CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS E INTERVENÇÕES NA IGREJA DE
SÃO JOÃO.
A Igreja de São João, contida nas ilustrações, chegou ao início do século XX
portando uma trajetória histórica de três séculos de uso religioso e de sucessivas
adaptações. Na tentativa de sistematizar os três primeiros séculos de existência da Igreja
de São João podemos argumentar os seguintes pontos:
•

Implantação: No que se refere à implantação a situação da igreja de São João parece
ter visado atender ao preceito que caracteriza a implantação de edificações
religiosas na paisagem: o edifício do templo tem a primazia de ser construído em
relevo topográfico, numa posição de destaque,.

•

A análise visual das imagens cartográficas, fotográfica e a documentação textual
levam a conjectura de que a igreja ou capela de São João vivenciou, até o século XX
três momentos:
a) no primeiro sua forma caracterizava-se, provavelmente por capela mor e nave;
b) no segundo capela mor, nave e corredores laterais e,
c) capela mor, nave, corredores laterias, ossuário e atrás altar, sacristia e torre20.
A igreja de São Pedro chegou ao século XX com a solução de planta da figura 26, e
portando frontispício com características barrocas. Germain Bazin, o situa entre os templos
representativos do primeiro século da colonização portuguesa em Pernambuco e destaca o
valor de sua composição e elementos de arquitetura: portada, frontão e torre. diz: “A igreja
de São João de Olinda é um excelente exemplar do estilo brasileiro nos anos de 1660 ......( )
....... São João possui atualmente um corredor encimado por uma tribuna, que liga a
sacristia ao campanário; outrora, esse corredor se abria para o exterior. Segundo Ayrton
Carvalho, arquiteto do IPHAN, que restaurou cuidadosamente essa igreja, ela possuía um
outro corredor, do lado da Epístola. Seu perfil é de uma elegância sóbria, que lembra as
proporções da Renascença, especialmente as delicadas colunas de ordem toscana que
sustentam o coro, em tudo semelhante às do Alpendre de São Bento do Rio, que datam de
1663-1666. Airton de Carvalho refez o frontão clássico, que tinha sido posteriormente
substituído por um frontão com volutas, do qual, entretanto, ele deixou um testemunho, sob
forma de um coruchéu de canto. A pirâmide octogonal, que coroa o campanário, pode ser no
máximo do fim do século XVIII, ou até mesmo do século XIX; sem dúvida é preciso
reconstituir aqui uma meia-laranja.”21 (Bazin,1956: 123)

.
21

Vale salientar que os desenhos apresentados são simulações feitas, não temos ainda nenhuma informação documental
capaz de comprovar essas hipóteses
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Figura 23
Tempo 1: Capela-mor e nave

Figura 25
Tempo 3: Capela mor, nave e corredores,
sacristia, torre e cozinha

Figura 24
Tempo 2. Capela mor, nave e corredores laterais.

Figura 26
Tempo 4: Capela mor, nave e corredores,
sacristia, torre e cozinha.

Os trabalhos realizados pelo IPHAN, embora documentados, se caracterizaram
pela adoção de postura de reconstrução (como será visto mais adiante) e pela busca de
reforçar o significado e caráter de antiguidade. A Igreja de São João, contemporânea da Sé
de Olinda, resistiu, como reza a tradição, ao incêndio de Olinda de 1630 e chegou ao
século XX com algumas características barrocas, ou rococó, a exemplo do frontão.
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Vale salientar o apuro técnico e estético da Igreja, cuja
gramática seiscentista associa o estético e o construtivo. A ordem
toscana presente na cantaria das colunas que suportam o coro, o
frontão sincopado, ladeado por pináculo, as pilastras e cimalha em
pedra do frontispício. O quadrado é a forma geométrica que
regula a composição (planta baixa e fachada) determinando sua
linguagem classicista.
Figura 28 – Fonte IPHAN, 1947

Embora nas referências históricas a igreja de São João esteja constantemente
identificada com como representante autêntica da origem e identidade nacional, o fato é
que ela não possui registro de tombamento isolado na esfera federal nem na estadual.
No início do século XX, quando se institucionaliza a proteção à memória nacional a
Igreja não constou da relação de obras inventariadas no Estado de Pernambuco por Aníbal
Fernandes, nem tampouco constou das protegidas pela Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. Mas, por estranho que pareça, ela tem sido objeto de ações de
restauração do IPHAN, como está fartamente ilustrado a seguir.
Análise interpretativa da evolução construtiva da Igreja de São João no Século XX.
Esse capítulo trata das intervenções construtivas ocorridas na Igreja de São João ao
longo do século XX. Nele a ênfase recai sobre às obras desenvolvidas pelo DPHAN22 na
década de 1940, pois elas destacam-se em relação às demais pela dimensão da intervenção.
O quadro abaixo, organizado por data e serviços, visa sistematizar as intervenções
realizadas na Igreja ao longo do século XX.
Quadro 1 – Relação de obras realizadas na Igreja de São João, de 1943 a 1994
1943 a 1947

Obras de consolidação estrutural, e restauração interpretativa.

1955

Serviços de caráter de emergenciais.

1970

Adaptação da igreja para abrigar as irmãs do Sacre Couer: a

1978

Obras de manutenção

1990

Construção de ossuário no atrás altar.

1994

Construção de muro de arrimo e manutenção do telhado23.

22

DPHAN= Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

23 Essa informação foi fornecida por Vera Milet, à época Presidente da Fundação Centro de Preservação de Olinda que
autorizou as obras. O arquiteto Arnaldo Gedanken foi responsável pela coordenação dos trabalhos então realizados.
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A Intervenção do IPHAN: 1943/1948
Até início do século XX as informações disponíveis sobre a Igreja de São João são
imprecisas no que tange a organização espacial do seu partido de planta. Entretanto,
imagens fotográficas ilustram satisfatoriamente as feições da igreja de São João e sua
situação em relação ao entorno paisagístico.

Figura 28

Figura 29

Vista da fachada lateral direita da Igreja de São João. Fonte:
FUNDAJ – sem data

Igreja de São João em 1910 com frontão barroco.Fonte
CECI

Embora seja voz corrente que São João foi a única igreja a sobreviver ao incêndio
de Olinda, provocado em 1631 pelos holandeses, ela não consta da relação do inventário
de edifícios de valor histórico e artísticos de Pernambuco elaborado pelo Sr. Aníbal
Fernandes, nem tampouco da relação de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
Nas imagens acima a Igreja é vista antes da reforma de 1943/47 e aparece em
destaque sobre o morrinho que a contem. Posto o preâmbulo importa elucidar as
transformações ocorridas no século passado, cujas informações foram coletadas pela
pesquisa histórica.24
No século 20, houve duas relevantes intervenções, afora pequenos serviços de
conservação e/ou manutenção na Igreja25.
• A primeira intervenção, realizada pelo DPHAN teve início em março de 1943 e foi
concluída em agosto de 1947. Essa intervenção, conceitualmente se situa na interface
dos conceitos de restauração estilística, reconstrução e/ou reconstituição hipotética;
mudou as feições estilísticas da Igreja, que até 1943 estava classificada por seus
atributos formais como uma igreja barroca. Após a intervenção do IPHAN,
Ver Anexo 1
A pesquisa documental realizada, sobretudo a que foi feita na biblioteca Almeida Junior (levantamento arquitetônico,
fotografias de obras, propostas de intervenção e projeto definitivo), e entrevista realizada com o senhor Neneu, foram
sobremodo importantes para o trabalho, pois possibilitaram o confronto de informações e a formulação de novas
investigações a serem realizadas. A Biblioteca Almeida Junior da 5ª Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional guarda toda a documentação das obras executadas no século XX. Dentre elas, destaca-se a
intervenção realizada entre os anos de 1943 e 1947. Parte das informações sobre a intervenção feita no período estão no
Arquivo Noronha Santos, no Rio de Janeiro. Essa documentação não foi consultada e pode ser considerada uma lacuna na
reconstituição da intervenção de 1943/47.
24
25
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modificado seu frontispício, assumiu as características formais identificadas com o
maneirismo.
• A segunda intervenção, registrada em 1970, foi realizada com o objetivo de adaptar a
Igreja para acolher as irmãs do Sacre Coeur. A adaptação feita constou de ampliação
no térreo de área correspondente a XX m2 para instalação de banheiro, cozinha e área
de serviço e colocação de dois banheiros no 1º pavimento.
Embora exista uma certa periodicidade nas obras Igreja, interessa discutir mais
detidamente, a intervenção realizada entre 1943 e 1947, não só pela disponibilidade
documental mas, sobretudo, por fornecer elementos que permitem a formulação de
hipóteses de evolução construtiva da igreja. Além de permitir uma acurada reflexão sobre
os procedimentos de restauração adotados à época pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
Levantamento, conhecimento técnico construtivo da edificação e hipóteses de
projeto de restauração no período de 1943 a 1947.
A rica correspondência entre a 5ª SR e o RJ (Ayrton Costa Carvalho, Rodrigo de Mello
Franco de Andrade, o calculista Joaquim Cardoso e o arquiteto José de Souza Reis)
possibilitou a reconstituição de praticamente todas as tomadas de decisões em relação às
obras executadas na Igreja de São João, a partir de abril de 1943. Pelas correspondências se
depreende que a Igreja estava em franco processo de arruinamento e apresentava graves
comprometimentos estruturais no frontispício e na fachada lateral esquerda, lado do
evangelho.
Dessa correspondência consultada foram selecionados os ofícios e informações
técnicas mais relevantes para o entendimento dos procedimentos adotados pelo DPHAN,
por ocasião da obra de restauração da Igreja de São João.
Diversos ofícios encaminhados por Ayrton da Costa Carvalho ao DPHAN, longo do
ano de 1943, informam sobre os trabalhos de conservação e intervenção de natureza
estrutural que estavam sendo realizados na Igreja de São João26.
• “Escoramento do forro e coberta da nave que ameaçava ruir”,
• reforços dos alicerces da parede da fachada principal, onde encontramos antigas “panelas” de
formigas que determinaram o abatimento e retração da fachada.
• Indícios positivos de que antigamente existiam ladeando a porta principal, duas janelas com
grades de ferro de barras quadradas. Achamos numa dependência uma dessas grades.
• Enviamos anexo ao presente, um croquis para a secção técnica opine se há ou não conveniência
em se renovar àqueles elementos. Achamos que tal medida é aconselhável.
• Vamos efetuar a confecção de verga de concreto dos vãos internos. Evitamos agora descobrir a
igreja por causa das chuvas, efetuando todos os trabalhos que se tornam necessários
internamente. Já iniciamos a confecção da tesoura da futura coberta

26

Ofício nº 47/1943, assinado por Ayrton Costa Carvalho e encaminhado a Rodrigo de Mello Franco
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• Em face do parecer do Dr. Joaquim Cardoso sobre o desaprumo da parede lateral esquerda dessa
igreja achamos mais econômico, demoli-la completamente aproveitando na reconstrução seu
material. Quanto à previsão anteriormente feita não é possível mantê-la dado ao acréscimo da
obra”.
O desaprumo da parede lateral
deve-se, muito provavelmente, à utilização
da tesoura canga de porco, responsável pelos
empuchos e decorrentes desaprumo da
parede lateral. O levantamento ao lado
ilustra a situação encontrada. Permanece
como dúvida, entretanto a razão do
desaprumo da parede se verificar do lado
esquerdo (evangelho), quando o perfil do
morrinho sobre o qual se assenta a igreja é
mais acentuado do lado direito. Por outro
lado, a mudança do tipo de tesoura remete à
discussão sobre
a permanência da
autenticidade da técnica construtiva.

Figura 30: tesoura canga de
porco

Foto 31 tesoura pendural
substituiu o sistema
construtivo de tesoura de
canga de porco

Nos ofícios Dr. Ayrton Costa Carvalho continua informando sobre as obras e
decisões técnicas:
• “Na igreja de São João em Olinda estamos arreando a velha coberta que estava em péssimo
estado.
• Ao terminarmos o serviços daremos início à demolição da parede do lado do evangelho, de
acordo com as instruções da secção técnica
• O reforço dos alicerces da fachada já foi concluído”27
.........................................................................................................................................................
• “O novo alicerce em rachões de granito está com o primeiro trecho da sapata concluído; ele tem
uma largura de 2,50 e de altura 0,40m, está sendo construído com argamassa hidráulica.
• Vamos elevar a parede até 1m com o mesmo material da sapata, e daí em diante,
aproveitaremos a pedra calcárea de sua antiga construção. Essa medida tem por fim evitar que
a umidade favoreça o esmagamento do calcáreo.
• Estas obras têm sido prejudicadas pela falta de cal no mercado”28
Vale salientar que as informações sobre a utilização de argamassa hidráulica foi
comprovada pela prospecção realizada, como pode ser observado nas observações feitas
no item que trata das prospecções realizadas. Por outro lado não se pode olvidar, também,
que a documentação iconográfica existente, (plantas de arquitetura e fotografia) podem
ser consideradas complementares pois, quando a qualidade do levantamento
arquitetônico foi insuficiente, as imagens fotográficas complementaram as informações.

27
28

Ofício nº 49
Ofício nº 58
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Exemplo bastante elucidativo pode ser observado no levantamento da planta baixa
do térreo, que omitiu a existência dos altares colaterais à altura do arco cruzeiro. Essa falha
no levantamento da planta baixa foi suprida com as informações contidas no corte CD.
Também na planta baixa do térreo e no corte se pode observar a existência de espigões
solidário à parede lateral esquerda. Tais espigões, entretanto, não aparecem no
levantamento das fachadas, nem tampouco existe documentação (plantas ou fotografia)
que represente a fachada lateral esquerda que à época estava arruinada29 Essas questões
permite que se elabore uma pergunta: Os espigões à época foram construídos
intencionalmente ou são ruínas de paredes e corredor lateral esquerdo?

Figura 32 – planta baixa térreo

Figura 32 – planta baixa pav. superior

O levantamento arquitetônico (planta
baixa) também possibilitou a identificação de
aberturas que não foram evidenciadas em
fachadas ou mesmo em fotografias. Porém, é
importante salientar que o levantamento
arquitetônico, sobretudo da planta baixa do térreo
omite informações como, por exemplo, a
localização dos altares colaterais que estão
indicadas no corte CD.

Figura 33 observar altares
colaterais e espigão

Figura 34 janela no corredor lateral direito

Esses dados, juntamente com informações
de outras fontes, alimentam hipóteses de trabalho,
assim como permitem que sejam concebidas novas
possibilidades para proteção, conservação ou
resgate da memória cultural. A janela indicada na
planta baixa do corredor lateral é a única
documentação que fornece pistas sobre a possível
existência de uma janela no local. Essa informação
merece ser comprovada, por meio de prospecção
arquitetônica.

Figura 35 levantamento das fachadas
Fonte 5ª SR- IPHAN.

As ilustrações acima (fachada principal, posterior e corte) documentam a expressão
formal da edificação à época da intervenção. Sabe-se que entre outubro de 1943 e agosto
de 1944 as obras foram suspensas pois, só em agosto de 1944, foram reiniciados os serviços
29

Pesquisa no Arquivo Noronha Santos pode completar essas informações.
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de demolição e reconstrução da parede lateral esquerda, do lado do evangelho. Em março
de 1945 a documentação demonstra que houve intensa troca de informações, de caráter
mais conceitual e projetual. Nessa discussão os eixos de argumentações são de caráter: a)
técnico construtivo, b) busca de bases para uma restauração estilística, e, finalmente, c)
sujestões e alternativas de caráter projetual. Os textos e imagens que seguem são
ilustrativas desses procedimentos.
“Sr Diretor, respondendo às consultas Solicita orientação da Secção Técnica do IPHAN:
a)A fachada de São João de Olinda está muito desaprumada principalmente nos trecho
compreendido entre a cimalha e o frontão. Verificamos que o frontão era outrora reto como
demonstra a alvenaria de tijolo e sua argamassa inteiramente diferente da restante da
construção que é de alvenaria a granel de pedra calcárea rejuntada com argamassa de cal,
barro e areia. No nosso modo de ver devemos restaurar o frontão reto, cortando o atual até a
altura da cimalha a qual voltará ao seu antigo alinhamento e reconstruir novo frontão.
b) devemos ou não reabrir as duas janelas que ladeavam a porta principal? Sobre este caso já
consultamos no of. Nº 21/44 e 47/43 item 4.
c) encontramos indícios positivos de que existia sob a torre, na fachada principal, um arco
em vez de porta na fachada lateral do lado da torre existem também dois arcos conjugados
semelhantes ao já referido; indagamos se devemos restabelecer esses elementos.
d) na mesma fachada lateral, na parte superior as janelas são recentes; estamos enviando um
“croquis” com sugestão para a sua restauração.
e) na sacristia existe uma viga de madeira que suporta a parede superior externa, e se acha
estragada; para melhorar as condições de estabilidade a Irmandade construiu uma colunata
de alvenaria na sacristia, introduzindo assim mais um apoio havendo dificuldade em se
encontrar uma viga de madeira com as dimensões requeridas para o caso, seria racional a
colocação de viga de concreto”.
Em resposta às questões acima colocadas responde o arquiteto Souza Reis,
responsável técnico pelas soluções de arquitetura30:
“Sr Diretor, respondendo às consultas formuladas pelo dr Ayrton informamos:
1. “Concordamos em princípio com a restauração do frontão, uma vez que o atual é obra de
modificação posterior, como demonstram o seu aspecto pouco condizente com as linhas da
igreja e a constituição de sua alvenaria, que o dr Ayrton verificou ser inteiramente diferente
do resto da construção. Resta, porém, o problema de acabamento do frontão reto, que é, com
toda a probabilidade a forma original. Convirá esclarecer pois como será ele arrematado em
relação à cimalha e ao coruchéo que encima o cunhal. Seria conveniente que o Dr. Airton
completasse a proposta de restauração do frontão com um “croquis” do respectivo projeto.

30

Informe técnico no 23 de março de 1945
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2. Sobre este item já tivemos oportunidade de dizer na informação 72 de 1/8/944 com
referência ao of. 21/44 do dr. Airton: “ Com referência a consulta sobre a igreja de São João
em Olinda, achamos que as duas janelas da fachada principal deverão ser restabelecidas.
Supomos que a altura das respectivas vergas poderá ser fixada pelos indícios encontrados”
3. Pedimos a Dr. Airton informações mais detalhadas sobre este item, com referência aos
indícios que foram encontrados a respeito da forma original do vão, que hoje é a porta de
verga reta sob a torre da igreja. A nossa documentação fotográfica não mostra as fachadas
laterais da igreja; assim convirá fazer a documentação fotográfica relativa ao assunto.
4. Aguardamos o “croquis” prometido referente a esse assunto
5. No levantamento existente pudemos localizar o pilar e a viga existente na sacristia. Não
temos porém fotografia da peça e viga de madeira por outra de concreto. Não sabemos se a
sacristia apresenta interesse que justifique o restabelecimento de sua disposição primitiva e
nem mesmo se isto será possível mas indagamos do Dr Airton quais as possibilidades do
assunto. Será também útil uma foto da sacristia”
Os croquis são bastante ilustrativos do processo de investigação estética que
pautou a restauração. Nas ilustrações da fachada principal chama a atenção as distintas
hipóteses de aberturas que foram formuladas. A fachada do Levantamento Arquitetônico
representa o frontispício com portada principal ladeada por duas portas. Já fachada
proposta na Sugestão A indica propõe a substituição das portas por duas janelas, que
conforme documentação, existia comprovação da existência anterior das mesmas e a
abertura de arco pleno encontrado na parede da torre sineira. A Sugestão B propõe duas
janelas e permanência da verga reta na torre sineira.

-

Figura 36
Sugestão A

Figura 37
Fachada Sugestão B

Figura 38

Figura 39

Levantamento e estudo

Fachada em obra

A bem da verdade, vale salientar que em entrevista o Sr. Neneu informou que a
irmandade, à época da restauração da Igreja, solicitou que o DPHAN fechasse as duas
portas que ladeavam a portada principal. Tal pedido teve por justificativa a presença
excessiva de ventos que, muitas vezes, impedia o pleno desempenho dos ofícios sagrados.
Ao que tudo indica, a solução adotada seguiu a solicitação da irmandade e abandonou as
sugestões registradas nos croquis que se encontram acima ilustradas
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Assim a solução adotada lança discussão sobre
os procedimentos e processos decisórios e abre espaço
para questionamento da relação entre autenticidade,
usos e conforto térmico. Na atualidade, o frontispício da
Igreja possui sabor maneirista.
As intervenções ou restauração das fachadas
laterais também foram formuladas a partir de sugestões
que, ora aproveitavam as informações oriundas de
remoção do reboco, como é o caso da identificação dos
arcos do corredor lateral e do arco da fachada na
localização da torre sineira, ora adotaram opções de
caráter estético. As muitas simulações de fachada são
ilustrativas desse procedimento. Souza Reis em ofício
opina:

Figura 40. 1947 A igreja restaurada
Fonte: IPHAN

‘“Não obstante o dr Airton opine pela conservação da portada de verga reta que substituiu

o dito arco. De fato, não parece que haja melhoria de aspecto para a fachada com o
restabelecimento do arco e além disso, com esse restabelecimento o compartimento sob a
torre ficará aberto para o exterior. Entretanto, temos dúvida em por de parte o
restabelecimento do vão, uma vez que a verificação da forma antiga é positiva”.

Figura 41 identificação de corredor lateral em arcos

Figura 42 Esboços e estudos

Chama também atenção a ausência da planta da fachada lateral esquerda, até
porque, acreditando nas informações fornecidas pelo Sr. Neneu, existe hipótese de que a
Igreja possuía galerias simetricamente distribuídas dos dois lados do frontispício.
Entretanto, em nenhuma fotografia ou levantamento aparece essa informação.
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Figura 43 - fachada lateral direita em restauração
Fonte IPHAN

Figura 44 - fachada lateral direita restaurada
Fonte IPHAN - 1947

A única exceção são as evidências existentes no terreno aonde se localiza a casa
vizinha. No local existem pedras e tijolos maciços indicando que outrora existiu
construção no local. Esta informação remete, mais uma vez, a necessidade de prosseguir com os
trabalhos de prospecção arquitetônica e de arqueologia. As imagens abaixo documentam essas
observações.

Figura 45 ilustram as paredes em ruínas, no terreno situado do lado esquerdo da Igreja, e as cantarias usadas como apoio
de jarros com plantas.

Também merece destaque na entrevista concedida pelo Sr. Neneu que, criança à
época da obra de restauração, convivia no cotidiano com o edifício arruinado, encontrando
na Igreja lugar e guarida para suas brincadeiras31.
Abaixo, segue resumo interpretativo do depoimento nele estão indicandos os
elementos arquitetônicos que foram mantidos e os elementos que foram retirados durante
as obras realizadas pelo DPHAN32.
•

A planta baixa da edificação era simétrica, com corredores laterais ladeando o
frontispício. O corredor do lado esquerdo que estava em ruínas e foi eliminado.

31

Ver capítulo São João: localização, usos e costumes

32

O depoimento foi confirmado por meio de informações fotográficas ou mesmo de levantamento arquitetônico.
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•

O antigo acesso lateral esquerdo à nave da Igreja foi suprimido. As aberturas, com
portas de madeira foram mantidas e hoje permanecem fechadas. A ausência de
usos acelera o processo de deterioração.

•

A porta da capela mor foi entaipada.

•

Foi fechada uma porta onde hoje estão localizados os jazigos construídos em
200333. Essa informação deve ser investigada por meio de prospecção.

•

Foram retirados: o forro plano do teto, os altares colaterais e a grade de
comunhão34
Adaptação da Igreja de São João e ampliação para albergar as irmãs do”Sacré
Couer”.

No início da década de 1970, as irmãs do Sacré Coeur, solicitam ao DPHAN
autorização para adaptar a Igreja de São João Batista a uma hospedaria, sendo necessário
acréscimo de área, XXX m2 para atender a novo programa arquitetônico constando de
cozinha, área de serviço e banheiros no pavimento superior e no térreo.

Figura 46 Planta Baixa do térreo - 1970

Figura 47 Planta Baixa pavimento do coro - 1970

Embora a princípio a DPHAN tenha negado a intervenção, ela foi posteriormente
aprovada por Souza Reis, após recurso apresentado ao 1º Distrito do DPHAN pelo irmão
beneditino Irineu Marinho, O.S.B.
Apesar das pequenas dimensões da obra, o procedimento técnico construtivo
adotado foi extremamente precário, contrastando com o apuro técnico que caracteriza a
totalidade da antiga construção35. As imagens que seguem são eloqüentes, embora se
possa acrescentar que a precariedade da construção solução pode ser entendida pelo
caráter de reversibilidade. Na Figura 46, 47 48 e 49se observa o quarto, localizado no
pavimento superior, as dependências de cozinha, banheiro e, finalmente o telhado, com

33

Essa informação merece ser confirmada por meio de prospecção.

34

Segundo o Sr Neneu, a grade de comunhão era igual à grade do côro

35

No projeto de arquitetura (restauração, conservação e adaptação) e no mapas de danos a recomendação é demolir todo o
trecho para dotar a construção de estabilidade.
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caibros e ripas com materiais adquiridos, muito povavelmente, sem os cuidados técnicos
necessários.

Figura 48. ilustra tabique

Figura 49. área serviço

Figura 50 banheiros

Figura 51 estrutura de cobertura

A precariedade da construção que foi acrescida, pode ser considerada um fator de
deterioração na medida em que seus materiais, como a estrutura de madeira da coberta,
por exemplo funciona como elemento de contaminação (propagação de térmitas) do
conjunto da edificação.
Vale também ressaltar os serviços de manutenção contratados em 1978 continha em
sua lista de serviços os seguintes itens:
1. Remoção de arbustos daninhos nos beirais da cobertura da nave, capela mor e
galeria superior.
2. Restauro do nicho de madeira da capela mor, compreendendo aplicação de peças
que estão faltando, fixação das molduras deslocadas, remoção da pintura à óleo e
aplicação de decapê.
3. Reparo em vários trechos da calçada com reforço e embasamento nas partes onde
as mesmas estão penduradas.
4. Extermínio do cupim em toda a igreja, utilizando arsênico.
De todos os serviços acima relacionados chamou atenção o item 2, pelo conflito
existente entre o conceito de restauração explicitado, e que deveria orientar os
procedimentos técnicos, e a recomendação de “remoção de pintura e aplicação de decapê”.
Esse prática, contrária a todo entendimento de restauração, conservação ou manutenção,
foi largamente adotada pelo IPHAN e está a merecer um estudo específico.36
Serviços de contenção do morro e construção do ossuário.
Em 1993 a irmandade do Bom Jesus dos Martírios recorreu ao IPHAN solicitando a
construção de ossuário, serviço esse que foi autorizado pela 5ª SR-IPHAN.
36

A prática do “decapê”, por exemplo, foi utilizada na Igreja de São Pedro dos Clérigos, significando uma perda irreparável não só da
autenticidade da edificação como também da memória pictórica do Estado de Pernambuco.
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Como decorrência da construção do
ossuário, as seteira localizadas no traz altar
foram vedadas, ficando o cômodo sem
ventilação e iluminação.
No momento das prospecções
arquitetônicas as patologias existentes no
local foram identificadas como decorrentes
do alto grau de umidade. Assim a
construção
do
ossuário
está
comprometendo a integridade física da
edificação.

Figura 52 Ossuário trás altar

À mesma época a irmandade solicitou à Fundação Centro de Preservação dos
Sítios Históricos de Olinda –FCPSHP- serviços de conservação da cobertura e de
contenção de muro de arrimo visando a contenção do morro.
Essas obras foram solicitadas, muito provavelmente, em decorrência do
agravamento do processo de deslizamento do morro e do comprometimento estrutural da
edificação, como pode ser observado nas figuras que seguem.37

Figura 53.Rachadura

Figura 54. Rachadura na nave

Figura 55 Veículo pesado Figura 56. Corte morro

Figuras 57, 58, 59 ilustram cortes no morro

37

Convênio Técnico estabelecido entre com o Laboratório de Solos da UFPE e a FCPSHO com o objetivo de
identificar o grau de risco dos morros do Sítio Histórico de Olinda classifica o morro onde se Localiza a Igreja
de São João como o de grau máximo de risco.
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Recomendações
•

Realizar prospecção arqueológica para localizar o corredor lateral esquerdo e
integrar ao projeto de intervenção.

•

Realizar reforço estrutural na parede do arco cruzeiro.

•

Seguir a metodologia projetual que tem na simetria e no quadrado as bases do
traçado regulador e do módulo compositivo.

•

Elaborar projeto de restauração do altar mor, limpeza e desinfestação dos bens
móveis.

•

Remover e relocar o ossuário, sendo recomendado sua localização em espaço
onde, na atualidade, se encontram os vestígios do antigo corredor lateral
esquerdo.

•

Desapropriação das edificações vizinhas localizadas: i) na fachada posterior do
Igreja e ii) na lateral esquerda.

•

Realizar projeto paisagístico que contribua para evitar o agravamento do
deslizamento do morro e recupere as características paisagísticas do lugar.
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PROSPECÇÃO ARQUITETÔNICA: PATOLOGIAS, TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Nesse capítulo estão descritos os procedimentos utilizados, as hipótese formuladas
e as conclusões que resultaram dos trabalhos de prospecção arquitetônica e de prospecção
por iluminação.
São dois os objetivos da prospecção arquitetônica: a) estudar os aspectos físicos,
mecânicos, biológicos e químicos envolvendo a estrutura arquitetônica; b) fundamentar a
história do edifício através de sua evolução espacial e construtiva. Esses dois objetivos até
recentemente, eram alcançados com o sacrifício de parte importante da estrutura do
edifício, a exemplo da total remoção do reboco e o piso. Atualmente adota-se uma postura
não destrutiva ou minimamente destrutiva. Justamente esta última orientação está em
consonância com a concepção de qualquer edifício enquanto Bem Histórico e Cultural.
O conjunto de prospecções empreendidas foi precedido de estudos com os
seguintes títulos:
1. Pesquisa Histórica:
• Análise bibliográfica, dos documentos arquivísticos, iconográficos e fotográficos
capazes de contribuírem com o conhecimento do sítio, da sua paisagem, do edifício,
suas características formais, usos, transformações espaciais, alterações e valores
espaciais;
2. Documentação contemporânea:
• Levantamento fotográfico - registro do interior e do exterior da Igreja, de modo a
ilustrar amplamente a situação da edificação visando subsidiar a realização do
projeto;
• Levantamentos arquitetônicos e mapas de danos: desenhos (plantas, cortes,
elevações, descrições, etc.) que representam e diagnosticam a igreja;
• Prospecção por iluminação – realização de fotos das paredes, ornatos, relevos, sob
intensa iluminação de modo a revelar modificações de reboco, de argamassa, de
elementos entaipados, etc;
3. Exame Visual
Observação cuidadosa de todos os elementos construtivos que podem levar a
conjecturas de hipóteses
As pesquisas e observações foram acompanhados por relatórios e discussões levada a
cabo durante todo o período da realização do projeto.
Como resultado destes estudos se elaborou as seguintes questões:
• - Quais as técnicas e os materiais construtivos da alvenaria?
• - Quais as transformações ocorridas?
• - Qual o grau de integridade do edifício e suas partes?
• - Quais os usos, grau de interferência, elementos suprimidos ou alterados?
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• - Qual o nível de comprometimento das patologias e da estabilidade da
edificação?
Entendeu-se que as respostas a tais questões remetem a Autenticidade e definição
ações e limites para o Projeto.

Figura 60 - Imagens ilustrando os modos de observação, as propecções por iluminação e arquitetônica

Planejamento das Prospecções
O Quadro 1 resume o Plano de Prospecções definido a partir das hipóteses
anunciadas. O Quadro mostra os objetivos formulados e a numeração dos pontos a serem
prospectados com a abertura de “janelas” no reboco e no piso. Esses pontos foram
posteriormente demarcados em plantas baixas, seguindo as hipóteses abaixo formuladas.
Quadro 1 -Plano de prospecção

Objetivos

Nº da Prospecção

I

Identificação da
evolução construtiva

II

Identificação de
patologias

II
I

Identificação de técnicas
e materiais construtivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Evolução Construtiva da Igreja
Um grupo de prospecção teve por fundamento os dados bibliográficos da história
da Igreja e da pesquisa nos arquivos do IPHAN 5ª R. Isto permitiu que se definissem duas
hipóteses de evolução na sua construção com implicações na definição da autenticidade da
edificação:
• Hipótese A: A Igreja de São João era, até 1733, uma edificação de pequenas
proporções, resumindo-se na atual capela mor. A partir de então, passou por
sucessivas ampliações, chegando, na atualidade a um configuração de composição
agregada, segundo os usos demandados a cada época, como: altar, nave, sacristia,
corredor lateral, torre, consistório e coro .
• Hipótese B: A Igreja, pelo menos no período de a instalação dos beneditinos no século
XVI, possuiu altar, nave e dependências laterais, condizente com a sua utilização
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como “albergue”.38 Outras transformações podem ter ocorrido durante sua
reconstrução após o incêndio de 1733.39
Patologias e Estado de Conservação.
Outro grupo de prospecções teve origem nas patologias da construção visualmente
identificadas e manifestadas no revestimento de paredes, na cantaria dos degraus da nave,
nas tijoleiras e nos componentes estruturais, como arcos e pedra e vergas. Tais patologias
sugeriram hipóteses no que se refere à origem e extensão.
- As manchas na base das paredes internas da nave teriam origem em problemas
de umidade ascendente ou proveniente de goteiras resultantes do afastamento de
telhas em vários trecos da cobertura?
- Os deslocamentos de reboco de algumas paredes seriam provenientes de
infiltração por capilaridade? Teriam comprometido a alvenaria de pedra?
Também este grupo esteve associado às intervenções realizadas na década de 40
pelo IPHAN. Aventou-se a possibilidade de que o estado de desagregação da tijoleira
construída por esta instituição poderia ser resultante de um lastro de concreto que, pela
sua impermeabilidade, reforçaria os fluxos de umidade até as paredes. Igualmente se pode
verificar que o deslocamento de reboco deixava visível emboços de argamassa de cimento
e (ou) ferragens certamente provenientes de estruturas de concreto armado. Posta a
hipótese de incompatibilidades os materiais novos e antigos, buscou-se investigar o nível
de comprometimento da antiga alvenaria de pedra.

38 "A igreja de S. João, situada em uma bela posição, nos extremos da cidade, vem talvez, de meados do século
XVI. Como data averiguada, porém, sabemos que já estava construída em 1592, porquanto, chegando a
Pernambuco naquele ano os religiosos beneditinos que vinham fundar um mosteiro da sua ordem em Olinda,
forma habitar na capela de S. João, onde permaneceram até 1596, quando se passaram para a de N. S. do
Monte, que lhes fora doada pelo bispo (...)" (Anais Pernambucanos: 573-4, v.4, 1967)

1733: Data em que a Igreja de São João “(...) foi completamente destruída por um incêndio. Mas logo depois
continuou a sua vida interrompida por pouco tempo, conforme diz o padre João Rodrigues Ferreira,
escrevendo sobre o acontecimento um opúsculo com o título ‘São João Depois do Incêndio Acontecido na Sua
Igreja”.

39
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Figura 61 Plantas Baixas (térreo e pavimento superior) com os pontos de prospecção indicados.

Figura 63 Prospecção por iluminação indica modificação no
reboco.

Fonte CECI
Figura 62 -Vista do interior da nave com alguns pontos de
prospecção arquitetônica indicados

Figura 64 Exame visual identificou das perdas de argamassa das
vergas de concreto.

Resultado das Prospecções Arquitetônicas.
O conjunto de fichas que seguem situam os pontos de prospecção por ambientes e
compõem-se dos seguintes itens: a) Ambiente; b) Situação e Hipóteses Levantadas; c)
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Conclusões. Um último item trata das recomendações a serem incorporadas às soluções de
Projeto de Restauração e Adaptação da Igreja de São João de Olinda40.
Ficha 1 – Nave - Janelas 2 e 6
Janela 2 e 6 - Situação e hipóteses

Janelas 2 e 6 - Conclusões

Figura
Figura 00 – Janela 2

Figura 65

Figura 00 janela 6

Plantas baixas das janelas 2 e 6

Abertura das janelas 2 e 6 foram feitas para identificar o
possível grau de desagregação da alvenarias, pois o reboco
apresentava manchas provocadas por umidade. Vale
salientar que após o período das chuvas, momento em
que foram identificadas as patologias e feitas as
prospecções, as paredes já se apresentavam sem umidade.

As janelas 2 e 6 demonstraram que as paredes da nave são
em alvenaria de pedra e estão íntegras, sem vislumbre de
patologia. Alvenaria de pedra completamente íntegra, sem
umidade indica que a patologia tem origem externa à
parede.

Janela 5 - Situação e hipóteses levantadas

Janela 5 -Conclusão

Figura 66 planta baixa da Janela 5

A abertura da janela 5, realizada na parede do arco
cruzeiro, visou identificar se as capelas
anteriormente existentes na nave, como está
registrado nos arquivos do IPHAN, estavam
superficialmente entaipadas. No caso da parede
estar superficialmente entaipada a solução adotada
teria implicação estética. A hipótese estética não
encontrou respaldo documental para sua
sustentação..

Figura 66 janela 5

As capelas foram entaipadas com alvenaria de
tijolo, argamassa de cimento tipo Portland, a
alvenaria foi realizada com profundidade, no
mínimo de duas fiadas de tijolo. Este cuidado com a
solidez parece significar uma preocupação em
assegurar, um reforço especial à parede do arco e
como decorrência, solidariedade e resistência
estrutural à edificação.

40 Foram recolhidas amostras de aproximadamente 100g das argamassas de assentamento e de reboco de todas as janelas de
prospecção, objetivando a reconstituição do traço das argamassas.
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Janela 9 Situação e hipóteses levantadas

Janela 9 – Conclusões

Figura 69 Fonte CECI

A janela 9 buscou verificar a ocorrência de
mudança de materiais de construção na
altura do coro. A abertura dessa janela
objetivou identificar a evolução construtiva
da Igreja.

As paredes da nave foram executadas em
alvenaria de pedras lavrada (calcário amarelo
comum em Olinda da Formação Gramame),
de grande porte, indicando elevado grau de
apuro técnico. Não foram encontradas
evidências de crescimento da igreja por
acréscimo de volumes.

Janela 10 e 11 - Situação e hipóteses

Conclusões

Figura 68 Planta baixa janela 9

Figura 70 planta baixa

Figura 71 - abertura da janela 10

A janela 10, aberta devido ao deslocamento
do reboco na parede interna do frontispício,
(figura 00) buscou identificar a patologia e
grau de deterioração existente. Essa janela
identificou estrutura em concreto e emboço
de argamassa de cimento Portland,
introduzida pela reforma realizada pelo
IPHAN entre 1943 e 1946.
Na janela 11 foi identificada a presença de
alvenaria de pedra e o tijolo maciço,
introduzidos para entaipar a porta que existiu
no frontispício antes da reforma do IPHAN.

Figuras 72 e 73- Janela 10 antes da prospecção e janela 11

O deslocamento do reboco foi causado pela
introdução de estrutura auxiliar em
concreto armado e pela ocorrência de
incompatibilidade entre os materiais novos
(concreto)e antigos (pedra, tijolo e
argamassa).
Os movimentos e reações diferenciadas de
cada um desses materiais, pedra, tijolo e
concreto armado provocaram a desagregação
do reboco e o surgimento da ferrugem e
conseqüente deterioração da edificação.
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Situação e hipóteses levantadas:

Conclusões janelas piso 3 e 4

Ilustração

Figura 75 e Janela 3

Figura 76 Janela 4

Figura 74– Planta baixa janela 3 e 4
Figura 77 janela 3 permite visualizar a base do arco cruzeiro

A abertura das janelas 3 e 4 foi realizada
para investigar as causas do alto grau de
desagregação
existente
nas
tijoleiras
situadas no vão central da nave, e localizada
próximo próxima ao arco cruzeiro.

A prospecção indicou que o piso da nave foi
assentado com barro estabilizado (barro e
cal), o que assegura que a estrutura
“respire”.

A desagregação das tijoleiras resulta de
Para identificar as causas foram levantadas grande concentração de telhas quebradas,
ou deslocadas, na cobertura do trecho de
duas hipóteses:
cobertura prospectado. Em vista dessa
1)
Desagregação
das
tijoleiras
em
conclusão foi excluída a hipótese da
decorrência de goteiras existentes no
umidade existente no piso decorrer de lastro
telhado.
de concreto41.
2) Desagregação decorrente de infiltração
A solução técnica de assentamento do piso,
por capilaridade, propiciada por execução
conhecida como “revestimento de sacrifício”,
de lastro de concreto. Esse lastro poderia
demonstrou que, embora externamente o
estar comprometendo a respiração da
piso apresente sinais de umidade, ela
edificação e, inclusive deteriorando a
assegura que a edificação transpire. Esse
respiração da edificação: pisos e paredes.
dado foi melhor identificado na janela 3, que
ilustra a perfeita conservação da alvenaria de
pedra existente no arco cruzeiro.

41

A pesquisa histórica comprovou que o material que na restauração da Igreja foi utilizada argamassa
hidráulica.
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Ficha 4 - Capela Mor

Figura 78 Planta baixa da janela 12

Figura 80 - detalhe da alvenaria de tijolo sobreposta a
alvenaria

Figura 81 Relação entre a janela e o óculo da capela mor.
Figura 79 Prospecção por iluminação

Situação e hipóteses levantadas

Conclusões

Janela 12, realizada na parede lateral direita A janela 12 evidenciou que até a altura de
da capela mor foi justificada por indagação 5,20m a parede é construída em alvenaria
da evolução construtiva da edificação.
de pedra irregular (calcário amarelo
comum
em
Olinda
da
Formação
Hipóteses:
Gramame), e assentada com argamassa de
A capela mor foi alteada, provavelmente em bastarda (barro e cal).
1695, com as obras de reparo e reconstrução
A partir de 5,00 constata-se a ocorrência de
ou templo ou 1733, por ocasião do incêndio
uma alvenaria de tijolo maciço com
de 1733, quando a igreja foi quase totalmente
dimensões de ax bb x c, com argamassa de
destruída.
assentamento de areia e cal.
Deve existir seteira entaipada, responsável
A prospecção por iluminação indica que do
pela iluminação da nave antes do colocação
lado esquerdo no altar mor, à altura da
dos óculos hoje existentes.
janela feita no lado direito, existe indicação
Os óculos atualmente existentes na capela de relevo na argamassa o que induz a
mor foram construídos em simultaneidade pensar que ali também ocorre mudança de
ao alteamento da parede. O mesmo material técnica construtiva.
construtivo deve ter entaipado as seteiras.
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Situação e hipóteses levantadas: janelas 7,

Figura 00 janela 7

Figura 82 ilustra as patologias existentes na sacristia

Conclusões

Figura 00 janela 7

Figura 83 Ilustra o deslocamento do reboco e a ausência de
uniformidade no preparo da argamassa.

A abertura das janelas 7 foi realizada em
razão do deslocamento da argamassa de
vedação da alvenaria. Com a retirada da
argamassa ficou evidenciado que a alvenaria
de pedra estava com alto grau de umidade.

A alvenaria é composta por calcário
amarelo, comum em Olinda e classificada
como de Formação Gramame. O calcáreo,
possui dimensões aproximadas de 0,30 cm
e a argamassa é composta por argila e cal.

Observou-se também que o material
construtivo da sacristia segue um padrão
distinto dos materiais que compõem as
paredes da nave, do altar mor e da galeria
lateral. A umidade que foi identificada na
parede pode ter distintas causas:

Chama atenção um tipo de calcário cinza
(Maria Farinha)42 que se diferencia dos
demais por apresentar um forte processo
de
descamação,
o
que
muito
provavelmente indica a existência de
patologia.

a) Infiltração do banheiro existente no No que se refere à qualidade técnica de
pavimento superior.
construção, a sacristia apresenta qualidade
inferior à construção da capela mor e da nave. A
b) . infiltração pela cobertura
alvenaria de pedra apresenta irregularidade,
c) Infiltração através da fissura existente no assim como a argamassa de revestimento não é
encontro da parede do retábulo com a uniforme. Os bolões de cal e barro indicam
parede das janelas existentes na sacristia.
ausência de cuidado técnico.

42

A hipótese do calcário Maria Farinha foi levantada pelo arqueólogo Ulisses Pernambucano.

57

Situação e hipóteses levantadas (Janela 8)

Conclusões.

Figura 85 – foto da janela 8

Figura 84 planta baixa da janela 8

A janela 8 foi realizada visando embasar o
projeto de restauração e conservação da
Igreja de São João. Essa prospecção decorre
da exigência de funcionalidade de fluxos,
demandados pelo novo uso.

A prospecção evidenciou que a parede é
construída em alvenaria de pedra, nos
mesmos moldes e técnica das paredes da
nave. Tem função estrutural e assegura a
solidariedade da estrutura.

Uma nova proposta é prolongar
Dentro do princípio de mínima interferência
prospecção ao longo de toda a parede.
na edificação buscou-se verificar se no local
existiu abertura de arco ou porta.

a

Ficha 5 - Ossuário
Situação e hipóteses levantadas (Janela 1)

Figura 86 Planta baixa da janela

Conclusões.

Figura 87 e 88 janela 1 vista superior e frontal

A abertura revelou que a umidade é superficial. A
A janela 1 foi programada devido ao alto
argamassa de assentamento, assim como o lastro em
grau de umidade existente na parede e na
revestimento de sacrifício. A umidade decorre,
tijoleira do local. A hipótese levantada foi
provavelmente, da ausência de ventilação na área que
semelhante à hipótese das janelas 3 e 4.
não possui janelas para o exterior, desde que as seteiras
foram fechadas pelo ossuário.
Recomendações
As recomendações aqui feitas deverão nortear o projeto de Restauração e
Adaptação para Igreja de São João.
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1. Pesquisa em laboratório para identificar:
• Se existe presença de cal no lastro de assentamento da tijoleira.
• A composição das amostras de argamassas que foram retiradas das janelas de
prospecção e catalogadas.
• Possível existência de patologia no calcário cinza existente na parede da sacristia.
• Se a patologia do calcáreo cinza compromete a argamassa de revestimento.
2. Cuidados técnicos com a obra de restauração:
• Evitar solução de projeto que abra porta interligando a sacristia à sala de informática.
• Manter o assentamento das tijoleiras com solo estabilizado (barro e cal).
• Retirar o reboco de toda a parede da sacristia (janela 7) de modo a assegurar
respiração e aeração da alvenaria de pedra.
3. Continuidade do estudo da evolução construtiva da edificação.
• Articular as informações da prospecção de arquitetura coma pesquisa histórica
• Realizar prospecção para investigar a existência de nave lateral esquerda, indicada nos
depoimentos de membros da irmandade.
• Concluir a prospecção até a altura do óculo do altar mor de modo concluir, por meio
da identificação de material e técnica construtiva se a abertura do óculo foi simultânea
ou posterior à execução de alvenaria de tijolo.
• Identificar , por meio de abertura de nova janela, localização de seteira que pode ter
existido antes da abertura dos óculos da nave.
• Realizar prospecção à altura do pavimento superior visando identificar se existe
unidade do material de construção.
• Identificar se existe continuidade construtiva em pedra, ou surgimento de tijolo abaixo
da nave Continuar com as prospecções que faltaram e que estão indicadas na planta,
de modo a identificar se a alvenaria de pedra lavrada, encontrada na base das paredes
persiste em toda a edificação, o que permitirá identificar a evolução construtiva da
edificação.
• Pesquisa na documentação da irmandade

Divulgação e informação.
Organizar na igreja eventos com a participação dos moradores com os seguintes
objetivos:
• Apresentando o levantamento arquitetônico, fotográfico, mapa de danos e o projeto
do CECI, de modo a assegurar a apropriação, pela população, da história da
edificação.
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• Realizar exposição com fotos antigas do CECI, IPHAN, SEPACCTUR e comunidade.
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