São áreas com médio potencial construtivo. (Fonte: Lei 16.176/96). 
5 SPR - É constituído por áreas de importante significado histórico/ou cultural que requerem sua manutenção, 
restauração ou compatibilização com o sítio integrante do conjunto. (Fonte: Lei 16.176/96) 
6 SPA -É constituído por áreas de transição entre o SPR e as áreas circunvizinhas.(Fonte: Lei 16.176/96). 
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Forte apresenta como valor do IPTU não residencial 129.569,30 UFIR8. (Tabela 4.2; 

IPTU não residencial – RPA 3) 

Por outro lado, as Zonas Especiais de Preservação Histórico Cultural – ZEPH e as 

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, existentes no conjunto urbano, 

funcionam como áreas que reduzem a especulação imobiliária, já que possuem 

limites definidos pela lei 16,176/96. São criadas as ZEIS de Apipucos, Monteiro, 

Parnamirim e Poço da Panela. 

Em 13/01/97, foi aprovado o decreto lei 16.284/1997. Este decreto apresentou um 

instrumento para proteger parte de um patrimônio da cidade, criando os Imóveis 

Especiais de Preservação, os IEP’s9. São assim preservados alguns imóveis 

históricos localizados na avenida 17 de Agosto e no entorno da Praça de Casa 

Forte. De acordo com esta lei, os imóveis são preservados e os seus proprietários 

têm a isenção do IPTU. Por outro lado, surge um novo uso aos casarões que 

passam a ser utilizados como salão de festas, salas de ginástica etc. O quintal 

fica reservado para a construção de espigões que nem sempre apresentam 

relação harmônica com os casarões. Tal fato levou ao surgimento de verdadeiros 

“casarões fantasmas”, já que nestes é muito raro a ocorrência de algum tipo de 

uso.  

No ano de 1999, foram realizados vários movimentos sociais organizados pelos 

moradores e instituições do conjunto urbano e foi aprovado o decreto lei 

18.396/1999. Este decreto restringia a verticalização dos imóveis e definia a 

suspensão da venda de terrenos do CPOR e da construção da Terceira 

Perimetral.  

 

A Lei 16.719/2001, de 06/12/2001, em vigor, altera a Lei 16.176/96, no que se 

refere aos parâmetros urbanísticos. Propicia a requalificação dos espaços 

urbanos de algumas áreas do Recife, inclusive as relativas ao bairro de Casa 

                                                                                                                                                    
7 Valor da UFIR em dólar: Parnamirim: U$ 647.606.92; Casa Forte: U$ 519.626.46. Valor da UFIR 1.0641 
de dezembro de 2000. 
8 Valor do IPTU em dólar: Parnamirim: U$ 130.550.91; Santana:U$ 124.727.81.Casa Forte: U$ 70.387.32. 
Valor da UFIR 1.0641 de dezembro de 2000. 
9 IEP –São aqueles constituídos por exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio 
histórico, artístico e/ou cultural os quais interessam a cidade preservar. (Fonte: Lei 16.176/96) 
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Forte, criando uma Área de Reestruturação Urbana - ARU, dando um “freio” às 

conseqüências deixadas pela lei anterior. Esta lei promoveu o congelamento de 

novos projetos imobiliários em doze bairros da Zona Norte do Recife.  

De acordo com o decreto municipal número 18.844/2001, aprovado pela 

câmara de vereadores no dia 20 de agosto, como lei número 16.681/2001, 

metade da Área de Reestruturação Urbana, ou seja, o Setor de Reestruturação 

Urbana 3 – SRU 3,  só pode receber licenças de construção de projetos de 

edifícios de até oito pavimentos, ou seja, 24 metros de altura devido às ruas 

contidas nesta área possuírem em média 10 metros de largura. No restante, 

arquitetos e empresários da construção civil deverão adequar a altura dos 

edifícios à largura das ruas. (Fonte: JORNAL DO IAB – Recife – setembro/outubro 

2001. nº 49) 

A área do bairro de Casa Forte está dividida em três áreas. Uma área é 

identificada como SRU2 - Setor de Reestruturação Urbana 210 , que abrange uma 

grande área do bairro, outra como Zona Especial de Preservação Histórico 

Cultural -  ZEPH, localizada na área da praça de Casa Forte, e também o Imóvel 

de Preservação de Áreas Verdes – IPAV11, localizada na área do CPOR. (Mapa 

da Lei 16.179/2001 em anexo) 

De acordo com o projeto aprovado pela câmara em 14 de setembro de 2001, os 

projetos realizados nesta área deverão se adequar a três parâmetros, que variam 

de acordo com o dimensionamento das ruas. Em ruas com até 10 metros, serão 

permitidos edifícios com, no máximo, oito pavimentos. Em ruas que tenham entre 

10 e 15 metros, a construção do prédio pode chegar até 16 pavimentos e, 

naquelas com mais de 15 metros, poderão surgir edifícios de até 20 pavimentos. 

Outro critério estabelecido pela Prefeitura é com relação à porcentagem de solo 

natural que deve ser preservado. Os edifícios que ocuparem o SRU2 deverão 

manter livres 50% do terreno.  

                                                 
10  SRU2- Configura-se como uma área que apresenta um acelerado processo de transformação no que se 
refere ao uso e à ocupação do solo, requerendo parâmetros urbanísticos capazes de evitar um desequilíbrio 
entre área construída e oferta de infra-estrutura e conservar elementos singulares ainda existentes em termos 
de sua tipologia arquitetônica.(Fonte: Lei nº 16.719/2001) 
11 IPAV – Constituem os imóveis que, isolados e em conjunto, possuam área verde contígua e significativa 
para a amenização do clima e qualidade paisagística da cidade. (Fonte: Lei nº 16.719/2001) 
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A Prefeitura da Cidade do Recife trata ainda do remembramento dos terrenos. 

No bairro de Casa Forte, o limite de altura dos prédios em terrenos com 

remembramento é de 12 pavimentos. Ainda esta lei determina que o 

afastamento frontal da edificação deverá ser no mínimo de sete metros, já 

incluindo a guarita na área da SRU2, chegando a oito metros na Estrada do 

Encanamento e avenida 17 de Agosto.  

No entanto, verificamos que o fato desta lei se limitar a apenas 12 bairros 

prejudica a cidade de uma forma geral, pois surgem novas áreas onde as 

empresas podem construir sem a limitação de andares, como é o caso atual do 

bairro de Casa Amarela.  

Outro ponto a considerar é a questão do limite de alturas máximas, pois, os 

edifícios altos vão modificar a paisagem do bairro e vão repercutir na mudança 

de infra-estrutura, tráfego e principalmente na qualidade de vida e nas práticas 

sociais dos moradores. 

Concluímos então que os maiores números de construções verticalizadas de 

imóveis residenciais com mais de quatro pavimentos ocorreram no período de 

1983-1989 quando estava em vigor a lei 14.511/83, e após a construção do Hiper 

Center de Casa Forte.  Entretanto, o período de 1996-1999, ou seja, após a lei 

16.176/96, será mais expressivo em termos de densidade construtiva e impacto 

social e ambiental. A lei 16.719/2001 limitou a construção dos edifícios verticais na 

área, mas os projetos que já estavam aprovados anteriormente a esta lei 

continuam sendo executados, gerando impactos ambientais e sócio-espaciais 

para a área.  

A partir de uma análise geral, concluímos que a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

vem favorecendo a especulação imobiliária, levando a construção de imóveis 

verticais e ao adensando do bairro de Casa Forte, sem valorizar seus aspectos 

históricos, sociais, culturais e as peculiaridades e singularidades do Lugar. 
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Tabela 1: Análise global das leis e as principais conseqüências para a área em 
estudo 
 
LEI CONSEQUENCIAS 
7.427/61 Baixo nível de verticalização, média 4 pavtos. 
14.511/83 Nível maior de verticalização, média 15 a 20 pvtos. 

Concentração de edifícios verticais. 
15.199/89  
  

Restringe a altura dos imóveis. 

Depois do Hiper, 
1990 

Surgem edifícios com mais de 20 pvtos. 
Maior concentração de edifícios verticais 

16.176/96 Libera os parâmetros restritivos. Maior verticalização, edifícios com mais 
de 20 pvtos, e adensamento construtivo: impacto social e ambiental 

16.284/97  Proíbe a destruição dos IEP`s. 
18.396/99 Restrigue a verticalização. Suspensão da venda de terrenos do CPOR e 

da construção da III Perimetral 
16.719/01 Congela a construção de áreas do bairro 

Construção dos edifícios verticais aprovados 
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4.  As Descobertas sobre o objeto de estudo 

 

4.1.  A metodologia Adotada 

 

Como vimos no capítulo anterior, o bairro de Casa Forte sofreu grandes 

transformações no decorrer do tempo, que vão refletir nas práticas sociais e nos 

valores afetivos da população.  

 

Desta forma, retornaremos a algumas questões da pesquisa que demonstram a 

nossa preocupação com o que sentem e pensam os moradores do bairro de 

Casa Forte com relação a estas transformações. Dentre estas questões, temos:  

 

Quais as representações que os moradores têm sobre o bairro? Quais os 

significados atribuídos pela população a este bairro? Que lugares podem ser 

identificados por estes no bairro? Quais as práticas sociais dos moradores e quais 

os lugares que se formam a partir destas? O que caracteriza o bairro de Casa 

Forte como um Lugar urbano? Quais as múltiplas imagens que estão na mente 

da população do bairro de Casa Forte? O que podemos encontrar no passado 

deste bairro, que pode servir como testemunho para o seu futuro, ou seja, quais 

as suas permanências? Quais as qualidades especiais deste bairro o que podem 

diferenciar do restante da cidade? 

 

Para responder a estas questões, foi necessário percorrer o referencial teórico e 

termos conhecimento em relação à realidade da área escolhida como objeto 

da pesquisa. Também será necessário interpretarmos os discursos proferidos pelos 

sujeitos que serão a base de nossos procedimentos metodológicos. 
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4.1.1 A amostra  

 

Para a análise do conteúdo das falas dos sujeitos, utilizamos, como 

procedimento, a análise de representantes de determinados grupos sociais 

procurando identificar os elementos presentes nas representações de cada 

grupo. Desta forma, não foi investigado todo o universo da população do bairro, 

mas sim, foram escolhidos alguns representantes de dois grupos: 

 

Moradores do bairro de Casa Forte com permanência de mais 15 anos; 

Moradores do bairro de Casa Forte com permanência de 5 a 10 anos. 

 

Os moradores mais antigos foram escolhidos para verificarmos quais as relações 

afetivas que estes têm com o bairro e os mais recentes foram escolhidos para 

verificarmos se estes compartilham este sentimento com os moradores mais 

antigos. Dentre estas pessoas, foram também entrevistados alguns pontos 

significantes do bairro que seriam pessoas, que por vivenciarem o bairro, também 

podem possuir relação afetiva com o mesmo. Dentre os pontos significantes, 

foram entrevistados os proprietários da Casa de chá do Chacon ( Melchiades 

Montenegro Filho), do Café Burle Marx ( Ana Maria Ferraz Pacheco), do bar e 

restaurante Seu Cafofa (Felipe Cabral), o representante da Igreja de Casa Forte 

(Padre Edwaldo) e também membros de uma das famílias mais antigas do bairro 

que é a família Costa Lima (Giovana Costa Lima Moreira da Rocha e Lurdes 

Costa Lima). 

 

4.1.2. Os instrumentos utilizados 

 

Como tínhamos como objetivo compreender os significados dos grupos em 

relação ao objeto da pesquisa, optamos pela utilização de entrevistas semi-

estruturadas com roteiros abertos que têm o auxílio de mapas.  

 

Outra estratégia que utilizamos foi a de gravar as entrevistas, com o intuito de 

não perdermos parte do conteúdo expresso pelos entrevistados, já que a 

transcrição imediata levaria a um dispêndio de tempo que atrapalharia o 

transcorrer da mesma.  Verificamos inclusive que em algumas entrevistas, o 
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material mais rico era obtido quando as pessoas falavam livremente, no 

momento em que não estavam respondendo às perguntas. 

 

4.1.3. Local das entrevistas 

 

O local para a aplicação das entrevistas não foi previamente escolhido. Estas 

foram realizadas de acordo com a localização do entrevistado no momento de 

sua abordagem pelo entrevistador. Estas entrevistas foram realizadas nas áreas 

públicas, ou seja, nas ruas, na praça de Casa Forte e também no interior de 

algumas residências e comércios. 

 

4.1.4. O tempo 

 

O tempo das entrevistas também não foi previamente estipulado, visando 

permitir que o mesmo fosse mediado pelo entrevistado, isto é, de acordo com a 

sua disponibilidade e facilidade de expressão. Apesar disso, o tempo durou em 

média 45 minutos e foram realizadas no período de maio a agosto de 2003. 

 

4.1.5. Coleta de dados 

 

Como a pesquisa é de cunho qualitativo, nosso interesse se revelou na 

interpretação das falas dos grupos escolhidos a respeito do objeto. Desta forma, 

não nos preocupamos em quantificá-las, mas sim em compreender seus 

elementos comuns. Também não nos preocupamos em definir a quantidade de 

entrevistados, pois o que nos levou a definir o número de entrevistas realizadas foi 

a repetição de seus conteúdos.  

 

Para analisar o conteúdo dos depoimentos, investigando a representação que os 

moradores têm do bairro de Casa Forte, foram eleitos alguns temas ou 

categorias. Os temas escolhidos estão relacionados às questões da pesquisa e 

também foram os que se mostraram mais freqüentes nas representações. Deste 

modo, o roteiro temático orientador das entrevistas foi o seguinte: 
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Significados e identidades 

(O que é o bairro para nós? Até onde vai o bairro ?Como nos sentimos aqui?) 

Práticas sociais 

(O que fazemos? Que práticas sociais temos?Que locais freqüentamos?) 

Permanências e mudanças 

(Como era o bairro no passado? O que mudou? O que queremos para o futuro?) 

 

4.1.6. Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, realizamos a cópia fiel de trechos das falas que se 

referem aos temas escolhidos. Analisamos os conteúdos destas falas que mais se 

repetem e por fim lançamos estes conteúdos no programa Alceste.  

 

O Alceste faz uma análise de conteúdo a partir do conjunto de palavras. O 

programa separa e classifica as palavras em classes, gerando uma estrutura 

chamada de Dendograma. 

 

4.2. As representações encontradas 

 

Nesta parte do trabalho não tivemos a intenção de demonstrar na íntegra as 

falas das pessoas, mas sim, de oferecer um material que ilustre os conteúdos 

analisados. Desta maneira, demonstraremos os conteúdos que mais se repetem e 

grifaremos as principais palavras e frases. 

 

A partir dos discursos destes moradores, verificamos que a primeira observação 

importante é com relação à primeira imagem que os moradores têm do bairro. 

Apesar destes moradores estarem presenciando as modificações recentes, o que 

permanece como imagem forte na memória é aquela que se remete ao 

passado, ou seja, estes guardam na memória a palavra “praça” que está 

vinculada à história do bairro na época da campina, “bairro arborizado” o qual 

reporta às áreas verdes da origem do bairro e à imagem de “bairro calmo e 

tranqüilo”, que relembra como era o bairro no passado, mas que em alguns 

locais ainda permanece. Vale ressaltar a imagem de alguns moradores que se 

referem à espécie vegetal “vitória-régia” que esteve presente durante vários 
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anos nos lagos da praça.  

 

Outro ponto fundamental evidenciado nas entrevistas é que as pessoas 

vivenciam um sentimento de pertinência que é capaz de transformar o bairro em 

Lugar. As pessoas falam desse sentimento independente da faixa etária, sexo ou 

profissão. E é esse sentimento que parece dar um sentido e uma essência ao 

bairro. Essência, essa, afetiva e inconsciente:  

 

O progresso está acabando com o meu bairro. (Empresário, homem, 32 anos, 32 

anos de moradia) 

 

Eu preferiria que não construíssem no meu bairro. (Psicóloga, mulher, 28 anos, 28 

anos de moradia) 

 

Cheguei há pouco tempo, mas me sinto fazendo parte da comunidade do bairro. 

(Professor de inglês, homem, 40 anos, 5 anos de moradia) 

 

É também comum encontrarmos nas falas um sentimento de orgulho, amor, 

prazer e satisfação por estar convivendo neste local. Vejamos o depoimento de 

alguns moradores que evidenciam este sentimento pelo bairro:  

 

Eu gosto muito de Casa Forte. É um bairro residencial, calmo, tem a praça que é 

um ambiente bonito. Eu gosto muito de praia, mas em nenhum momento eu 

posso me ver vendendo a minha casa e comprando outra junto ao mar, porque 

eu adoro Casa Forte. Tenho um estima todo especial. (Aposentada, mulher, 71 

anos, 60 anos de moradia) 

 

O pessoal aqui de Casa Forte é muito apaixonado pelo bairro. (Proprietário do Seu 

Cafofa, homem, 36 anos, morador há seis anos) 

 

Existe um afeto pelo bairro sentido não só por mim que não nasci no bairro, mas 

eu acho que essa ligação do povo com o bairro vem da sua origem. (Proprietário 

da Casa de Chá do Chacon, 50 anos) 

 

Em outro depoimento, um morador relata o sentimento de orgulho por morar em 

Casa Forte e acrescenta o papel da associação dos moradores e da paróquia 
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pela união das pessoas: 

 

Eu gosto muito de morar aqui. É aquele amor de criança que a gente tem. Ainda 

é um bairro que o povo que mora aqui gosta dele e luta por ele. Quando tem 

qualquer coisa aqui e é passível da população tomar uma atitude, se toma. Eu  

acho que Casa Forte sempre deu e dá aos seus moradores um pouco de orgulho 

por saber que a gente luta pelas coisas da gente. Tem a associação de 

moradores, o encontro de jovens, a paróquia e também alguns intelectuais que 

moram aqui e que se juntam para lutar pelo bairro. Tem até uma música aí que 

dizia, sou de Pernambuco, sou de Casa Forte. (Empresário, homem, 32 anos, 32 

anos de moradia) 

 

Um morador que nasceu em Casa Forte e morou alguns anos em Brasília deu o 

seu depoimento: 

 

O que marcou muito, muito mesmo, foi quando eu fui morar em Brasília e voltei, 

quando eu ia andar pela rua eu sentia um cheiro diferente do de lá, a luz, o sol 

forte, essas coisas que a gente está tão acostumado, que praticamente não 

sente. Eu gosto muito de passear, de andar pelas ruas do bairro. Tem dias que eu 

acordo com uma vontade de andar pelas ruas, coloco um tênis e vou andar para 

sentir. E eu sinto assim, mais forte.. (Empresário, homem, 32 anos, 32 anos de 

moradia) 

 

Um outro morador que também nasceu no bairro e está morando há algum 

tempo fora, também relata os seus sentimentos com relação ao bairro: 

 

Eu adoro quando volto aqui pra Casa Forte. Eu costumo chamar isso aqui de 

principado da Casa Forte... é como uma pérola, um local quietinho que fica 

guardado. (Professor e advogado, homem, 40 anos, 40 anos de moradia) 

 

E vale ressaltar o papel importante de todos os sentidos nas lembranças deste 

morador relembrando a sua infância no bairro: 

 

O que eu mais relembro daqui eram os tanques cobertos de várias vitórias-régias 

e também teve jacaré. Pelo final da tarde tinha o canto das cigarras, era uma 

sinfonia de cigarras que eu nunca mais escutei. (Professor e advogado, homem, 
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40 anos, 40 anos de moradia) 

 

Um outro ponto observado refere-se à existência de um certo sentimento de 

vizinhança entre estes moradores. Na maioria das falas, verificamos que as 

pessoas falam que conhecem os outros moradores do bairro. Este sentimento 

pode ser reforçado devido ao fato de muitas famílias habitarem há várias 

gerações neste bairro. Por outro lado, acrescentam que com o processo de 

verticalização, este sentimento pode acabar.  

 

A vizinhança é considerada como uma unidade local, definida através da 

proximidade e dos contatos entre os vizinhos, que são as bases para a mais 

simples forma de organização da cidade. Porém, com as transformações sócio-

espaciais e econômicas recentes, a forma como os indivíduos se organizam tem 

sofrido os reflexos destas mudanças. Com a verticalização, existe uma ameaça 

da quebra da unidade do bairro, passando a surgir uma sensação de 

estranhamento com a chegada dos novos moradores das unidades verticais que 

passam a ser chamados de “os outros” ou “as pessoas de fora”. Vejamos 

algumas falas : 

 

Eu acho que aqui é um bairro residencial, de classe média onde todo mundo se 

conhecia. Agora, nos últimos 20 anos é que começou esta especulação 

imobiliária e começou a chegar os novos moradores. Mas as pessoas mais antigas 

são todas velhas conhecidas. Ninguém vive na casa do outro, mas todo mundo se 

conhece. (Aposentada, mulher, 71 anos, 60 anos de moradia) 

 

Aqui é um bairro em que a maioria das pessoas se conhecem. Mas eu acho que o 

povo de Casa Forte vem mudando com a chegada dos novos moradores e destes 

edifícios e o medo que a gente tem é que a mentalidade do povo daqui 

também mude porque esse povo de fora não tem esse amor pelo bairro. 

(Empresário, homem, 32 anos, 32 anos de moradia) 

 

Eu conheço as pessoas que moram aqui, tem pessoas que estudaram comigo no 

colégio e tem aquelas que você está sempre cruzando, aí você sabe que mora 

aqui. Eu acho que é um bairro onde as pessoas se conhecem, nem que seja de 

vista. Mas como agora estão construindo estes edifícios, as pessoas já não se 
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cruzam tanto.(Psicóloga, mulher, 29 anos, 29 anos de moradia) 

 

Embora não seja uma pessoa que viva na casa dos vizinhos, eu sei quem são os 

meus vizinhos. De vista a gente conhece todo mundo. Até quando você vai ao 

supermercado, conhece as pessoas de vista, não sabe da onde, mas sabe que é 

da área.(Aposentada, mulher, 55 anos, 55 de moradia) 

 

Aqui é como se fosse uma família grande. Aqui todo mundo se conhece. A gente 

procura manter sempre aquele relacionamento, aquela amizade com as pessoas 

antigas. Quem sempre morou aqui se conhece sim. É a família de fulana de tal, aí 

você fala como vai, sabe de onde ela veio. Todos se respeitam e se conhecem a 

não ser aqueles que estão chegando agora. Eu estanho é que está chegando 

muita gente de fora e eu temo que essa amizade de família acabe.(Aposentada, 

mulher, 75 anos, 60 anos de moradia) 

 

Verificamos também o depoimento de uma moradora recente que evidencia a 

importância de espaços que favorecem o encontro das pessoas, tais como as 

festas, a praça e a igreja, e que estes podem contribuir para esse sentimento de 

vizinhança: 

 

Este bairro tem esta coisa de família. Nas festas, na pracinha, na igreja, você 

sempre encontra as pessoas de vista. São sempre as mesmas pessoas nestes 

lugares. (Professora, mulher, 28 anos, 3 anos de permanência) 

 

Apesar dos moradores evidenciarem que existe essa unidade do bairro, a maioria 

destes não tem uma descrição precisa dos limites do bairro. A maioria das 

pessoas não tem conhecimento que existe o bairro de Casa Forte e o conjunto 

urbano de Casa Forte. Algumas pessoas sabem que existe o bairro de Casa Forte 

e os outros bairros, mas, quando se referem ao bairro de Casa Forte, sempre 

acabam estendendo-se aos outros bairros, reforçando a idéia de que, apesar 

destes estarem separados do ponto de vista administrativo, existe uma unidade e 

uma continuidade entre eles, isto é, algo que os une, como no início da 

formação destas terras. Vejamos alguns depoimentos relacionados aos limites: 

 

Minha rua é limite entre Casa Forte e Parnamirim. Tem o Poço da Panela que a 
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avenida 17 de Agosto limita. Ali vai até o Silva Jardim e onde era a Estação 

Monteiro. Ali vai até a Estrada do Encanamento. (Empresário, homem, 32 anos, 32 

anos de moradia) 

 

O limite vai até a criatividade das pessoas. Não sei se Poço da Panela não é Casa 

Forte, o bairro e os agregados, Poço faz parte do conjunto. O bairro eu acredito 

que é muito pequeno. Ali é a casa de Cid Sampaio. É uma concha num pote de 

sorvete.(Empresário, homem, 36 anos, 10 anos de moradia) 

 

Começa ali no Parnamirim, vai até Apipucos. Apipucos faz parte de Casa Forte. É 

tudo integrado e é a mesma população. (Empresária, mulher, 63 anos, 20 anos de 

moradia) 

 

Com relação aos elementos importantes do bairro, verificamos que os 

moradores, em sua maioria, consideram a praça de Casa Forte e a igreja de 

Casa Forte como os elementos mais significativos e em menor quantidade 

aparecem os casarões antigos. Também aparecem em algumas falas a 

Fundação Joaquim Nabuco, que fica no bairro de Monteiro, e o bairro do Poço 

da Panela: 

 

Eu moro no coração de Casa Forte, na praça de Casa Forte. (Psicóloga, mulher, 29 

anos, 29 anos de moradia) 

 

A Igreja e a Praça de Casa Forte são as áreas mais importantes.(Aposentada, 

mulher, 90 anos, 70 anos de moradia) 

 

Vale ressaltar que para um morador, a igreja não é mais um elemento importante 

para a área devido a estar rodeada por edifícios: 

 

A igreja já foi um foco da área e um prédio para se ver, mas hoje em dia, com 

todos aqueles prédios, eu já não posso ver mais a igreja e ela está perdendo o seu 

significado. (Professor de inglês, homem, 40 anos, 5 anos de moradia) 

 

Grande parte das pessoas entrevistadas costuma freqüentar com certa 

assiduidade os mesmos locais, ou seja, a praça de Casa Forte, a igreja e os bares 

localizados no bairro. Este fato é devido à existência de espaços que propiciam, 
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não só os contatos, mas a permanência das pessoas nestes locais. Diversos são os 

moradores que têm o hábito de caminhar pelas ruas do bairro e pela praça de 

Casa Forte, como forma de lazer, prática de esportes e idas às pequenas 

compras, transitando e apreciando o ar bucólico do bairro. Alguns também têm 

o hábito de colocar a cadeira nas calçadas e conversar na porta de sua casa. 

 

Como pôde ser visto, o bairro de Casa Forte teve sua origem e evolução 

associado a características agrárias, vinculadas ao verde e a tranqüilidade. 

Assim, verificou-se que a forma como os moradores se relacionam sofre influência 

desta origem agrária, sobrevivendo hábitos sociais característicos de uma 

pequena cidade de interior, com relações de vizinhança e vínculos sociais mais 

sólidos e duradouros.  

 

O Shopping e o Hiper, apesar de não se localizarem no interior do bairro,  

também aparecem em grande quantidade nas falas. Estes espaços, apesar de 

serem destinados às compras e de serem fechados, oferecem algumas 

alternativas de lazer e passaram a incorporar uma nova função, a de ponto de 

encontro dos moradores. Também aparecem em algumas falas alguns bares 

localizados no bairro de Monteiro, como o Seu Cafofa e o Guaiamum Treloso. 

 

O fato das pessoas circularem quase sempre pelos mesmos lugares e de reverem 

as mesmas pessoas no dia a dia, além de reforçar a característica de unicidade 

do bairro, também vai marcar a sociabilidade na vida cotidiana. E é através da 

possibilidade de uso destes espaços que os moradores vão dando um sentido ao 

bairro, este deixa de se apresentar apenas como uma forma urbana e passa a 

obter uma essência, um conteúdo e uma identidade: 

 

Eu adoro caminhar na praça de Casa Forte e também de ir ao café Burle Marx, 

Shopping Plaza e Hiper Center Casa Forte. (Psicóloga, mulher, 29 anos, 29 anos de 

moradia) 

 

Eu vou andar todos os dias de manhã na praça e adoro passear pelas ruas para 

ver as casas. (Professora, mulher, 28 anos, 3 anos de moradia) 
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Ao serem perguntados sobre as festas deste bairro, aparece quase que unânime 

a descrição da festa da Vitória Régia. Algumas pessoas são a favor da 

continuidade da festa nos próximos anos na praça de Casa Forte, outros são 

contra, mas a maioria concorda que é um evento onde se pode encontrar as 

pessoas e os amigos e que a festa faz parte da história do bairro e de suas vidas. 

Também aparecem, em menor quantidade, as festas realizadas pela igreja e as 

festas do Rotary e de algumas escolas do bairro. 

 

Algumas pessoas citaram o carnaval como uma festa importante, atualmente, 

no bairro e que vem crescendo nos últimos anos com o aumento do número de 

blocos e com o crescimento dos blocos que cruzam o bairro de Casa Forte, tais 

como o Guaiamum Treloso e Segura o Talo. Vale registrar que o “reveillon”, que 

aconteceu pela primeira vez no ano de 2002, também foi lembrado nas 

entrevistas. Vejamos algumas falas: 

 

Tinham as festas de fim de ano da paróquia que eram feitas pelo meu tio, o padre 

Donino, e que o padre Monsenhor Lobo continuou. Hoje, tem a festa da Vitória 

Régia que é ótima, mas que depreda um pouco a praça. Nós procuramos ter 

compreensão porque é uma festa para obter recursos para as creches. 

(Aposentada, mulher, 71 anos, 60 anos de moradia) 

 

Eu acho que quem não lembra da festa da Vitória Régia deve ser meio doido 

porque a festa acompanhou a gente até hoje. Antigamente, eu achava melhor  

por causa das atrações. Hoje em dia, eu mudei, mas a festa continua a mesma e 

se eu for lá vou encontrar os amigos daquela época. Também tem o carnaval do 

Segura o Talo que eu já fui algumas vezes e é muito bom. (Empresário, homem, 32 

anos, 32 anos de moradia) 

 

Tem também o Segura o Talo e o “reveillon” que teve pela primeira vez e foi bom. 

(Aposentada, mulher, 55 anos, 55 de moradia) 

 

A Festa da Vitória Régia começou com Monsenhor Lobo e esse padre de agora 

continuou. Antigamente tinha barracas, roda gigante, carrossel e pastoril. Eu já fui 

algumas vezes, mas depois começou a se tornar muito freqüentada, muita gente 

de Casa Amarela e eu não fui mais. Esta festa está inchando. Antigamente não 

havia assaltos, mas hoje em dia já tem. (Aposentado, homem, 84 anos, 60 anos de 
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moradia) 

  

A Festa da Vitória Régia são três dias infernais. Por incrível que pareça, teve época 

aqui que o som era tão alto que estremecia o portão. Isso aqui da gente (o 

ouvido) parecia que ia estourar. Podia ser realizada no parque do Santana. Lá 

tem espaço demais para fazer a festa. (Aposentado, homem, 81 anos, 30 anos de 

moradia) 

 

E com relação a algum acontecimento importante, foram registrados  

depoimentos que relatam as cheias que ocorreram no bairro por volta dos anos 

70, a dolorosa caminhada de1964 de Gregório Bezerra pela praça de Casa Forte 

e o enterro de Monsenhor Lobo na igreja. Também foi registrado um depoimento 

que se refere aos movimentos abolicionistas os quais ocorreram no Poço da 

Panela com José Mariano. Vale registrar que esses relatos foram obtidos através 

dos moradores mais antigos: 

 

Teve a luta pela abolição que foi bonita aqui no Poço da Panela com José 

Mariano. Teve a caminhada de Gregório Bezerra, aqui na praça, onde ele passou 

flagelado porque havia sido espancado por um coronel. Eles achavam que todo 

mundo ia achar uma beleza aquilo, mas todo mundo ficou revoltado a ponto de 

uma freira dar água a ele. (Aposentada, mulher, 71 anos, 60 anos de moradia) 

 

Lembro-me também da cheia em 65 que eu perdi tudo, até que em 1973 

interditaram esse riacho aqui. (Aposentado, homem, 84 anos, 60 anos de 

permanência) 

 

E acontecimento teve a batalha de Casa Forte e o enterro de Monsenhor Lobo 

que deveria ter sido filmado, porque ele morreu num dia de cheia e Casa Forte 

estava toda inundada. Então, ele foi sepultado na igreja e todas as beatas vieram 

de canoas que passavam na frente das casas das pessoas.(Empresário, homem, 

60 anos) 

 

A maioria das pessoas entrevistadas se referem ao bairro como um local que tem  

história, apesar da maioria não ter noção real desta história e nem consciência 

da sua importância. Vale ressaltar que este conhecimento é maior nos 

moradores mais antigos. As referências maiores à história do bairro são feitas a 
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partir de relatos do engenho e da batalha: 

 

A historia do bairro vem do engenho de Ana Paes e da batalha que botaram as 

mulheres dos Pernambucanos na janela da casa grande de Ana Paes para os 

soldados verem as mulheres e não atirarem. Aí elas gritavam atirem, atirem, 

vençam a batalha mesmo por cima de nós. Tem o padre Donino com as festas na 

campina, eu era muito pequena, mas me lembro das festas do Monsenhor Lobo. 

Havia muitas coisas, o pastoril, o teatro de bonecos e também as festas na escola 

Pio X o qual tinha um palco que ainda hoje em dia está lá. Tinha um clube ali 

perto do jardim carioca e o cinema Luan. (Aposentada, mulher, 71 anos, 60 anos 

de moradia) 

 

O que eu sei é que aqui já teve uma batalha onde as mulheres lutaram e ainda 

tem as balas, mas o brasileiro não tem memória e eu não me lembro o nome da 

batalha. (Aposentada, mulher, 75 anos, 60 anos de moradia) 

 

Os moradores entrevistados percebem as mudanças que vêm acontecendo no 

bairro. A maioria destes citam como mudanças o aparecimento dos edifícios 

altos, das lojas, dos engarrafamentos, do trânsito e do barulho. As mudanças 

também são verificadas com relação à chegada dos novos moradores que 

causam uma sensação de estranhamento. Esses novos moradores são vistos 

como pessoas que não fazem parte da unidade do bairro.  

 

Muitos consideram que houve, devido a estas mudanças, grandes perdas, 

principalmente com relação ao sistema viário e com a introdução das novas 

unidades verticais, mas também existem algumas vantagens, acima de tudo 

com relação ao comércio. 

 

Apesar destas mudanças, o bairro ainda conserva locais que resistem e que 

servem de testemunho de seu passado. A praça e as ruas como locais para 

caminhadas, passeios e encontros, e as festas que possibilitam os encontros e 

funcionam como locais que servem de base para a memória social: 

 

São muitas mudanças. Há dois meses derrubaram duas casas antigas aqui na 

praça e foi uma coisa horrível. Em termos de saneamento, o bairro mudou para 
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pior porque não é possível um bairro que foi saneado para uma casa e de 

repente sobem vários edifícios. O complexo viário também. Você para sair de 

casa vai gastar quarenta minutos para chegar lá no centro, porque está muito 

congestionado. Mas em alguns aspectos mudou para melhor, porque foi muito 

bom o Shopping e o Hiper terem se instalado ali, porque nós não precisamos mais 

sair daqui para fazer compras. (Aposentada, mulher, 71 anos, 60 anos de 

moradia) 

 

Hoje, tem a superlotação das avenidas com um trânsito pesado. Se você olhar 

daqui, são dezenas de prédios em acabamento, cada prédio com vinte e tanto 

andares. São, no mínimo cem carros, ou seja, mil carros a mais circulando todos os 

dias e principalmente na hora do “rush”. (Empresário, homem, 32 anos, 32 anos de 

moradia) 

 

Antigamente, eu andava de bicicleta e não tinha nenhum sinal, mas, hoje em dia, 

são vários sinais de trânsito. Também tem um Shopping e o Hiper e 

engarrafamentos. Eu não me lembro o ano em que o hiper se instalou ali 

cronologicamente, mas, de fato, as coisas vão acontecendo e você às vezes 

nem se dá conta, mas um determinado dia, quando você vê, está cheio de sinal. 

Antigamente, não tinha tantos prédios. Todo progresso tem os dois lados. Pelo 

ponto de vista da facilidade de compras, o bairro hoje é melhor porque tem 

farmácia, hospital, supermercado, tudo o que você precisa e você não precisa 

sair de Casa Forte. Mas isso também faz com que mais pessoas venham para cá e 

aí tumultua. (Psicóloga, mulher, 29 anos, 29 anos de moradia) 

 

Os novos moradores vão chegar e talvez fiquem decepcionados com o 

engarrafamento, o calor, os buracos nas ruas e a perda de tranqüilidade. 

(Professor de inglês, homem, 40 anos, 5 anos de permanência) 

 

Esta mudança foi também percebida pelos moradores mais recentes, que 

apesar do pouco tempo de moradia, já sentem as transformações da área: 

 

É pouco tempo, mas é perceptível a verticalização do local. Sítios estão virando 

espigões e isto é uma coisa absurda para o bairro. Ainda mais na questão da 

infra-estrutura porque vai perdendo a característica de local bucólico que 

tinha.(Funcionário público, homem, 40 anos, 2 anos de moradia) 
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São muitas as mudanças. O trânsito aumentou muito, os prédios altos estão 

tomando o lugar das casas antigas.(Assistente social, mulher, 30 anos, 10 anos de 

moradia) 

 

Só nestes cinco anos que estou aqui já pude ver esta mudança a cada dia. E 

para as pessoas mais velhas aqui, isto é um problema, porque tudo está mudando 

e vai sendo destruído. A vida destas pessoas está sendo destruída.(Professor de 

inglês, homem, 40 anos, 5 anos de moradia) 

 

A maioria das pessoas entrevistadas não tem notícias sobre algum projeto ou 

proposta para a área. Alguns já ouviram falar no congelamento dos edifícios, 

mas não sabem como ainda estão construindo na área. Com relação ao que 

pode ser feito para melhorar o bairro, foram sugeridas algumas idéias por alguns 

moradores: 

 

Eu só sei do projeto de um bar panorâmico no açude de Apipucos e do Projeto do 

CPOR, que houve uma luta e que não vão mais vender o terreno. Pra melhorar o 

bairro devia se impedir de construir estes edifícios altos e devia se criar uma nova 

via no Capibaribe para desafogar o trânsito e para mostrar a um visitante como o 

bairro era no passado, na época em que se entrava pelo bairro através do 

rio.(Empresário, homem, 32 anos, 32 anos de moradia) 

 

Eu sei que tentaram limitar a altura destes edifícios, mas o que eu sei é que ainda 

estão construindo e eu preferiria que não construíssem no meu bairro. Mas 

justamente porque é um bom bairro, as pessoas estão investindo, porque sabem 

que é uma coisa que dá retorno. Mas eles vão ser vítimas de suas próprias 

necessidades, porque quando essas pessoas vierem, elas não vão mais agüentar. 

(Psicóloga, mulher, 28 anos, 28 anos de moradia) 

 

Devia desentupir estas galerias e colocar uma tubulação com uma maior 

dimensão. Eles já fizeram isso aqui no Encanamento.(Aposentado,homem, 84 

anos, 60 anos de moradia) 

 

Devia ser criado um projeto de casas populares para as pessoas carentes do 

bairro. Eu moro num bairro que tem um cinturão de pobreza e eu gostaria de um 

projeto com casas dignas para estas pessoas. (Professor e advogado, homem, 40 
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anos, 40 anos de moradia) 

 

Num esforço de síntese dessas falas, verificamos que alguns conteúdos se 

repetem. Podemos identificar três sentimentos principais presentes nestas falas, 

tais como:  

 

Sentimentos de pertinência 

Sentimento de vizinhança 

Sentimento de mudança  

 

O sentimento de pertinência acontece de forma inconsciente que independe 

das condições objetivas que o local oferece. A partir dos relatos, verificamos que 

existe uma força maior que une os moradores ao bairro, formando um todo 

único. Este sentimento é indispensável para compreendermos o presente e 

principalmente para a construção do futuro do bairro. 

 

O sentimento de vizinhança também acontece de forma inconsciente e vai se 

fortalecendo no dia-a-dia, a partir do convívio entre estas pessoas nos espaços 

públicos e privados. Esse sentimento faz surgir certos laços de afinidade entre os 

moradores a ponto destes relatarem que todos se conhecem, nem que seja de 

vista. 

 

O sentimento de mudança acontece para os moradores sem uma ordem 

cronológica. Esta mudança é perceptível na forma exterior do bairro, onde se 

presenciam momentos de transformação e/ou rupturas desta forma. Hoje, o 

bairro parece se voltar muito mais para o presente e até para o futuro com a 

imagem futurística dos arranha-céus, de elevadores panorâmicos e de materiais 

construtivos sofisticados e de uma vida muito mais atomizada com os fast-foods, 

supermercado, shopping center e lojas e com o aparecimento de um tempo 

veloz, na qual os carros e as pessoas parecem estar sempre atrasados. Mas 

também verificamos as co-existências, ou seja, o passado resiste em alguns 

pontos servindo de marco às lembranças.  

 

Por fim, os dados foram lançados no programa Alceste. Este programa é muito 
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utilizado como um método para captar as representações das falas. Sua 

importância reside na divisão destas falas em grupos ou classes e para analisar as 

suas relações. Estas falas foram digitadas e lançadas neste programa resultando 

no Dendograma com a classificação hierárquica descendente divididas em 

quatro classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Classe 1           Classe  2          Classe  3                    Classe 4  

                                        Passado            Presente/        Mudanças                  Lugares         

                                                                   Passado 

 

Vale ressaltar que o programa separa e classifica as palavras por classe de forma 

mais qualitativa, mas é útil para a pesquisa se analisarmos de forma mais 

profunda as palavras dentro dos discursos, dando assim, um cunho mais 

qualitativo. Também é fundamental para a pesquisa se considerarmos as 

relações entre as classes. Vejamos uma descrição das palavras que aparecem 

com maior freqüência em cada classe e o contexto de alguns discursos. 

 

Na Classe 1, as palavras que aparecem com uma maior significação são: 

“Padre, batalha de Casas Forte, era, teve, festa, holandeses, igreja de Casa 

Forte, Monsenhor Lobo, padre, Festa da Vitória Régia, cheia de 65, os casarões, 

engenho, Ana Paes, história”, entre outras. O conteúdo destas falas está 

relacionado à história do bairro e ao seu passado. Vejamos o conteúdo de 

algumas destas falas: 

 

O bairro tem história a nível nacional e dentro da cidade. Teve o engenho e a 

batalha de Casa Forte contra os holandeses. 
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Aqui era o engenho de Ana Paes e os holandeses vieram para cá logo depois de 

serem batidos em Tabocas e houve a batalha aqui na campina da Casa Forte. 

 

Na Classe 2, as palavras que aparecem com uma maior significação são: 

“Antigamente, cinema, bom, história, hoje em dia, lembro, teve, tinha, hoje”, 

entre outras. O conteúdo destas falas relaciona o presente ao passado, 

identificando as vantagens e desvantagens das mudanças realizadas no bairro. 

Vejamos o conteúdo de uma destas falas: 

 

Eu acho que quem não lembra da festa da Vitória Régia deve ser meio doido 

porque a festa acompanhou a gente até hoje. Antigamente, eu achava melhor 

quando eu era criança e adolescente por causa das atrações que eu gostava. 

Hoje em dia, eu mudei, mas a festa continua a mesma e se eu for lá vou encontrar 

os amigos daquela época. Também tem o carnaval do Segura o Talo que eu já fui 

algumas vezes e é muito bom. 

 

Na Classe 3, as palavras que aparecem com uma maior significação são: 

“Prédio, construção, edifícios, incomoda, mudou, pior”, entre outras. O conteúdo 

destas falas está relacionado com as mudanças recentes que ocorreram no 

bairro, suas vantagens e desvantagens. Vejamos algumas destas falas: 

 

São muitas mudanças. Há dois meses derrubaram duas casas antigas aqui na 

praça e foi uma coisa horrível. Em termos de saneamento, o bairro mudou para 

pior porque não é possível um bairro que foi saneado para uma casa e de 

repente sobe vários edifícios. O complexo viário também, você para sair de casa 

vai gastar quarenta minutos para chegar lá no centro porque está muito 

congestionado. Mas em alguns aspectos mudou para melhor porque foi muito 

bom o shopping e o hiper terem se instalado ali porque nós não precisamos mais 

sair daqui para fazer compras. 

 

Na Classe 4, as palavras que aparecem com uma maior significação são: 

“Praça de Casa Forte, café Burle Marx, restaurante, limite, carnaval, adoro, 

Avenida 17 de Agosto, Apipucos, Shopping Center, conhecem, Estrada do 

Encanamento, Fundação Joaquim Nabuco, jardim, Monteiro, Burle Marx, Poço 

da Panela, Parnamirim, Plaza (do Shopping Plaza)”, entre outras. O conteúdo 
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destas falas representa os lugares materiais e imateriais na qual os moradores 

possuem relação afetiva. Também aparece a palavra “adoro”, que se refere ao 

amor e ao prazer que os moradores sentem por este bairro e “conhecem”, se 

reportando ao bairro como um todo único e como um local onde todos se 

conhecem. Vejamos algumas destas falas: 

 

Eu vou andar todos os dias de manhã na praça e adoro passear pelas ruas para 

ver as casas. E também vou ao restaurante seu Cafofa, Guaiamum Treloso, ao 

café Burle Marx e ao La Prensa. 

 

Em síntese, constatamos que a primeira classe do dendograma volta-se ao 

passado e ao bairro ontem. As classes 2 e 3 aparecem próximas já que uma se 

refere ao presente se comparando ao passado e a outra às mudanças que 

foram realizadas no presente deste bairro. E por fim, a classe 4 aparece isolada 

mostrando claramente os locais que possuem relações afetivas com os 

moradores evidenciando claramente os lugares do bairro. 

 

Os conteúdos apresentados pelo Alceste foram de grande importância para o 

trabalho porque reforçaram as hipóteses da pesquisa de que o bairro ainda 

possui lugares materiais e imateriais e também ratificaram as representações 

encontradas a partir da repetição dos conteúdos das falas dos entrevistos. 

Novamente aparecem dados significantes relacionados ao passado do bairro e 

a sua história, ao presente e as suas mudanças e também aos lugares, ou seja, 

locais com forte sentido para os moradores formados a partir das práticas e usos 

do cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise realizada do bairro de Casa Forte permitiu identificar algumas 

significativas transformações ao longo dos últimos dez anos. As transformações 

suscitam questões que foram aprofundadas sob a forma de construção de 

capítulos integrantes deste trabalho. 

 

É fato que a velocidade dessas transformações que assumem materialidade mais 

concreta nesses últimos anos co-existem com os demais movimentos lentos que 

teimam em permanecer nessa dinâmica sócio-espacial. 

 

Nesse sentido, um debruçar teórico sobre esses aspectos induziram ao 

aprofundamento das categorias Espaço e Tempo, e as suas especificidades 

remetem à noção de Paisagem, Lugar e Práticas Sociais. As espessuras históricas 

revelaram os tempos lentos e velozes estampados no cotidiano. 

 

A primeira parte do trabalho permitiu a compreensão do nosso recorte 

conceitual que é o Lugar, através de uma empenhada revisão bibliográfica. 

Evidenciamos a importância de um breve passeio realizado sobre a origem do 

conceito do Lugar na perspectiva da Geografia Humanista e dos estudos 

comportamentalistas para a compreensão do seu enfoque atual na Geografia 

das Representações. 

 

Foi também fundamental para a pesquisa o entendimento que o Lugar contém 

materialidade e também pode existir no plano do pensamento, no mundo das 

idéias, da memória, do sonho, dentre outros aspectos vinculados ao mundo do 

subjetivo. 

 

A compreensão do lugar implica a extrapolação dos elementos materializados no 

espaço, se espessando através dos elementos abstratos, impalpáveis como as 

idéias e os pensamentos das pessoas. (CARLOS, 2001) 

 

O Lugar também expressa valores e significados atribuídos pelas pessoas a partir 

de experiências vividas nas relações do cotidiano.  
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O espaço transforma-se em lugar`a medida em que adquire definição e 

significado, ou seja,`a proporção que o conhecemos mais intimamente o 

dotamos de valor ou lhe conferimos significados ( TUAN, 1983) 

 

O Lugar surge a partir dos usos e apropriações realizados pelos habitantes no seu 

cotidiano, tais como ir às compras, caminhar, ou seja, os lugares que o homem 

habita dentro da cidade e que estão relacionados com a sua vida cotidiana. 

 

O Lugar é, assim, a porção do espaço apropriavel para a vida, revelando o plano 

da micro-escala (...) pois criam possibilidades de encontros e guardam uma 

significação como elementos de sociabilidade (CARLOS, 2001) 

 

A escolha da Representação Social como perspectiva analítica para a 

descoberta do Lugar permitiu a identificação de algumas considerações 

importantes para a pesquisa. Primeiramente, a partir da relação existente entre o 

Lugar e Representação Social na medida em que ambos possuem a dimensão 

visível e concreta e a dimensão invisível e abstrata.  

 

Representação                      concreto, visível                            Lugar 

         abstrato, invisível 

 

E também com relação aos processos de ancoragem e objetivação. 

 

Objetivação                             Figura                           Ancoragem 

                                                    Significação 

 

Assim como na objetivação, que seria o processo de dar materialidade a um 

objeto abstrato tornando-o quase tangível, no Lugar, as pessoas também 

procuram dar uma forma concreta aos lugares que muitas vezes não conhecem 

ou que são invisíveis. E com relação à ancoragem, que seria o processo de dar 

um significado ou um conceito a um objeto visível, classificando-o, no Lugar, as 

pessoas também conferem valores e significados aos objetos físicos. Deste modo, 

revela-se a estreita ligação entre as Representações e o Lugar. 
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A relação existente entre Representação e Práticas Sociais também foi 

fundamental na medida em se conclui que uma induz ao aparecimento da 

outra. Tanto as Práticas levam às Representações quanto as Representações 

levam à formação de Práticas. Desta forma as Representações e as Praticas 

Sociais seriam os meios para a descoberta dos lugares, como explicamos de 

forma exaustiva no primeiro capítulo. 

 

O recorte do bairro como unidade da pesquisa foi fundamental porque os 

habitantes das cidades não a compreendem em sua totalidade, já que a vida 

urbana é limitada e dividida em frações menores tanto temporais quanto 

espaciais. (CARLOS, 2001). Desta maneira, os habitantes das cidades tomam 

consciência da experiência da mesma a partir de unidades menores, ou seja, do 

uso e apropriação que se realiza no cotidiano do bairro, de suas ruas, praças, 

becos e esquinas. A partir destes usos, estes espaços passam a conter um sentido 

e um significado para seus habitantes passando a constituir verdadeiros lugares. 

 

Desta forma, o objeto empírico deste trabalho se realizou através da escala do 

bairro que foi desvendado a partir dos capítulos seguintes. 

 

A historiografia foi o foco de reflexões e estudos contidos na segunda parte deste 

trabalho, tendo como recorte espacial o bairro de Casa Forte. Esta história 

possibilitou desvendar a estreita vinculação existente entre o bairro de Casa Forte 

e os bairros adjacentes que configuram o conjunto urbano expressivo na cidade 

do Recife. Identifica-se uma unidade e uma complementaridade entre eles 

subvertendo limites administrativos, que remetem ao início de formação desta 

parcela urbana. Os registros históricos e cartográficos revelam a origem comum 

destas terras constituídas por povoados e engenhos sucedidos por arrabaldes 

culminando por se reconhecerem sob a forma de bairros. A herança cultural da 

estrutura fundiária e das relações sociais de produção desse espaço agrário 

marcou efetivamente as transformações efetuadas no bairro e também 

influenciaram o surgimento dos lugares materiais e imateriais nele contidos. 

 

Vale ressaltar que adotamos a divisão desta segunda parte do trabalho em 

períodos históricos apenas como um recurso para facilitar o entendimento dos 
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fatos. No entanto, compreendemos que a história não é linear, pois existem 

também as co-existências, ou seja, existe o tempo da história, dos 

acontecimentos e da morfologia urbana, mas também existe o tempo lento, do 

ritmo da vida na cidade, do calendário de festas e movimentações que marca o 

tempo das formas e a construção de referências da vida urbana. 

 

Com relação a estes tempos diferenciados, constatamos que, para um 

observador menos investigativo, o bairro hoje pode ser caracterizado pelo tempo 

veloz com a presença das grandes transformações, não havendo resquícios de 

sua origem. No entanto, na abordagem adotada por este trabalho, em que se 

percebe a existência dos lugares materiais e imateriais, constata-se que esta 

leitura espacial é incompleta, visto que, apesar destas transformações, ainda 

existe o tempo lento, da vida urbana e também certas permanências. 

 

A terceira parte do trabalho se debruça sobre a análise do bairro hoje e de suas 

transformações e permanências. A respeito das transformações, as mudanças 

mais significativas são verificadas em sua forma urbana, nas construções dos 

edifícios altos, com elevadores panorâmicos, materiais construtivos de luxo, o 

aumento do fluxo de veículos, a introdução de novos usos como shopping 

center, hiper, galerias, fast-foods, entre outros. 

 

A partir destas transformações da forma, surgem também novos hábitos no 

cotidiano das pessoas, voltados para o consumo, assim como novos 

deslocamentos e fluxos. 

 

Os novos empreendimentos implantados permitem visualizar estas 

transformações quanto à forma urbana. No entanto, analisando sobre outra 

ótica, estes empreendimentos estão dando uma dimensão inovadora ao bairro 

que é a auto- suficiência, porque até então as pessoas precisavam se deslocar 

para outros locais em busca de comércio e serviços. Hoje, o morador deste bairro 

possui uma grande variedade de serviços necessários ao seu dia-a dia, 

atendendo o anseio de grande parte da população. Por outro lado, este fato 

também leva a uma atratividade e sobrecarga, já que o raio de influência destes 

serviços transcende os limites do bairro. 
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Os novos edifícios implantados irão modificar o sky-line ou linha do céu e 

também vão sobrecarregar a infra-estrutura urbana do bairro. Algumas 

edificações de valor histórico estão sendo demolidas para dar lugar aos arranha-

céus. Outras estão perdendo a relação de escala devido à altura das grades 

torres. A sobrecarga acontece devido à construção de edifícios com vários 

apartamentos localizados em terrenos onde havia apenas uma família. Estes 

edifícios irão também modificar a ambiência da área na medida em que as 

áreas verdes são destruídas e pavimentadas e ocorre a mudança do clima. 

 

Além deste fato, constatamos que os antigos casarões e as casas-grandes estão 

sendo, em sua maioria, destruídos ou transformados em salões de recepção dos 

condomínios de edifícios, mas o “sentido de poder” das antigas casas-grandes 

ainda permanece. Verificamos que os antigos moradores destas casas, hoje em 

dia, em sua maioria, habitam as novas construções residências dos edifícios altos. 

Este fato nos leva a constatação da manutenção da valorização simbólica do 

poder. Antigamente, o símbolo de poder era morar nos casarões dos arrabaldes 

do Recife, entre eles, o de Casa Forte. Atualmente, um dos símbolos de poder do 

Recife é morar nos grandes edifícios altos e, assim, os antigos moradores, estão se 

desfazendo dos seus casarões para fazer parte destes novos símbolos de poder. 

que antigos moradores, em sua maioria, estão se mudando para os arranha-

céus. Desta forma, verificamos a manutenção da valorização simbólica de 

poder. 

 

Estas novas formas de moradia associadas aos novos empreendimentos estão 

atraindo novos moradores, consumidores e investidores para o bairro, 

modificando sua estrutura de classes e de atuação de poder. 

 

Recentemente, o bairro vem atraindo uma classe social mais abastada que vem 

habitando estes novos edifícios. Desta forma, este bairro que já vem sendo 

habitado por uma população de classe média e média alta, vai ficando cada 

vez mais seletivo. O único local onde verificamos uma população carente 

encontra-se no limite deste bairro com o bairro de Parnamirim, revelando, assim, 

uma forma de exclusão desta população menos favorecida. Apesar de 

evidenciarmos várias comunidades carentes e Zonas Especiais de Interesse Social 
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– ZEIS ao longo do conjunto urbano, o bairro de Casa Forte aparece com o único 

na qual não habitam os menos favorecidos. 

 

Vale ressaltar o papel da mídia na atração destes novos moradores. A mídia vem 

utilizando a “imagem” de um bairro verde para atrair novos moradores, 

consumidores e investidores para o local. Com isso, estes novos “atores sociais” 

estão vindo para o bairro destruindo o que resta de suas áreas verdes e imóveis 

históricos e saturando ainda mais a infra-estrutura urbana. Usando frases do tipo 

“venha morar no bairro mais verde da cidade”, a mídia cria uma “imagem” de 

bairro verde. 

 

Também atuam neste bairro diferentes poderes que favorecem esta seletividade. 

O Estado, através do poder local, age criando leis que regulam o espaço, e que 

de certa forma também vai induzir a valorização da área, a introdução de novos 

usos, a construção de edifícios verticais e a vinda de novos moradores e 

consumidores. O Estado e o mercado imobiliário, em favor da modernidade do 

bairro, vêm agindo criando novos espaços, usos e funções. O Estado, com seus 

instrumentos legais, vem produzindo grandes transformações na área, na medida 

em que libera parcela do solo urbano acarretando a destruição de áreas verdes 

e de imóveis com valor histórico. Também vêm agindo de forma a valorizar a 

área produzindo as desigualdades sociais. Com esta valorização, novos 

investimentos imobiliários estão sendo atraídos para o local devido à construção 

de infra-estrutura. Com isso, vem surgindo um novo bairro de Casa Forte, com 

novos hábitos cotidianos, usos e funções. 

 

Ainda com relação a estes poderes, na Avenida 17 de Agosto, encontramos o 

Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva (CPOR). Este, age no espaço 

através do poder militar produzindo uma certa proteção ao local. 

  

A igreja, atua como um amenizador de tensões, na medida em que promove o 

encontro das pessoas para debater sobre temas de interesse dos mesmos, 

organiza festas, como a da Vitória Régia, e participa de movimentos sociais 

ajudando aos mais carentes.  
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Apesar destas mudanças e das forças em favor da modernidade a abordagem 

histórica também permitiu revelar permanências. 

 

Com relação à sua forma urbana, verificamos a permanência do traçado viário, 

de algumas edificações e resquícios de sua vegetação de origem. 

 

A avenida 17 de Agosto é a grande permanência construída devido a sua 

origem que vem da antiga estrada de Casa Forte erguida no final do século XVIII. 

Esta continua sendo o eixo estruturador do conjunto de bairros pois dela saem as 

principais vias transversais. As demais vias principais e secundárias remontam ao 

século XIX e permanecem praticamente inalteradas. Também permanece a 

antiga forma da ocupação dos lotes com as casas voltadas para as ruas e nos 

fundos com a presença dos quintais. Este tipo de ocupação fez surgir mais 

recentemente às vias e vielas descritas no decorrer deste capítulo. 

 

O conjunto de bairros agregados a Casa Forte tem como centro simbólico a 

praça de Casa Forte que permanece no local da antiga campina, ou pátio do 

engenho. Esta praça ainda permanece como antigamente como um local de 

encontros dos moradores das localidades próximas e para a realização de 

eventos.  

 

A igreja de Casa Forte permanece relembrando a antiga igreja do engenho. 

Vale ressaltar que a manutenção da igreja no decorrer do tempo conferiu um 

aspecto peculiar ao bairro. A igreja, além de funcionar como um espaço para 

onde as pessoas convergem proporcionando o encontro das mesmas, também 

tem um papel fundamental que é o de realizar eventos em favor do bairro e de 

realizar movimentos comunitários. 

 

Verificamos também que apesar das novas construções que devoram a 

paisagem, algumas áreas verdes ainda resistem. Estas se localizam no quintal de 

algumas residências e na área do atual Centro de Preparação dos Oficiais da 

Reserva (CPOR).  

 

Além destas permanências construídas, constatamos também que certos 
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deslocamentos e fluxos guardam identidade com as práticas anteriormente 

realizadas. As primeiras formas de deslocamentos que se davam através de 

caminhadas ainda permanecem atualmente de forma efetiva, principalmente 

na área da praça de Casa Forte. Os novos meios de circulação e transporte 

convivem ao mesmo tempo com carroças, relembrando os velhos tempos. 

Antigas festas realizadas desde a época da campina, também permanecem 

como os autos de natal, realizados na residência de uma moradora antiga deste 

bairro. A festa da Vitória Régia que, apesar de muito diferente dos tempos 

passados, faz relembrar as antigas festas realizadas na campina, favorecendo os 

encontros. No primeiro exemplo, ou seja, os autos de Natal, ainda acontecem 

quase que da mesma forma dos tempos passados, devido aos mesmos não 

serem divulgados. Este fato faz com que este perdure e seja preservado em sua 

essência. 

 

Existem também argumentos em defesa da preservação histórica e da memória 

do bairro através de associações de moradores, de políticos e da própria igreja 

que se organizam para reivindicar as melhorias para o lugar. Vale ressaltar que 

estes atores sociais nem sempre produzem o mesmo discurso, pois existem 

aqueles que defendem o bairro como um santuário, ou paraíso bucólico, isto é, 

algo em que não se deve mexer. Existem políticos que usam o discurso de que 

querem a preservação das áreas verdes do bairro e a não construção dos 

arranha-céus, mas que, na verdade, residem em edifícios com mais de trinta 

andares localizados neste bairro e ficam assistindo lá do alto a construção dos 

novos edifícios e a destruição das áreas verdes.  

 

O espaço da fala adotado na quarta parte do trabalho ofereceu condições 

para que o Lugar enquanto subjetividade apareça. Para fazer jus ao 

entendimento do Lugar adotado neste trabalho, realizamos as entrevistas 

abertas. Estas entrevistas foram realizadas num esforço de dar relevo aos 

aspectos do cotidiano, convivência e circulação de pessoas que estão cada vez 

mais restritos aos antigos moradores deste bairro, de elevada faixa etária ou 

ainda através da narrativa de herdeiros. E também daqueles que não 

vivenciaram, não são herdeiros, mas que aprenderam através de registros 

literários e crônicas, os antigos hábitos e prática dos lugares. 
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Nesta parte do trabalho, primeiramente foram analisados os conteúdos das falas 

e em seguida os dados foram lançados no programa Alceste. Os conteúdos 

apresentados de forma qualitativa pelo programa, foram analisados dentro do 

contexto dos discursos, tendo assim um cunho mais qualitativo. Estes dados foram 

de grande importância porque reforçaram as hipóteses da pesquisa de que o 

bairro ainda possui lugares materiais e imateriais. Por fim, retomaremos algumas 

passagens desta quarta parte que foram fundamentais para a pesquisa. 

 

Inicialmente, constatamos que existem qualidades especiais neste bairro que o 

diferenciam do restante da cidade. Foi relatada a existência de uma qualidade 

especial ao bairro caracterizado pelo ar de tranqüilidade, pelas áreas verdes, 

pela existência da praça e da igreja de Casa Forte. Vejamos o depoimento de 

uma moradora que se refere a estas qualidades especiais: 

 

Aqui é uma morada muito boa e tranqüila. Tem a praça que é um local muito 

bonito e a igreja que eu freqüento e encontro os meus amigos 

 

Com relação aos significados e sentimentos atribuídos a este bairro, verificamos 

que são várias as falas que se referem ao amor, ao orgulho e ao prazer das 

pessoas por esta localidade, como exemplos: 

 

Eu gosto muito de morar em Casa Forte. 

 

E em outro depoimento: 

 

Tenho um estima todo especial por Casa Forte. 

 

Outro morador também demonstra o prazer de morar neste local. 

 

Eu gosto muito de praia, mas eu não sairia daqui por nada deste mundo. 

 

É muito forte também o sentido de pertinência das pessoas ao bairro, onde estas 

se referem ao mesmo utilizando a expressão “meu bairro” ou “me sinto 
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pertencendo a esta comunidade”. E é esse sentimento que parece dar um 

sentido e uma essência ao bairro, essência, essa, afetiva e inconsciente. 

 

Também verificamos que existe um sentimento de vizinhança que une os 

moradores do bairro a ponto deste se tornar, para os mesmos, um Lugar, ou seja, 

um local onde todos se conhecem e que todos se sentem pertencentes. 

Constatou-se que a forma como os moradores se relacionam sofre influência da 

origem agrária desta área sobrevivendo hábitos sociais característicos de uma 

pequena cidade de interior com relações de vizinhança e vínculos sociais mais 

sólidos e duradouros. A maioria das falas repete o mesmo discurso, vejamos a 

seguir: 

 

Aqui é um bairro em que a maioria das pessoas se conhecem. 

 

Vale ressaltar que alguns moradores temem que com a chegada dos novos 

moradores este sentimento acabe. Vejamos a fala deste morador: 

 

Está chegando muita gente de fora e eu temo que essa amizade de família 

acabe. 

 

Apesar dos moradores evidenciarem que existe uma unidade do bairro, a 

maioria destes não tem uma descrição precisa dos limites do bairro. Uma grande 

parcela dos entrevistados quando se refere ao bairro de Casa Forte, sempre 

acaba estendendo-se aos outros bairros, reforçando a idéia de que apesar 

destes estarem separados do ponto de vista administrativo, existe uma unidade e 

uma continuidade entre eles, ou seja, algo que os une, como no início da 

formação do conjunto urbano. Este fato fica claro na fala de um morador: 

 

É tudo integrado e é a mesma população. 

 

Também podemos detectar algumas permanências construídas que servem de 

testemunho para o futuro do bairro, como por exemplo o traçado viário, algumas 

edificações e áreas verdes. A praça permanece no local da antiga campina e a 

igreja, no local da antiga capela. 
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Apesar dos moradores estarem presenciando as modificações recentes, o que 

permanece como imagem forte na memória é aquela que remete ao passado, 

ou seja, o que fica guardado para a maioria dos moradores é a imagem do 

bairro arborizado, calmo e tranqüilo. 

 

E podemos afirmar que o objetivo desejado desde o início desta pesquisa, ao 

querermos descobrir os lugares materializados e os subjetivos do bairro de Casa 

Forte foi alcançado. Evidenciamos que, apesar das grandes transformações 

recentes realizadas neste bairro, ainda existem espaços que são vivenciados 

como lugares e que mantêm relações íntimas e afetivas com a população. São 

várias as pessoas que relatam as grandes mudanças ocorridas recentemente no 

bairro, mas que também demonstram a forte relação afetiva existente em alguns 

locais.  Estes que, por serem apropriados pelos moradores em seu cotidiano, 

passam a conter uma forte carga afetiva pelos mesmos.  

 

Estes lugares materializados seriam a praça de Casa Forte, que a partir de ser 

altamente utilizada pelos moradores para caminhar ou fazer exercícios, ou como 

um local de eventos, festividades e pela sua permanência no decorrer do tempo 

seria o lugar mais importante para os moradores. Em seguida, a igreja de Casa 

Forte, devido à freqüência de uso de alguns moradores assim como alguns bares 

e restaurantes localizados no bairro e no conjunto urbano. Algumas falas se 

reportaram a lugares que nem sempre coincidiam com os limites do bairro, 

reforçando a idéia de continuidade e complementaridade deste conjunto. 

Também localizados fora do bairro, e apesar de serem locais fechados e 

voltados para o consumo, o Shopping Plaza e o supermercado Hiper Center são 

também considerados lugares por serem muito apropriados pelos moradores. 

 

Constatamos também que existem lugares do passado que não são vivenciados 

hoje pelas pessoas, mas que existem na memória de alguns. São vários os relatos 

que se referem às festas da época da campina, aos autos de Natal e pastoril, ao 

engenho de Ana Paes e a batalha de Casa Forte, às tardes passadas no cinema 

Luan, as festas ao som da orquestra no clube 17 de Agosto, à grande cheia e às 

canoas no dia do enterro de Monsenhor Lobo, ao final da Semana Santa com a 

passagem do serra-velho, o episódio de Gregório Bezerra passando 
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ensangüentado pela praça, entre outros. Vejamos a fala de uma moradora 

antiga que descreve esses lugares da memória.  

 
Era muito bom aqui. Eu era muito pequena, mas me lembro que tinha as festas de 

final de ano organizadas pelo meu tio, o padre Donino, e tinha a barraca das 

moças e dos rapazes, o pastoril e o presépio e havia o palco para as pastorinhas 

dançar, ali perto da igreja. 

 

E, em outro depoimento a mesma moradora coloca: 

 

O bairro tinha uma vida que não tem hoje, não é? Hoje, as pessoas têm carro e se 

deslocam para outros cantos da cidade, antigamente não era assim, nós 

ficávamos por aqui , passeávamos pela praça à tardinha e íamos ao cinema 

Luan. A minha irmã ia muito no clube ali onde hoje tem o CPOR . 

 

Evidenciamos também que apesar do bairro conter seus lugares visíveis e 

invisíveis este também é considerado como um lugar urbano, devido as suas 

qualidades especiais, do sentido de unidade existente, do sentimento de 

pertinência, de prazer e de orgulho dos moradores, assim como das práticas 

realizadas no cotidiano, dos mitos, lendas, acontecimentos e lembranças.  

 

Outras questões, porém, emergem ao final deste trabalho sob a forma de novas 

indagações e idéias para a continuidade desta pesquisa. Uma delas é até 

quando o bairro de Casa Forte será um Lugar para os seus habitantes? Poderá a 

continuidade da verticalização e o adensamento construtivo destruirem as 

relações afetivas dos moradores com o Lugar? O que podemos esperar para o 

futuro deste bairro? Essas e outras questões me inspiram a abrir novos estudos que 

direcionem o planejamento urbano das cidades a valorizar as qualidades 

especiais e os lugares das cidades e até a elaboração de diretrizes para a 

revitalização dos bairros a partir da representação dos moradores, valorizando a 

participação das pessoas e os lugares. 
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Anexos 
 
• Anexo 1 – Mapa da Lei 16.176/96. (Fonte: DIRCON) 
• Anexo 2 – Mapa da Lei16.719/2001. (Fonte: DIRCON) 
• Anexo 3 – Projeto da Terceira Perimetral. (Fonte: URB - Recife) 
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Apêndice 

 
• Modelo das Entrevistas 
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Modelo das Entrevistas : Moradores mais antigos. 

 
• Parte 1- Perfil do entrevistado 

 
Nome: 
Local de moradia: 
Profissão: 
Sexo: 
Idade: 
Tempo em que reside no bairro: 
 

• Parte 2- Significados e identidades 
 
1- Quando você ouve falar do bairro, qual a primeira coisa que pensa? 
2- Como você se sente morando neste bairro? 
3- Você acha que o bairro de Casa Forte é um local onde os moradores se 
conhecem? 
4- Você sabe até aonde vai o limite do bairro de Casa Forte? 
 

• Parte 3- Práticas sociais  
 
5- Se você fosse explicar o bairro para um visitante, que elementos destacaria 
como importantes? 
6- Que locais costumar freqüentar neste bairro e o que costuma fazer? 
7- Alguma festa ou acontecimento importante neste bairro que costuma 
freqüentar ou que se lembra? 
 

• Parte 4- Permanências e mudanças 
 

8-Alguma recordação do passado deste bairro? 
9-Você sabe algo sobre a história do bairro? 
10- Durante o tempo em que você mora no bairro, quais as mudanças 
observadas? 
11- Como era o bairro antes destas mudanças? 
12- O bairro mudou pra melhor ou pra pior? 
13-Atualmente o que você acha do comércio do bairro? 
14- O que você acha da introdução dos edifícios altos que surgiram no bairro? 
15-Você tem notícias de algum projeto ou proposta para o bairro? 
16- O que poderia ser feito para melhorar o bairro? 
 
Parte 5 - O bairro e a cidade: 17- O que é o bairro para você se comparado aos 
outros bairros da cidade? 
Local que todos conhecem ........................                            
Local com um histórico para a cidade....... 
Local com lembranças pessoais................... 
Local bonito..................................................... 
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Local feio.......................................................... 
Local com muita coisa pra fazer.................. 
Local arborizado............................................. 
Local não arborizado.......................................... 

 
 
 
Modelo das Entrevistas : Moradores mais recentes. 

 
• Parte 1- Perfil do entrevistado 

 
Nome: 
Local de moradia: 
Profissão: 
Sexo: 
Idade: 
Tempo em que reside no bairro: 
 

• Parte 2- Significados e identidades 
 
1- Quando você ouve falar do bairro, qual a primeira coisa que pensa? 
2- Como você se sente morando neste bairro? 
3- O que o trouxe a escolher este bairro para morar? 
4- Você sabe até aonde vai o limite do bairro de Casa Forte? 
 

• Parte 3- Práticas sociais 
 
5- Se você fosse explicar o bairro para um visitante, que elementos destacaria 
como importantes? 
6- Que locais costumar freqüentar neste bairro e o que costuma fazer? 
7- Alguma festa ou acontecimento importante neste bairro que costuma 
freqüentar ou que se lembra? 
 

• Parte 4- Permanências e mudanças 
 

8-Você sabe algo sobre a história do bairro? 
9- Durante o tempo em que você mora no bairro, quais as mudanças 
observadas? 
10- Você sabe como era o bairro antes destas mudanças? 
11-Atualmente o que você acha do comércio do bairro? 
12- O que você acha dos edifícios altos do bairro? 
13-Você tem notícias de algum projeto ou proposta para o bairro? 
14- O que poderia ser feito para melhorar o bairro? 
 

• Parte 5 - O bairro e a cidade: 15- O que é o bairro para você se 
comparado aos outros bairros da cidade? 

           
Local que todos conhecem ........................                            
Local com um histórico para a cidade....... 
Local bonito..................................................... 
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Local feio.......................................................... 
Local com muita coisa pra fazer.................. 
Local arborizado............................................. 
Local não arborizado.....................................       
 
 
 


	  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
	Luciana Santiago Costa
	Dissertação de mestrado em Geografia
	Luciana Santiago Costa
	Orientação: Edvânia Torres Aguiar Gomes


	 1.  RECORTE CONCEITUAL E TEMÁTICO
	1.3.1 Desvendando a teoria das Representações Sociais 
	2.1.1.3. Paisagem do Século XIX: Os sítios e chácaras. 
	2.1.1.4. Paisagem do Século XX: O edifício vertical.
	Figura 17 - Mapa do início do século XX . Fonte: . FIDEM
	Figura 19 - Campina entre 1910 e 1920. Foto cedida por Felipe Cabral do acervo da família.
	Figura 24 - Praça de Casa Forte entre 1940 e 1950. Foto cedida por Felipe Cabral do acervo da família.
	Recife – Paisagem natural.   Mar e rios se movimentam até formar as primeiras faixas de terra
	Paisagem  
	Até século XVI             Área portuária         Margem esquerda do Capibaribe
	Paisagem  Porto, ilha de Antonio Vaz           Engenhos de Casa Forte, Monteiro e Apipucos
	século XVI                e Sítios da Boa Vista
	ao XVII
	               Casa grande, capela, senzala, fábrica e casario. Área descampada e no entorno havia matas, canaviais e pastos.
	 Acesso pelo rio ou a cavalo.
	Paisagem século XVII e XVIII    A casa grande e a capela ficam em ruínas e
	desaparecem a senzala e a fábrica. A campina e o casario permanecem assim como as matas, canaviais e os pastos no entorno. Acesso pelo rio e pela estrada de Casa Forte.
	Paisagem século XIX             
	             
	                                   Desaparece o engenho e surgem os sítios 
	                                          e as chácaras. No local da casa grande, surge à casa de vivenda.
	A capela continua em ruínas. A campina e o casario permanecem.No final deste século surgem algumas residências permanentes dando origem ao arrabalde. Com a modernização, algumas áreas de mata, canaviais e pastos são destruídos. Acesso pela estrada de Apipucos, prolongamento da de Casa Forte.
	Paisagem século XX




	Figuras 74 e 75 - Pintura da igreja e do colégio no térreo do Shopping Plaza e  Escultura na área externa do Shopping Plaza. Foto: Luciana Santiago, fevereiro de 2003. 
	 Calendário dos acontecimentos: anos 20 e 60
	 Calendário dos acontecimentos: anos 60 e 90
	 Calendário dos acontecimentos: anos 1990 a 2003



	Tabela 1: Análise global das leis e as principais conseqüências para a área em estudo
	Maior concentração de edifícios verticais
	Libera os parâmetros restritivos. Maior verticalização, edifícios com mais de 20 pvtos, e adensamento construtivo: impacto social e ambiental
	Instituições e Bibliotecas consultadas

	 Anexos
	Apêndice
	Modelo das Entrevistas : Moradores mais antigos.
	 Parte 1- Perfil do entrevistado
	 Parte 3- Práticas sociais 

	Modelo das Entrevistas : Moradores mais recentes.
	 Parte 1- Perfil do entrevistado
	 Parte 3- Práticas sociais


