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DESAFIOS À INTERFACE DA INTERPRETAÇÃO COM A
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: O CASO DO
ISTMO DE OLINDA E RECIFE - BRASIL
Virgínia Pontual1,
Anna Elizabeth de Azevedo, Flaviana Lira, Magna Milfont, Renata Cabral2.

Resumo: Na atualidade, evidencia-se o crescente interesse pelo
conhecimento do patrimônio cultural, porém verifica-se a inexistência de
métodos relativos à identificação histórica. É a história que pode revelar a
cultura de um lugar, estabelecendo com a mesma uma relação de
identidade e valores que podem mostrar os significados expressos ao
longo dos séculos. Identidade que está intimamente ligada à memória
cujo vínculo com o presente se dá por meio da interpretação constante do
passado. São esses novos entendimentos que representam ferramentas
necessárias para relacionar uma narrativa histórica que consiga atingir
um público alvo, reconstruir a identidade esquecida do lugar e da
memória coletiva. Dentre as metodologias existentes que convergem
para a problemática citada a do planejamento interpretativo de Goodey
(2002) e Murta (1995 e 2002) é a principal referência. Ela permite
identificar o patrimônio cultural, mas não a associação de uma valoração
com base em critérios, conforme Riegl (1999). A discussão desses desafios
teóricos e metodológicos está feita tomando como referência empírica o
Istmo de Olinda e Recife por possuir uma significativa história, objeto de
tombamento federal e de reconhecimento internacional.
Palavras chave: identificação, patrimônio cultural, história, Istmo, Olinda,
Recife.

INTRODUÇÃO
Na atualidade, evidencia-se o crescente interesse pelo conhecimento do patrimônio
cultural como um ato de rememoração de outras experiências vivenciadas, mas as
instituições governamentais têm se mantido apenas na ação de classificação e salvaguarda
desse patrimônio. A lacuna da identificação histórica é problemática, pois é a história que

1

Doutora em história urbana. Professora e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Conservação
Integrada (CECI) e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da UFPE, Brasil.
Este trabalho foi elaborado pelas componentes da comunidade Serviço de Identificação e Autenticação do
Patrimônio Cultural (SIAC) do CECI, consistindo no resultado de pesquisa com financiamento do Fundo de
Cultura (FUNCULTURA) do Governo do Estado de Pernambuco.
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pode revelar a cultura de um lugar, estabelecendo com a mesma uma relação de
identidade e valores que podem mostrar os significados expressos ao longo dos séculos.
Identidade que está intimamente ligada à memória cujo vínculo com o presente se dá por
meio da interpretação constante do passado. Através desses valores é possível aproximarse da “democratização do conhecimento sobre o passado e o reconhecimento das diferentes vozes
que o traduzem no presente”, como destacam Doia Freire e Lígia Leite Pereira (2002: p. 128).
São esses novos entendimentos que representam ferramentas necessárias para relacionar
uma narrativa histórica que consiga atingir um público alvo, reconstruir a identidade
esquecida do lugar e da memória coletiva das lendas e contos populares.
Porém, os arcabouços conceituais do planejamento interpretativo e da conservação
integrada foram estabelecidos para responder a exigências relativas a campos
disciplinares distintos, portanto não apresentam as interfaces necessárias ao tratamento
da atual complexidade de salvaguarda dos lugares históricos.
Dentre as metodologias existentes que convergem para a problemática citada a do
planejamento interpretativo de Goodey (2002) e Murta (1995 e 2002) é a principal
referência. Ela permite identificar o patrimônio cultural, mas não a associação de uma
valoração com base em critérios, conforme Riegl (1999). A discussão desses desafios
conceituais e doutrinários está feita tomando como referência empírica o Istmo de Olinda
e Recife por possuir uma significativa história, objeto de tombamento federal e de
reconhecimento internacional.
O Istmo que unia as cidades era uma pequena lingüeta de areia que ia do Forte do Brum,
Recife, até a praia dos Milagres, Olinda. Em tempo de maré cheia separava as duas
cidades, transformando o Recife em ilha. A areia do Istmo, além de cais temporário para
pequenas canoas, também era estrada de terra que, em tempo de maré baixa, viandantes
atravessavam a pé com destino às duas cidades. Além de caminho, o Istmo era local de
defesa das duas cidades, onde um cinturão de fortificações e pequenas baterias as
guarneciam. Desde a ocupação lusitana no início do século XVI, a estratégia de defesa da
Capitania de Pernambuco se concentrava na lingüeta, dando continuidade à ocupação
mais efetiva com a invasão neerlandesa em 1630.

2

Pesquisadoras do Centro de Estudos Avançados em Conservação Integrada (CECI), com os seguintes
graus acadêmicos: mestres Renata Cabral (urbanista) e Anna Elizabeth de Azevedo (historiadora);
doutorandas, Magna Milfont (historiadora) e Flaviana Lira (urbanista).
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Na costa do Recife concentravam-se pescadores, canoeiros e outros condutores de barcos
que encontravam no Istmo o apoio para suas funções de transporte de gente e mercadoria
ao longo dos rios Capibaribe e Beberibe. Durante o século XVIII e XIX, os condutores de
barcos multiplicavam seus percursos, fazendo ligação importante com o Istmo. A maioria
deles era formada por negros libertos e escravos que estabeleciam com o local seu
imaginário de lendas, povoado de maus assombros e histórias de crimes.
Os significados sobre o Istmo de Olinda e Recife encontram-se no presente, mas sem
conexão com suas origens do passado. A reforma do porto do Recife que rompeu o Istmo
no início do século XX, além de destruir a faixa de terra que unia as duas cidades,
apagava também o “sentido do lugar” presente na história, memória e identidade de
Olinda e Recife. Portanto, reconstituir esse “sentido” ou sentidos é outro desafio à
interpretação e conservação do patrimônio cultural.

A REVELAÇÃO DO LUGAR POR MEIO DA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA
Durante todo o século XVII o Istmo de Olinda e Recife manteve suas características
principais de faixa de terra arenosa de forma longitudinal e estreita, pontuada por
pouquíssimos elementos construídos - afastados uns dos outros-, batida pelas águas do
mar a leste e pelas águas do rio Beberibe a oeste, com vegetação em sua margem
ribeirinha e conectando-se ao sul com a vila do Recife e ao norte com a vila de Olinda. As
estruturas do entorno do Istmo também se mantiveram inalteradas durante esse século: os
arrecifes, as barras, os ancoradouros, o rio Beberibe.
Esta revelação dada pela iconografia do século XVII permite a observação do caráter
essencialmente natural da faixa de terra arenosa e de sua importância do ponto de vista
da defesa, indício trazido pelo desenho dos fortes. Era, também, nas proximidades dessa
faixa onde as embarcações de além mar atracavam em específicos pontos de pedra inculta
como descreviam viajantes quinhentistas. Na primeira metade do século XVII, os barcos
passavam a se orientar por uma cruz cravada no Istmo, construída provavelmente por
algum patrão-mor do Porto do Recife3.

3

Pereira da Costa (1917: 141-142) afirma que “o monumento designado pelo nome de Cruz do Patrão-Mór, o
que parece indicar haver sido construída por algum patrão-Mór do porto do Recife, cargo este que existe pelo
menos desde 1654”.
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Em carta de 1626 intitulada "Todas as fortificasões que se mostraõ do lugar do
Recife até a Villa de Olinda e ainda adiãte até o Rio tapado de trincheiras Redutos e
Plataformas que se estendem pormaes de huã legoa de terra se fezeraõ por mandado e
Ordem do Governador Geral Mathias de Albuquerque na oCasiaõ em que os olandezes
tomaraõ a Bahia" (fig.01), de autoria de João Teixeira Albernaz I, vêem-se representados,
no primeiro plano, os arrecifes, em parte descobertos (faixa escura à esquerda do Forte do
Picão) e em parte submersos (faixa clara à direita do Forte do Picão). Entre o arrecife
descoberto e o Forte do Picão encontra-se a “Barra”, entrada principal de acesso ao
ancoradouro que nesse trecho é denominado de “Poço”. Já na extremidade esquerda do
“recife sempre descoberto” encontra-se um outro acesso – mais estreito - a “Barreta”. No
Istmo, representado nesta carta curto e largo, aparecem apenas dois elementos
construídos: o Forte de Terra ou de São Jorge e uma cruz, que já está presente em
cartografia de 1609 e é situada entre este forte e o “Lugar do Recife” (a vila). O Istmo de
Olinda e Recife aparece, pelo lado do rio Beberibe, margeado por vegetação e pelo lado do
mar ganha a legenda de “praya”. Essa faixa de terra que interliga Recife e Olinda e é
delimitada pelo mar e pelo rio parece apresentar, no desenho, uma continuidade com as
areias em frente à colina. Nesse trecho de praia, há uma cerca com características de
paliçada, segundo Reis Filho (2000)4. É interessante observar que Olinda é desenhada de
forma triangular, o que, ainda segundo Reis Filho (2000), pode significar o
reconhecimento da situação geográfica do lugar. Embarcações de menor porte percorrem
o rio entre Recife e Olinda, indício de que este era um importante meio de comunicação
entre as duas cidades.
Em carta de 16305, intitulada "PORTO E BARRA DE PERNÃBVCO" (fig. 02),
também de João Teixeira Albernaz I, vê-se, como no mapa anterior, no primeiro plano, a
entrada da Barra, representada pela brecha entre os arrecifes e pelo desenho de um navio.
Os arrecifes à direita da Barra aparecem com as linhas do desenho menos definidas e com
manchas, indicando que são submersos, ao contrário do trecho à esquerda da Barra. Entre
o “Lugar do Recife” e a “Vila dolinda” encontra-se o istmo, agora com um novo elemento
construído, o Forte do Brum, à direita do Forte de Terra ou de São Jorge. Diferentemente
da cartografia mostrada anteriormente, que é do mesmo autor, neste mapa o Istmo é
representado alongado e estreito, mais proporcional à dimensão real. A relação do Istmo
4

Legenda da Figura 60 do CD que acompanha a obra Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial.
1630 é a data da sua confecção da carta e a data de 1631 de sua publicação. Esta carta é de autoria do
cartógrafo português João Teixeira Albernaz I.
5
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com a vila de Olinda também é diferente, já que no mapa de 1626 a paliçada de proteção
da cidade não separava o areal da colina, como aparece nesta carta de 1630. Ela trás, nesse
sentido, indícios de que nem sempre o caminho a pé pelo Istmo foi lugar privilegiado de
comunicação entre Recife e Olinda, indício que se soma àquele trazido pelo desenho de
embarcações de pequeno porte no Beberibe, indicando a presença do transporte fluvial
nesse momento.
A Cruz entre o Forte de Terra e a vila do Recife, que aparece em mapas anteriores,
não aparece aqui nem em mapas de anos posteriores, podendo ser indício de que não
mais existia neste momento.
Ainda desse século, uma carta de 1641 (1648) intitulado "de haven van
Pharnambucq (1), Maritius Stad (2), Recif in (3) de Stad Olinda" (fig. 03), de autoria de
Cornelis Bastiaensz Golyath, tem desenhado um novo elemento construído, o forte do
Buraco6, à direita do Forte do Brum. Nesse trabalho cartográfico, que inclui as plantas de
Olinda e Recife e os planos de desenvolvimento deste, vê-se, em primeiro plano, toda a
linha de arrecifes, sendo o trecho submerso representado por pontos. Entre Recife e
Olinda, ambas muradas – encontra-se o Istmo, fino e alongado, com sua forma delineada
pelo contraste com a cor dada às águas do mar e do rio. O Istmo nesse desenho, em um
trecho, se espraia para dentro do Beberibe.
Na cartografia do século XVIII se presencia alterações mais significativas no Istmo,
com a vila do Recife e principalmente seu porto se expandindo em sua direção. O Porto
que contribuiu para o crescimento das duas cidades passa a definir o sentido do lugar
junto com o de defesa. O arquiteto José Luís Mota Menezes (2000: p. 138) ao descrever a
formação das cidades do Recife e Olinda entre 1537 e 1630, constata o sentido de porto
natural que incluía não só a península do Recife, mas seu Istmo: “Sendo Olinda a sede da
capitania, o Recife (povoado) nasceu como seu porto, ao qual se tinha acesso por uma
falha nos arrecife, a pedra furada. A formação de Olinda e o seu crescimento guardam
estreita dependência com a existência desse porto no Recife. A costa do nordeste já era
conhecida em 1535 (...)“ não foi possível desconsiderar uma tão bem marcada linha de
arrecifes e aquela península, que permitia um porto abrigado, sendo ela presa pelo seu
istmo a uma colina distante cerca de uma légua para norte”.
6

Segundo as memórias históricas de Fernandes da Gama (1977: 101) escritas nos oitocentos, “Buraco de S.
Tiago: assim era chamada como já nestas Memórias dissemos naquelles tempos a margem direita do rio
Beberibe, no lugar fronteiro a aquelle em que foi collocada a Fortaleza do Buraco”.
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Contudo, mesmo com esse espraiar-se da vila e seu porto, o Istmo de Olinda e
Recife permanece essencialmente como elemento natural arenoso, de forma longitudinal
contínua, estreito, com elementos construídos pontuando seu território de forma
espaçada, com águas o banhando no sentido longitudinal e com o entorno natural
preservado, como é representado na perspectiva "Planta e plano da Villa de Santo
Antonio do Recife Pernambuco" de 1759, de autoria do Padre José Caetano (fig. 04).
No "PLANO DA VILLA DO RECIFFE DE PERNÃBUCO E PARTE DA COSTA
ATHE A PONTA DA CID. D'OLINDA" de 1776 (fig. 05), de autor não identificado, vê-se
no primeiro plano a linha de arrecifes, sendo o trecho submerso aquele não colorido. O
desenho trás indícios de que a vila do Recife ia se expandindo em direção ao Istmo. O
Forte do Brum, que em cartografia do século XVII era representado distante da vila, nesse
mapa já está sendo alcançado por algumas construções. À esquerda deste forte, encontrase a Igreja do Pilar, seguida da rua do Pilar, como aparece em legenda de carta de 1763
(Planta genográfica da Villa de S. Antonio do Recife de Pernambuco [...]). Construções no
Istmo que ainda encontram-se bem isoladas são a Cruz do Patrão (que já aparece em
cartas anteriores como o “projeto de fortificação da vila do Recife” de 1739) e o Forte do
Buraco, mais próximo de Olinda.
O historiador Robert Smith (1979) ao narrar o Recife do século XVIII descreve o
Istmo ainda ligado à cidade. Smith, citando o viajante Vilhena que esteve de passagem
pelo nordeste do Brasil e descreveu o Recife nos setecentos, aponta o Istmo como uma
faixa de terra que pode ser localizada em ambos os mapas do Recife e Olinda, conferindo
ao Istmo um duplo pertencimento e um sentido de lugar como caminho.
As narrativas dos fins do século XVIII coincidem com as do início dos oitocentos,
embora o sentido de caminho, ligando as cidades de Olinda e Recife, só venha a ser
efetivamente atribuído ao longo do século XIX. Um dos relatos mais expressivos é o da
inglesa Maria Graham (1990: p. 139): “calvagamos para Olinda através do istmo arenoso
que a liga ao Recife. Este é o istmo em que Sir John Lancas se fortificou com uma paliçada
durante sua permanência no Recife, que ele saqueou. A praia é defendida por duas
fortalezas, bastante fortes quando se considera a posição: de um lado uma ressaca furiosa
quebrando em suas bases, de outro um profundo estuário e um terreno plano, de modo
que não podem ser dominados. O areal é em parte coberto por arbustos; há um que é
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lindo, com folhas grossas e flores vermelhas em forma de campainha; muitos são como os
do mundo oriental; muitos são todo novos para mim".
A narrativa da inglesa mostra a realização de um percurso despreocupado,
descrevendo aspectos das construções militares e da paisagem. A forma aberta e livre da
narrativa de Graham revela que o Istmo não é mais uma área militar guarnecida por
baterias e soldados. O lugar está descrito como uma passagem, onde a população arruava
sem problemas de intervenção militar ou provincial.
O Recife que Graham visitou na década de 1820 é representado em carta de 1820, de
autor não identificado e sem título. Se a compararmos com a carta de 1776, que foi
mostrada anteriormente, vê-se que a cidade desenvolveu-se em direção ao continente,
tendo o bairro da Boa Vista apresentado grande crescimento. O crescimento na direção do
Istmo parece ter estacionado entre esses anos.
A mudança de localização da Cruz do Patrão para a proximidade do forte do
Buraco demonstra uma mudança de orientação para a entrada dos navios no Porto
provocada, provavelmente, pela perda do sentido de defesa do Istmo para a cidade do
Recife desde o século XVIII, acentuando-se com as reformas portuárias em fins do século
XIX.
A freguesia do Recife no século XIX não precisava mais dos seus símbolos de defesa
que foram construídos estrategicamente para defender o núcleo da cidade portuária. O
deslocamento da Cruz do Patrão para a parte central do Istmo corrobora esta hipótese. A
preocupação com a navegação regular no porto e o aparelhamento do mesmo eram
questões centrais do Recife, portanto, o Istmo que foi símbolo da defesa da cidade passava
a ser a parte relegada junto com a cidade de Olinda. A partir dos fins do século XIX e
início do XX, as narrativas dos engenheiros vão conferir um outro sentido ao Istmo, o de
barreira de proteção para impedir o acúmulo de areia no porto do Recife. Paralelamente,
ele também vai ser visto como extensão do porto, incluído nos projetos de ampliação do
terminal marítimo.
Até 1906, data da “Planta da Cidade do Recife” (fig. 06), de autoria de Douglas Fox e
H. Michell Whitley7, o Istmo de Olinda e Recife, embora tenha sofrido uma ocupação
densa no trecho à esquerda do forte do Brum, com alargamento de suas dimensões e
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surgimento de novos arruamentos em comparação com carta de 1820, ainda apresenta
seus principais traços primevos, com elementos construídos pontuais, distanciados uns
dos outros (Cruz do Patrão e Forte do Buraco) e com água a leste e oeste.
Sabe-se que em 1915, depois de nove anos do registro feito por Douglas Fox, o Istmo
de Olinda e Recife sofreu um rompimento pelas águas do mar, tendo sido modificada a
sua estrutura natural. Esta mudança foi devida às alterações nas vagas marítimas
provocadas pela construção de um molhe, na altura da fortaleza do buraco, para
ampliação e melhoramento do Porto de Recife.
Era então consenso nos relatórios técnicos à importância do Istmo para o equilíbrio
dos regimes das águas, embora um projeto do engenheiro Victor Fournié8 previsse a
ruptura do Istmo na segunda metade do século XIX. É muito provável que este plano do
engenheiro francês não tivesse alcançado relevância, pois não há nas discussões de outros
engenheiros menção a idéia da ruptura. Isto pode ser explicado pela visão construída em
torno do Istmo ao longo do século XIX como barreira natural de proteção para o porto do
Recife, justificando a interferência do lugar apenas por meio de sucessivos aterros.
Lubambo (1991: 161) faz um histórico sobre os projetos e relatórios que foram
apresentados para reforma do porto do Recife: “Entre 1815 e 1887 são elaborados 26
projetos, pareceres e relatórios para o reparelhamento”.
Contudo, os projetos de intervenção mais expressivos foram aprovados em fins do
século XIX sob comando do engenheiro Alfredo Lisboa9. Lubambo (1991: p. 75) destaca-os
da seguinte forma: “Em 1887 é apresentado o projeto do eng. chefe da Comissão de
Conservação dos Portos e Obras Públicas Gerais da Província de Pernambuco, Alfredo
Lisboa, intitulado ‘Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Melhoramentos do
Porto do Recife’, esse projeto é aprovado, mas não foi executado. Em 1907, é criada a
Subcomissão da Comissão Fiscal e Administrativa das Obras do Porto do Rio de Janeiro,
que só veio a ser instituída pela Portaria de 17/12/1908, com a atribuição de elaborar os
estudos para o Porto do Recife. Para tanto foram nomeados: Alfredo Lisboa, Lothario
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Douglas Fox e H. Michell Whitley foram contratados pela Repartição de Obras Públicas do Recife para
confecção da planta da cidade de 1906, numa escala de 1:10000, incluindo mapas das ruas para avaliação
das possibilidades de tráfego.
8
Victor Fournié era diretor de obras da Repartição de Obras Públicas em fins do século XIX, acolhendo na
mesma época o colega de profissão Émile Beringuer que desenvolveu um relatório sobre "O porto de
Pernambuco e a cidade do Recife no século XVII" (Lisboa, 1915).
9
O engenheiro carioca Alfredo Lisboa foi contratado para efetuar a tão esperada reforma do porto do Recife
que teve início nos primeiros anos do século XX. Foi responsável também pelas primeiras reformas do bairro
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Hebl, José Pires dos Rios, José Cesário de Melo Filho e Sylvio Farias. Neste mesmo ano foi
apresentado o projeto e seu orçamento incluídos nas ‘Memórias do Plano Geral de
Melhoramento do Porto do Recife’ aprovado pelo Decreto nº 6738 de 14/11/1907”.
Os trabalhos de reforma do porto começaram nos primeiros anos do século XX,
como afirma Lubambo (1991: p.77): “Os serviços tiveram início no dia 19/07/1909. Em
1910, os trabalhos da muralha e de reforço do dique do Nogueira foram quase concluídos;
além disso foi iniciada a construção do molhe de Olinda”.
No ano de 1911, o efeito do desgaste do Istmo provocado pelas obras do molhe já
era detectado pelos técnicos e divulgados pelos meios de comunicação no momento da
visita de inspeção realizada pelos engenheiros Alfredo Lisboa, Cesário Mello, Moraes
Rego e Samuel Pontual. O Diário de Pernambuco do dia 16 de maio de 1911 relata o
fenômeno do “enrocamento” para conter o rompimento do Istmo: “No local trabalham, 30
homens, em serviços tais como: 1. montagem de guindastes; 2. construção de estacada
para "evitar impetuosidade do mar" e 3. "enrocamento".
É precisamente com a ruptura definitiva do Istmo provocada pela edificação do
molhe de Olinda no início do século XX que a identidade histórica relativa aos sentidos de
defesa e caminho foram desconstruídos. A destruição do forte do Picão nos arrecifes
representou o começo da perda da identidade histórica por meio da descaracterização da
memória da antiga lógica de defesa arquitetada com os fortes do Istmo. Carlos Bezerra
Cavalcanti (1995: p.19 e 20) citando o relato de Mário Sette narra o acontecimento histórico
da seguinte forma: "A 29 de julho de 1909 iniciam-se as obras (...). Movimentam-se dragas,
o guindaste, os rebocadores. O porto toma uma feição diversa de seus dias habituais
anteriormente (...). Pelos arrecifes corre a locomotiva puxando lastros com blocos de
pedras vindos das pedreiras de comporta. Ao longo do velho cais aterram-se outros
trechos para surgirem em breve arcabouços metálicos dos armazéns. E começa a
desaparecer aos olhos dos recifenses: o Forte do Picão (o antigo cais do mar), a praia do
Brum com seus banheiros de palha e seus banhistas de trajes de baêta, o casarão da
Companhia Pernambucana de Navegantes que ali substituira os baluartes do Forte de
Matos, o trapiche da Conceição com a vizinhança dos bacalhoeiros, o casarão da Rua de
São Jorge e, dali a pouco, o Corpo Santo, os arcos, a Rua da Cadeia”.

do Recife e elaborou um relatório sobre o porto do Recife publicado em 1915, sendo responsável, também,
pela publicação “Portos do Brasil”.
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Em planta de autoria do engenheiro Alfredo Lisboa (fig. 07), neste momento
responsável pelas obras do Porto do Recife aparece o projeto de construção do
“enrocamento de proteção do Istmo de Olinda e Recife de Olinda”, para cobrir as funções
do trecho rompido, dado que tal rompimento prejudicou a comunicação com a obra do
molhe de Olinda, atrasando-a em 2 anos. Lisboa anotou em seu “Portos do Brasil”,
segunda edição de 1926, o que aconteceu:
"Esteve a construção do molhe parada desde 1915 a 1917, em conseqüência da grave
circunstância de ter o mar causado uma ruptura do Isthmo ao Sul do velho forte do
Buraco, já quase destruído então, assim interceptando a via férrea do serviço da empresa;
só em fins de 1917 ficou restabelecida a comunicação, tendo sido protegido o aterro, sobre
o qual estava construída, por um forte enrocamento feito com o material, que se destinava
ao molhe do Isthmo” (Lisboa, 1926: p.226).
Em fotografia de autoria de Bocage (fig. 08), de 1910, vê-se o molhe de Olinda sendo
construído nas proximidades do Forte do Buraco10 e os trens da via férrea.
Na planta “Melhoramentos do Porto do Recife – modificação da planta do caes entre
o armazém I e a extremidades do caes de 10,00”, encontrada no Arquivo Público da
cidade do Recife, existe uma anotação que diz “enrocamento existente a ser removido”,
indício de que de fato o enrocamento foi realizado.
Ainda segundo Lisboa (1926: p. 252-53), o rompimento do Istmo de Olinda e Recife
“veio originar a idéia de converter a bacia do Beberibe [...] em uma vasta doca de
comercio, em comunicação direta com o ante-porto.” Nesse caso haveria, ainda segundo
Lisboa, a necessidade de “remover, em parte ou no todo, o enrocamento de proteção
exterior ao Isthmo de Olinda.” Dito em outras palavras, o enrocamento, depois de
retirado, daria lugar a um canal de comunicação do ante-porto (entre os arrecifes e o
Istmo de Olinda e Recife) com a bacia do rio Beberibe. Essa idéia, que será encontrada nos

10

Forte do Buraco, localizado no cordão arenoso ou Istmo de Olinda e Recife, a norte da última barra do
porto do Recife, próximo à atual Escola de Aprendizes Marinheiros (Albuquerque, Lucena & Walmsley,
1999:77-83). Sua construção data do início do século XVII. Esta fortificação foi construída pelos holandeses,
em 1630, entre Olinda e Recife, provavelmente no local onde teria existido o Forte de São Jorge Velho. Seu
nome original, que consta da cartografia holandesa, Domina Brunonis, é atribuído como tendo sido em
homenagem à esposa de Bruyne (presidente do Conselho holandês). Em 1654 foi ocupada pelos
portugueses. Em 1705 foi reconstruída e ampliada. Em 1880 foi considerada fortificação de segunda classe.
Em 1883 foi reparada.de que parte de suas pedras foram aproveitadas no prolongamento do porto do Recife.
Nomes alternativos: Fortaleza de Santo Antônio do Buraco; segundo Albuquerque, Lucena & Walmsley
(1999:77-83), ainda: Forte Madame Bruyne, Domina Brunonis, Fortaleza de Santo António do Buraco,
Fortaleza de Santo Antonio do Buraco, Fortaleza de Santo Antonio dos Coqueiros do Buraco, Fortaleza de
Santo António dos Coqueiros do Buraco, Fortaleza de Santo Antônio dos Coqueiros.
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projetos descritos abaixo, já aparece em projetos do século XIX como o "Projeto de
melhoramento do porto do Recife”, de Victor Fournié, de 1874.
Lisboa (1926) cita um projeto do engenheiro Moraes Rego11 de 1924 que previa o
rompimento definitivo do Istmo de Olinda e Recife ao estabelecer “comunicação entre o
ante-porto e as bacias ulteriores”. Descrevendo um pouco os usos previstos no estudo de
Moraes Rego, Lisboa (1926: p. 253) explica:
“Finalmente, o engenheiro M. A. Moraes Rego, chefe da Fiscalização do porto do
Recife, estudando a ampliação das acomodações portuárias com aproveitamento das
bacias do Beberibe e do Santo Amaro, organizou em 1924 um plano grandioso, que talvez
em futuro não remoto convirá ser adotado, tornando-se realidade. Consiste em prolongar
de 360 metros o cais de 10 metros d' agua, a partir do ponto extremo do cais de carvão
projetado, construir naquelas duas bacias 2.300 metros de comprimento, 60 de largura e
10 de profundidade estabelecer a comunicação entre o ante-porto e as bacias ulteriores;
em seguimento a esse canal se localizariam estaleiros de reparação naval, com uma doca
seca, para navios, tendo até 300 metros de comprimento. Conquistar-se-ia com isto um
vasta superfície de terrenos, linhas férreas, e para serem divididos em lotes de subido
valor venal".
Mais recentemente, foi elaborada, com visto do Engenheiro Chefe do Porto do
Recife Lorival de Almeida Castro, uma “Perspectiva do Porto do Recife com a ampliação
prevista no projeto ‘Moraes Rego’ e ante-projeto da Base Naval do Recife”, ou seja, uma
perspectiva que agrega dois projetos distintos, o de Moraes Rego e o da Base Naval (fig.
08). Não se sabe quando a perspectiva deste engenheiro foi elaborada, porém é provável
que seja imediatamente após o projeto da Base Naval que data da década de 1950.
Por essa perspectiva pode-se ter uma idéia da ampliação proposta pelo engenheiro
Moraes Rego para o Porto do Recife e também se pode visualizar algumas obras que já
estavam construídas quando do projeto de Rego, como é o caso do quebra-mar erguido no
local dos arrecifes submersos, levando ao fechamento da “Barra” e ao fechamento da
passagem das águas por cima dos antigos arrecifes submersos. O acesso ao ante-porto
passou a ser uma entrada próxima ao molhe de Olinda.
11

O engenheiro pernambucano José Mamede Alves Ferreira, formado pela Escola de Engenharia de Paris,
projetou importantes edifícios na cidade do Recife, como o Ginásio Pernambucano e o Hospital Pedro II. O
engenheiro Moraes Rego foi também um dos fiscais do governo nas obras do Porto do Recife desde pelo
menos este ano - 1911. Segundo Alfredo Lisboa, em 1924 esse engenheiro, ainda fiscal, elabora um estudo
para a ampliação das acomodações portuárias aproveitando as bacias do Beberibe e de Santo Amaro.
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O projeto de Rego prevê um grande aterramento do Istmo de Olinda e Recife, que
pode ser bem visualizado quando se compara esse projeto com o mapa de Douglas Fox,
de 1906. O alargamento por aterro se daria no trecho hoje conhecido como Bairro do
Recife, alcançando o Forte do Brum e a Cruz do Patrão e indo até as proximidades do
Forte do Buraco, que seria antecipado por um canal de passagem para a Bacia de Santo
Amaro.
Um outro projeto muito similar ao de Moraes Rego e datado de 1932 foi encontrado
no Arquivo Público da Cidade do Recife (fig. 10). A datação dessa “Planta Geral do Porto
do Recife com o enti-projeto [sic] de ampliação para aproveitamento da bacia de Santo
Amaro e aero-porto [sic]” é um indício de que até essa data (1932) as obras ainda não
tinham sido realizadas e que nesse ano o enrocamento de pedra, que aparece no desenho,
ainda não tinha sido retirado.
Voltando para a Perspectiva do Porto do Recife, vê-se que ela prevê construções
próximas ao forte do Buraco e um grande aterro do Rio Beberibe na margem de Santo
Amaro, deixando ao Beberibe uma pequena calha.
Na década de 1950 começaram as obras da Base Naval do 3º Distrito Naval,
consistindo na construção de novos cais e diques. No ano de 1953, o Forte do Buraco,
ainda tombado, foi dinamitado sob comando do Almirante Harold Cox (ou Cooks),
infringindo o Decreto-lei nº 25 de 1937, para a construção do "grande dique seco" do 3º
Distrito Naval. Este forte tinha sido tombamento a nível federal, pelo então Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional12 e foi destombamento e cancelada a inscrição a
19 janeiro de 1955, em cumprimento ao despacho presidencial de 11 janeiro de 1955,
baseado no Decreto-lei 3866, de 29 novembro de 1941. O pedido do cancelamento foi feito
pelo Ministério da Marinha. Houve oposição forte do SPHAN, especialmente de Rodrigo
Melo Franco de Andrade e de Ayrton de Almeida Carvalho, este representante do
SPHAN em Pernambuco, que foi desconsiderada. Apesar da demolição do Forte do
Buraco, pouco foi executado em face de decisão da Marinha de transferir a construção da
Base Naval do 3º Distrito para o Estado do Rio Grande do Norte. Do projeto inicial foi
construído apenas os diques e os ancoradouros do canal de Santo Amaro e provavelmente

12

SPHAN, Processo 101-T-38; inscrito a 24 maio 1938, sob nº 44, f. 9, no livro de tombo Histórico e nº 85, f.
16, no livro de Belas-Artes.
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parte de suas pedras foram aproveitadas no prolongamento do porto do Recife. Restam
ruínas posteriormente objeto de tombamento pelo IPHAN13.
Essas transformações apareceram registradas já na década de 1950, em artigos de
revistas e livros como “perdas” – seja do ponto de vista do patrimônio histórico, seja do
ponto de vista da paisagem natural. Na seção “Ruas e Cais”, um editorial do Boletim da
Cidade e do Pôrto do Recife (1952-1956: s/p), sem autoria, encontra-se a seguinte nota:
"É uma pena que as obras da Base tenham exigido o sacrifício de relíquias históricas
como a Fortaleza do Buraco e a Cruz do Patrão e a descaracterização dessa área tão
carregada de tradição e incorporada à nossa literatura numa página de Franklin Távora,
que é o vale do Beberibe”.
A partir da metade do século XX, o Istmo tornou-se um lugar desconhecido para a
população, viajantes e turistas. Quase um lugar isolado que pertencia a cidade de Olinda e
não mais a do Recife, embora a tradição histórica revele o Istmo pertencente às duas
cidades. A própria definição de “Istmo de Olinda” já expressa por si só o esquecimento
dos valores e crenças que foram historicamentes construídos pela identidade e memória
das duas cidades. O escritor Hermilo Borba Filho (1945: s/p) descreveu em fins da
década de 1940 a descoberta feita pelo caricaturista Augusto Rodrigues de uma das mais
bonitas praias do Recife: "Se você, meu caro turista, chegar ao Recife durante o verão, vá
conhecer o Istmo de Olinda descoberto pelo caricaturista Augusto Rodrigues, aos tantos
de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito. Você poderá alugar um auto de
praça, por quinze cruzeiros e fazer uma viagem de quinze minutos para ver de perto uma
das mais bonitas praias do Recife (...)”. O fragmento da narrativa de Borba Filho revela
para o istmo o sentido de praia, ou seja, o reconhecimento dele como valor paisagístico.
Raquel Caldas Lins, na década de 1970, registra como o Istmo de Olinda e Recife,
podia ser visto do alto da Sé em Olinda, lamentando o seu “mascaramento”, ocorrido
devido à construção da Base Naval:
“Este 'Istmo de Olinda e Recife', pelo qual cavalgou Mrs. Graham a fim de visitar
Olinda, está quase de todo mascarado pelas obras de construção da Base Naval, que

13

Ver Processo nº 1351 – T –35 do IPHAN/DID, Arquivo Ruínas Forte do Buraco, no IPHAN 5RS, em Recife,
pasta Processo de Tombamento Olinda/Pe – Ruínas Forte do Buraco. Outras proteções legais em voga:
tombado ex-officio em maio de 1982 pelo município de Olinda. Pela Lei Municipal 4849/92 (Legislação
Urbanística dos Sítios Históricos de Olinda), está inserida na Zona Especial de Proteção – ZEPC 3, no Setor
de Preservação Rigorosa. Também responsabilidade do IPHAN, pois o sítio encontra-se em zona de entorno
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aterraram os largos manguesais deixando ao Beberibe somente uma calha estreita" (Lins,
1978: p. 105).
Gilberto Freyre em seu “Olinda, 2º Guia prático, histórico e sentimental de cidade
brasileira” lamenta pelo Forte do Buraco:
“Infelizmente as ruínas da Fortaleza do Buraco já tiveram sua bem executada
sentença de morte. Delas resta apenas uma como lápide, dizendo ‘Aqui foi a Fortaleza do
Buraco’. Foram essas ruínas sacrificadas às obras de expansão da Base Naval do Recife.
Sacrifício parece desnecessário. Inútil. Lastimável” (Freyre, 1968, p. 128)
O sentido de perda e esquecimento perdura, acompanhado pelo atributo
paisagístico para os poucos afeitos à história do lugar. Este atributo foi reforçado pelo
IPHAN, em fins da década de 60, por meio da legislação do patrimônio natural sobre
áreas de preservação rigorosa.

A PRÁTICA DE CONSERVAÇÃO APLICADA NO ISTMO
Nos fins da década de 1960, o IPHAN, configura um polígono de tombamento de
caráter arquitetônico e paisagístico14. Este polígono correspondia à cidade alta, à área
plana do litoral e à Igreja dos Milagres, segundo a Notificação Federal nº 1004/68. Assim
o Istmo não está incluído neste polígono. No entanto, ele aparece como área non aedificandi
na Lei Municipal nº 3826 de 1973.
A Convenção do Patrimônio Mundial elaborada pela UNESCO em 1972 estabeleceu
normas de “caráter científico” para definir um “sistema defensivo de proteção coletiva”
na perspectiva de um valor universal para o patrimônio cultura e natural, como está
referido no acervo documental digital do IPHAN (www.iphan.gov.br, jan/2005) e da
UNESCO (www.unesco.org.br, jan/2005).
O debate aberto pela UNESCO incentivou a ampliação de novos interesses,
principalmente aqueles relacionados ao turismo e ao patrimônio cultural. O Acervo
documental digital do IPHAN (www.iphan.gov.br) traduz essa tendência estabelecida na

da poligonal de tombamento pelo IPHAN, do conjunto arquitetônico e paisagístico de Olinda, no Setor F do
Polígono de Preservação do Município de Olinda.
14
Parte da colina histórica da cidade de Olinda foi tombada pelo SPHAN em 19/04/1968 como "Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico", no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, a folha 19, sob o
número 75.
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“Carta de Turismo” do ano de 1976. A definição de turismo passa a ser atrelada ao
entendimento de proteção do patrimônio natural e do conjunto arquitetônico, paisagístico
e cultural.
A partir do estabelecimento de um sistema de proteção coletiva do patrimônio
cultural e natural de “valor universal” na Convenção do Patrimônio Mundial elaborada
pela UNESCO (1972) e da “Carta de Turismo” (1976), o valor dado à preservação das
áreas naturais começava a ganhar vigor em algumas intervenções realizadas na cidade de
Olinda.
No começo da década de 1970, o conselheiro Luiz Delgado e o Conselho Estadual de
Cultura apresentaram uma proposição para a elaboração de um plano de preservação de
uma área entre Recife e Olinda, onde não deveriam ser consentidas construções de forma
a permitir a visão desobstruída da paisagem e das velhas construções olindenses. Foi
proposto também ao IPHAN que se ampliasse o perímetro de proteção da área tombada
de Olinda. Luiz Delgado e o Conselho para a elaboração dessas propostas foram
impulsionados por um parecer de um delegado da UNESCO que ressaltava a importância
de incluir toda a colina e terrenos próximos no polígono de tombamento. Tal parecer
deveu-se principalmente à construção do Complexo de Salgadinho e os possíveis
impactos visuais que a expansão desenfreada desta área poderiam trazer para a
visibilidade do polígono inicial de tombamento.
O resultado dos pareceres e estudos foi à aprovação pelo Conselho Consultivo do
IPHAN da Notificação Federal n° 1.155 de 04/06/1979 inscrevendo o "Acervo
Urbanístico, Paisagístico e Arquitetônico da Cidade de Olinda" como extensão do
"Conjunto Arquitetônico e Paisagístico" tombado no ano de 1968. O Istmo então passa a
fazer parte do polígono de tombamento do IPHAN, não por suas características históricas
e culturais, mas em razão de sua paisagem natural e da garantia da visibilidade da colina
histórica antes tombada.
A partir de então são institucionalizadas normas de “proteção de visibilidade e de
preservação das áreas naturais”, restringindo a ocupação de áreas do entorno de
vegetação de mangue e alagados. Apesar do Istmo, ser uma área esquecida na memória
da população urbana das cidades de Olinda e Recife, mutilado pelos projetos do porto,
estava enquadrado neste novo conceito normativo. De qualquer forma, a atitude do
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IPHAN protegeu a área do Istmo da especulação imobiliária e a ocupação acelerada
assistidas nas orlas marítimas do Recife e Olinda nas décadas de 1970 e 1980.
Os reforços e ampliação das normas de preservação do patrimônio arquitetônico e
natural ganharam fôlego nos anos posteriores, inclusive com a criação do Sistema
Municipal de Preservação descrito na Legislação Urbanística Básica dos Sítios Históricos
de Olinda: “Em setembro do mesmo ano, através da Lei Municipal n. 4119/79, é criado o
Sistema Municipal de Preservação, composto pelo Conselho de Preservação, órgão
deliberativo, a Fundação Centro de Preservação, órgão técnico e executivo das ações de
preservação, o Fundo de Preservação e é instituída a figura do Tombamento Municipal”
(Olinda, 1973: s/p).
Outras iniciativas na década de 1980, instituindo polígonos tombados, e a Lei
Gondim15, controlando usos em áreas de preservação rigorosa, foram importantes para
frear a sede imobiliária e a ocupação das áreas de conjuntos arquitetônicos e paisagísticos
de Olinda: “A partir de 1980, a Fundação Centro de Preservação, juntamente com o
Conselho de Preservação, iniciam estudos para adequação das normas contidas na
notificação federal 1155, à realidade da cidade, estudos estes que se estenderam até 1982,
quando foi encaminhada proposta ao Conselho Consultivo da SPHAN, obtendo
aprovação sob a denominação de 'rerratificação da notificação 1155. Esta instituiu o
polígono tombado,constituído pelo núcleo do sítio antigo e a área de entorno, formada ao
sul pelo Complexo Salgadinho, triângulo de Peixinhos, parte do Sítio Novo ao norte pelos
assentamentos de ocupação recente de Bultrins e Bairro Novo (...) Posteriormente, a Lei n.
4821 (Lei Gondim) sancionada em 1985, determina a proibição de bares e restaurantes,
casas noturnas e similares, apenas na Área de Preservação Rigorosa do Sítio Histórico,
funcionando como uma medida emergencial de contenção da proliferação indiscriminada
de usos incompatíveis na área” (Olinda, 1973, s/p).
Com a consolidação das leis citadas acima, surge à preocupação em estabelecer
critérios para definir valores de interesse cultural e paisagístico para os sítios históricos. A
iniciativa foi dada pelo Conselho Municipal de Preservação que elaborou a Legislação
Urbanística para o sítio histórico de Olinda. Esta legislação incluía o Istmo em dois valores
– o cultural, pela importância do forte do Buraco e o paisagístico, devido o lugar

15

Lei n.4821 ou Lei Gondim, sancionada em 1985, funcionou como medida emergencial para combater a
proliferação indiscriminada de usos incompatíveis nas áreas de “preservação rigorosa do sítio histórico”,
tendo reforçado a proteção do Istmo e outras áreas naturais.
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apresentar áreas naturais de preservação rigorosa (mangues e alagados): “A elaboração da
nova Legislação Urbanística para o Sítio Histórico, está inserida em uma ação maior, a Lei
de Uso do Solo do Município, nesta proposta de Lei, o Sítio Histórico é identificado como
Zona Especial de Interesse Cultural e Paisagístico (ZEPC), incluídos também nesta
classificação os demais sítios e edifícios isolados de interesse histórico, arquitetônico e
urbanístico do município: o conjunto antigo do Convento de Santa Tereza, o matadouro
de Peixinhos e a Fábrica da Tacaruna, situados na área do Sítio, a capela de Santana do
Rio Doce; as ruínas de Santo Amaro, Casa da Pólvora, Fortaleza do Buraco e capela do
engenho Fragoso” (Olinda, 1973: s/p).
A legislação urbanística de Olinda instituiu definitivamente os valores paisagísticos
e culturais que estavam presentes em narrativas diversas. O critério de nomeação das
zonas especiais de proteção cultural e paisagística expressam a renovação de sentido
sobre o Istmo.

AS PAISAGENS ATUAIS DO ISTMO DE OLINDA E RECIFE
A aventura de conhecer o Istmo de Olinda e Recife, conduz a constatação que a pé
pelo Recife, não se chega a Olinda e indo por Olinda, não se chega ao Recife. Outra
possibilidade é chegar ao Istmo pelo mar. Por Olinda pode-se compreender melhor o que
foi aquele lugar em séculos anteriores – um lugar essencialmente natural, sem
construções: uma faixa de areia batida pelas águas do oceano e do rio. De qualquer
maneira, as mudanças também não passam despercebidas. Olhando para o lado oposto ao
mar, ver-se um paredão de pedra, relativo ao Canal da Malária, que impede a visão do rio
Beberibe, hoje bastante poluído. Esse paredão faz o Istmo aparentar uma praia, porque
subtrai a noção de que se está numa faixa de terra com águas a leste e a oeste, situação
geográfica que sempre definiu o lugar. Acessando o Istmo atravessando o canal da
Malária pela comunidade do Maruim, pode-se seguir caminhando em direção ao Recife,
até o ponto onde há a interrupção da faixa de areia, dando lugar ao canal de ligação com o
rio Beberibe, ou, ainda, ir em direção de Olinda. Na altura da Igreja dos Milagres, deixa de
ser Istmo e se transforma em cidade. É Olinda com ruas calçadas ou casas à beira mar,
muitas delas já sem faixa de areia à frente, dado o avanço do mar. Olhando do alto da Sé o
Istmo é visto em sua inteireza, compondo uma extasiante beleza paisagística: a faixa de
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areia plana, os arrecifes, as massas aquáticas do mar e do rio e as massas de vegetação da
praia, do rio, dos mangues e dos quintais das residências.
Por Recife, constata-se que pouco permaneceu do Istmo dos séculos XVII, XVIII, XIX
e mesmo do início do XX. Hoje, o Istmo no trecho ao sul do rompimento não tem sequer
uma mínima faixa de areia em contato com o mar. Além disso, foi alargado por aterros e
encontra-se adensado de edifícios, principalmente por aqueles ligados à vida do Porto do
Recife, com tipologias de galpões e armazéns. As suas edificações referenciais, como o
Forte do Brum e a Cruz do Patrão, encontram-se misturadas a esses edifícios (fig. 11 e 12),
diferentemente do que se vê em foto de 1912, de autoria de Bocage, onde se vê a Cruz do
Patrão entre o mar e o rio, com poucas construções no seu entorno (fig. 13).
Está considerado como Istmo de Olinda e Recife16 e seu entorno imediato à área
limitada à leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Rio Beberibe e pela ZEIS da Ilha do
Maruim, ao sul pelo Forte do Brum e ao norte pela Igreja dos Milagres, abrangendo
quatro importantes marcos construídos: o Forte do Brum, a Cruz do Patrão, as ruínas do
Forte do Buraco e a Igreja dos Milagres.
As principais vias de acesso para se chegar à área, partindo de Recife, são a Avenida
Pan Americana, a Avenida Olinda e a Avenida Agamenon Magalhães e, partindo de
Olinda, apenas a Avenida Olinda. O acesso ao faixa de areia é bastante precário e pouco
seguro, as possibilidades são: por Olinda, pela Rua Santa Tereza, entrando pela Ilha do
Maruim e pela Avenida Santos Dumont, próxima à Igreja dos Milagres; por embarcação,
pelo rio Beberibe e pelo mar.
As paisagens presentes nessa poligonal conformam oito unidades, duas naturais e
seis construídas, a seguir descritas:
A primeira paisagem é a do Areal e Ruínas do Forte do Buraco, compreende a faixa
estreita de areia, a praia del Chifre, as ruínas do forte do Buraco, a vegetação de mangue e
de praia - os coqueiros -, tendo de um lado o mar, os arrecifes e o molhe portuário e do
outro a foz do rio Beberibe. A concavidade da forma da praia em contraste com a cor do
mar e com o verde da vegetação confere singularidade e beleza a esta paisagem. São estes
16

A delimitação do Istmo estabelecida pela pesquisa resultou do confronto entre a Unibase e a imagem
aérea atuais e a cartografia histórica, além das informações obtidas com as demais fontes e documentos. As
poucas alterações sofridas na forma longitudinal e estreita da faixa de areia, além da localização de
elementos invariantes, mantidos ao longo dos séculos até os dias atuais, como o Forte do Brum, o Forte do
Buraco e a Igreja dos Milagres, permitiram definir os limites do Istmo.
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atributos que associados a força da história do lugar com todos os sentidos de defesa,
proteção, caminho, extensão portuária conferindo com propriedade a nomeação de
patrimônio cultural.
A segunda paisagem é a do Mangue de Santa Tereza, apresenta certa continuidade
com a anterior. É um ambiente natural frágil, mas de importância ao equilíbrio ambiental
do lugar. A fragilidade é decorrente da existência de pequenas habitações ou mocambos
em suas margens e da poluição trazida pelas águas do Canal da Malária e rio Beberibe.
Estas duas paisagens foram consideradas no Plano Diretor de Olinda de 2005, como
áreas de conservação ambiental, destinadas a proteger a qualidade dos frágeis sistemas
naturais existentes.
A terceira paisagem correspondente à Igreja dos Milagres de pequena área, mas de
grande significado histórico e artístico. A igreja hoje existente foi construída na década de
1860, ao lado de um cruzeiro da década anterior, em substituição de uma pequena capela
também da década de 1850. É uma construção simples, com um frontispício sem
ornamentos, uma torre sineira e portal central. A Igreja é um ponto focal, que pela sua
escala e proporção fica associada à paisagem do areal. O avanço do mar neste lugar tem
requerido a realização de obras de contenção, com a deposição de pedras que sem um
tratamento urbanístico prejudicam a beleza da paisagem e a limpeza do ambiente. Um
dos acessos ao Istmo é dado por esta unidade, todavia está parcialmente bloqueado pela
deposição das pedras e pela favela que constitui a paisagem descrita a seguir.
A quarta paisagem é a da Favela dos Milagres, ocupando uma área entre a praia e o
braço do mangue. É uma área de ocupada recentemente por mocambos, cujo tecido é
formado por quadras sem forma geométrica, de pequenas dimensões (de 1729 a 2228 m²)
e sem lotes definidos. Por esta área pode-se adentrar e apreciar o Istmo, no entanto esta
ocupação aliada às obras de contenção do avanço do mar constituem barreiras visuais e
de acesso ao Istmo, dificultando a permeabilidade e associatividade da paisagem,
encontrada nas anteriores
A quinta paisagem é a Ilha do Maruim, no passado era uma porção de terra
circundada pelas águas do rio Beberibe e do Canal da Malária, os aterros decorrentes da
ocupação por mocambos e loteamentos fizeram desaparecer esta característica natural. A
ocupação das quadras é preponderantemente de formato não geométrico, de médias e
grandes dimensões (de 2163 a 13319 m²) e lotes retangulares pequenos e ruas estreitas e
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não pavimentadas. A paisagem é característica de uma área pobre, dotada de pouca infraestrutura, com esgotamento sanitário precário e ruas não pavimentadas. Por tais
características ela está definida no Plano Diretor de Olinda de 200417 como uma zona
especial de interesse social. Esta paisagem também se constitui numa barreira visual e de
acesso. Embora o impacto decorrente das diferenças de escala e proporção, assim como da
relação cheios e vazios seja reduzido a dificuldade maior situa-se na dimensão social.
A sexta paisagem é a do Porto do Recife, típica de área portuária, sem quadras, lotes
definidos e ocupada por: armazéns, páteos de contêineres e de tancagem de combustível.
Esta área é circundada pelo mar e pelo rio Capibaribe e Beberibe. A percepção e
contemplação da beleza da paisagem que lhe circunda fica impossibilitada por estes
equipamentos e pelo impedimento de acesso. Portanto, não há permeabilidade nem
continuidade paisagística. No lado norte, ao longo do ancoradouro, está perdida a
compreensão da existência do Istmo, tem-se a descontinuidade da paisagem natural e
histórica. É como se o Recife virasse de costas para Olinda e para o caminho que por
séculos conectou essas duas cidades.
A sétima paisagem é a da Cruz do Patrão, localizada entre a área portuária e as
quadras com equipamentos fabris. Apesar de ser um importante bem cultural, envolto
por lendas e mistérios, e sempre representada na cartografia histórica, ela tornou-se
esquecida e encoberta pelas edificações, refletindo a perda da paisagem natural e histórica
com os sucessivos aterros e ampliações do Porto do Recife. Portanto é uma paisagem
estanque, sem associatividade e permeabilidade.
A paisagem oitava é a do Forte do Brum, além dos silos e armazéns para estocagem
de combustível. O Forte do Brum é um importante marco construído no Bairro do Recife,
e junto à Cruz do Patrão e às ruínas do Forte do Buraco, são os únicos elementos
construídos remanescentes da ocupação do Istmo iniciada no século XVII. Apesar de ter
seu entorno já bastante descaracterizado, principalmente devido aos aterros e às
construções fabris e portuárias posteriores, o Forte do Brum, por conta de sua tipologia,
ainda se mantém como um elemento de grande visibilidade. No entanto, perdeu-se
completamente a sua implantação original na praia, entre o mar e o Rio Beberibe.

17

O Relatório Final consultado foi concluído em 2004, embora a Lei do Plano Diretor só tenha sido aprovada
e sancionada em 2005, cabe notar que no conteúdo aqui tratado não há diferença entre o Relatório e a Lei.
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DESAFIOS CONCEITUAIS E INTERPRETATIVOS: PROCEDIMENTOS SEM
TÉRMINO
Os desafios conceituais e interpretativos ficam em aberto. Estão indicados
procedimentos adotados e está construída uma narrativa cuja pesquisa adotou como
estratégia para a compreensão da história do Istmo de Olinda e Recife a divisão
preliminar dos conteúdos das fontes em temáticas: representação do istmo na iconografia;
rompimento do Istmo; toponímia; fortes e a cruz do patrão; procissões, celebrações e
rituais africanos; igreja dos Milagres. A interpretação como construção de um sentido aos
eventos do passado, destaca os sentidos que podem ser encontrados nas diferentes
narrativas das fontes históricas. Não adianta apenas descrever sentidos que foram sendo
construídos no tempo, mas compreendê-los, contextualizando as fontes pesquisadas. É
possível destacar no espaço e tempo significados sobre o lugar relacionados à defesa,
caminho, porto, praia e temáticas fundamentais que se relacionam entre si.
Resta ainda pontuar que cada vez mais a historiografia busca se desgarrar do
paradigma da objetividade e se aproximar da compreensão dos “’horizontes de sentido”
(Pelizzoli, 2002) inerentes à experiência humana no tempo e espaço. A interpretação da
documentação histórica, hoje, necessariamente, passa pela “compreensão” que difere da
explicação ou da análise do próprio fato em si. Nesse sentido, a experiência do historiador
que lhe é inerente ao ofício, busca através do estranhamento da fonte, como diria
Ginzburg (2001), a construção de uma perspectiva histórica mais acurada.
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FIGURAS

Fig. 01: Map entitled "Todas as fortificasões que se Fig. 02: Map entitled "Porto e Barra de Pernãbvco”,
mostraõ do lugar do Recife até a Villa de Olinda (...), 1630 (31). Source: Reis Filho (2000
1626. Source: Reis Filho (2000).

Fig. 03: Map entitled "de haven van Pharnambucq (1), Fig. 04: Map entitled "Plano da villa do Reciffe de
Maritius Stad (2), Recif in (3) de Stad Olinda", de
Pernãbuco e parte da costa athe a ponta da cid.
autoria de Cornelis Bastiaensz Golyath, 1641. Fonte:
Source: Filho (2000).
d'Olinda", 1776. Source: Reis Filho (2000)
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Fig. 05: Map without title, 1820. Source: Reis Filho Fig. 06: Map entitled “Planta da Cidade do Recife”,
(2000)

1906. Source: Individual colletion of Virgínia Pontual.

Fig. 07: Map mains access roads of Istmo, 2006.

Fig. 08: Istmo viewed of Olinda. Authorship photo,
Virgínia Pontual, 2006.
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Fig. 09: Istmo viewed of Recife. Authorship photo,
Virgínia Pontual, 2006
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