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HOMENAGEM

As histórias de Olinda e o casarão com seu “balcão muxarabi”2

Sobrado Colonial Mourisco com Abalcoado estilo “Muxarabi” em Olinda1

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:495



miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:496



A história de amor que inicio a narrar, abrindo este livro, faz parte
das muitas histórias que circulam pelas ladeiras de Olinda e são conta-
das através das gerações. Era uma vez, um jovem garboso que, passan-
do displicentemente pelas ruas de Olinda, precisamente em frente ao
velho casarão colonial, encontrou uma linda mulher. Olharam-se e apai-
xonaram-se. Paixão à primeira vista, como era comum acontecer nas
décadas de 1920 e 1930 em Olinda.

O rapaz, vindo do interior, tinha estudado no Seminário de Olinda,
cujo prédio foi construído com arquitetura de estilo renascentista, no sé-
culo XVI — onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Graça —, e
funcionou como academia de ensino humanista e seminário eclesiástico.
Por sua história de ensino e de espaço formador de lideranças e ainda
pelos movimentos políticos ali vivenciados, é também conhecido como
“Escola de Heróis”.

O jovem nascido na cidade de Limoeiro, no interior de Pernambuco,
foi levado ao Seminário por pressão de sua mãe, pois queria ter um filho
padre. Como seminarista, teve que enfrentar alguns anos de martírio nos
estudos que realizou por lá, já que não tinha vocação sacerdotal. Em seu
dizer, não passava por sua cabeça ser padre. Do Seminário, só gostava do
mês de maio, quando podia ver algumas moças que frequentavam a igreja,
fazendo as orações típicas do Mês de Maria. Ao sair do Seminário entrou
para o Exército. Na carreira militar, chegou a ser promovido a cabo.

Ela vinha de uma família com uma história comovente. Era filha
de um funcionário público e músico olindense, meio boêmio, que toca-
va em serestas, conhecido em Olinda como Pedro Canetão, por conta
de sua altura e de seu peso. O memorialista Luiz Beltrão3 assim descre-
ve aqueles momentos românticos da cidade: “Os poemas musicados
eram levados à rua nas serenatas de Zé Cacheado, Senhorzinho, Leobino
e Pedro Canetão, que ajuntavam a tão seleto repertório valsas e canções
dolentes de compositores e poetas.”

Bem, Pedro casou-se com uma moça que faleceu de parto, quando
nasceu a última filha. Pedro viu-se com uma filha recém-nascida e mais
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cinco crianças para criar. Os filhos foram então distribuídos entre pa-
rentes e vizinhos, e a morena foi dada a uma tia materna, moradora do
famoso casarão colonial com seu “muxarabi”, para ser criada. Ela mo-
rou lá por 20 anos, época em que se deu o encontro.

Este famoso casarão mourisco, importante marco da cidade de Olinda
por seu estilo e por sua história, foi construído no século XVII. Possui
três portas almofadadas e, no andar superior, tem um singular balcão de
pedra e de madeira com treliças estilo “muxarabi”. Lá já chegaram a se
hospedar importantes figuras da história do país, como D. Pedro II e a
imperatriz D. Tereza Cristina, em 3 de dezembro de 1859, como desta-
cam a respeito, Luiz Duarte4 e Manoel Teixeira Neto5. Vejamos como
descreve este casarão o historiador Luiz Duarte:6 “Importante e sólida
construção típica do período colonial, tem dois andares, cujo andar térreo
servia para o comércio e o andar superior era a residência dos proprietá-
rios”. A edificação permaneceu assim durante muito tempo, mas hoje
abriga uma loja de artigos de artesanato e um restaurante.

Ao chegar a essa residência, a criança órfã de mãe foi recebida pela
tia materna e por seu tio, um português, o Major Augusto Pereira Ra-
mos, que foi prefeito da cidade de Olinda em 1922. Sobre este prefeito,
comenta Luiz Beltrão:7

Estava sempre sentado numa cadeira de braços larga, de assento e
encosto de palhinha. Era um homenzarrão na casa dos setenta, mui-
to corado, bigodudo, com respeitável e proeminente barriga. Havia
outras cadeiras em torno, ocupadas por amigos, por fregueses do seu
armazém, que o iam cumprimentar e ouvi-lo, pedindo-lhe conse-
lhos ou simplesmente passando o tempo, enquanto no interior do
bem abastecido empório [de secos e molhados], seus filhos e empre-
gados despachavam as encomendas. Assim revejo a figura de Augusto
Ramos, o mais velho dos prefeitos [...] estabelecido no sobrado co-
lonial da praça da matriz de São Pedro [...] Que Augusto Ramos era
uma personalidade marcante da sociedade Duartina nas três primei-
ras décadas do século, não tenho dúvidas.
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Entre suas importantes obras como prefeito, Augusto Ramos res-
taurou o Paço Municipal, o prédio atual da Prefeitura e recuperou tam-
bém a Praça da Abolição, conhecida como Praça da Preguiça — por
haver espécies destes animais vivendo em suas árvores. Esta praça, situa-
da na esquina do Casarão Colonial, era o local em que o prefeito co-
mandava suas obras e permanece até hoje como um marco importante
da cidade. A fotografia a seguir exibe este local antes da implantação da
Praça. Vê-se, ao fundo, o casarão colonial mourisco e a Igreja de São
Pedro Mártir, à direita casarão da família Lundengren, onde, posterior-
mente, funcionou por muitos anos o Hospital Regional; hoje o prédio
encontra-se fechado.

Nesta fotografia, à esquerda, vemos a Praça da Abolição, conheci-
da como Praça da Preguiça, e, ao fundo, o casarão colonial mourisco e a
Igreja de São Pedro.

Vista do largo, com a imagem da liberdade no centro8
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Consta nas histórias da família, que eles circulavam de automóvel
em Olinda, coisa rara na época, e a jovem, ao lado de seus primos, dava
seus passeios. Criada por essa família de boa condição financeira e inte-
lectual, a jovem teve acesso a bons colégios e se formou professora pela
Academia de Santa Gertrudes, em Olinda, instituição exemplar para a
educação das jovens da cidade.

Ao lado do bonachão prefeito, sua tia, em contrapartida, era uma
rigorosa e disciplinadora dona de casa que a mantinha presa “no res-
guardo do lar”, como era comum para as moças da época, mas, além
disso, ela tinha que fazer os trabalhos domésticos. O namoro era escon-
dido, na base dos olhares, recados e bilhetinhos. Como temia a reação
da tia ao descobrir o tal namoro, ambos planejaram uma fuga, para que
pudessem se casar.

A primeira moradia do casal foi na Rua do Amparo, numa casinha
modesta. Como tinha o título de professora primária, a jovem dedicou-se
ao magistério e, algum tempo depois, foi indicada como diretora de uma
das instituições municipais de educação mais importantes de Olinda, o

Avenida Liberdade9
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Grupo Escolar Duarte Coelho, onde permaneceu na direção por 25 anos
consecutivos. Por este motivo seu nome foi dado à Biblioteca dessa escola,
bem como a um logradouro da cidade de Olinda, em homenagens póstu-
mas. Sobre essa escola, recorro novamente a Luiz Beltrão10 que destacou
as obras do então prefeito de Olinda, Cabral Filho, quando da inaugura-
ção do Grupo Escolar Duarte Coelho, em 1935:

No setor de educação, além, de elevar o número de escolas primárias
de 19 para 33, instalou em prédio moderno e bem aparelhado o Grupo
Escolar Duarte Coelho, no Bonfim, inaugurado em 21 de julho de
1935, onze dias depois de sua saída do governo para desincompa-
tibilizar-se como candidato ao cargo nas eleições de 8 de outubro.

O jovem cabo deixou o exército e se lançou como caixeiro viajante,
representante de laboratórios. Com isso viajava por todo o Nordeste,
fazendo percursos que eram verdadeiras aventuras, uma vez que não
existiam as estradas que hoje conhecemos, nem hotéis. Além disto, os
meios de transporte eram muito precários. Ele descrevia as inúmeras
viagens feitas em lombo de burro, tipo de locomoção muito comum na
época. A família cresceu e eles criaram seis dos oitos filhos que tiveram.

Ele entrou, em 1943, na Fábrica de Estopa, futura Companhia Têx-
til de Aniagem, do importante grupo de empresas da família Batista da
Silva, no Recife, e ocupou o cargo de almoxarife por muitos anos. De-
pois, como o salário era apertado, acumulou um emprego à noite, na
Rádio Jornal do Commércio, com o cargo de discotecário, hoje seria DJ.
Travou contato com um outro mundo, de música, de artistas e de festas,
em seu trabalho noturno. Teve uma vida de trabalho e de lutas. Era, no
entanto, um homem empreendedor e muito avançado para sua época.
Vejamos a descrição que dele faz, apoiado em sua memória, um de seus
filhos e depoente desta pesquisa, Adilson de Almeida Vasconcelos:

Ontem foi 27 de janeiro de 2003. É que São Paulo está comemorando 449

anos. Portanto, há 49 anos aquela cidade comemorou 400 anos. Fez o que se
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chamou de Quarto Centenário. E foi uma festança! Teve hino comemorativo,

exposições, eventos culturais, um luxo! E não é que papai, com a mamãe de

lado, se mandou para a Paulisteia Desvairada para curtir esse evento? Que

empreitada! Que fôlego! Que capacidade de investir no novo e na aventura!

Em SP papai não tinha parentes que dessem retaguarda logística — como no

Rio. Foi para ficar em hotel. Como reservou? Como escolheu? Naquele tempo

não havia internet. Nem DDD! Visitou as exposições, foi a teatros, fez com-

pras. O que se vendia no Rio ou em São Paulo nem sempre se encontrava nas

praças do Nordeste. Lembro-me que trouxe maravilhas tecnológicas que deixa-

ram a vizinhança embasbacada! Ele trouxe um liquidificador, um chuveiro

elétrico, um esterilizador elétrico para injeções (não havia seringa descartável,

eram de vidro e, até então, esterilizadas num estojo de metal, ao qual se coloca-

va álcool e se fervia em água a seringa e a agulha). O chuveiro elétrico veio

substituir o banho morno de cuia que se tomava numa bacia, onde se colocava

água fria da torneira misturada com água aquecida na chaleira. Era uma

maravilha o chuveiro elétrico! E o liquidificador? Hoje, eletrodoméstico tão

prosaico, a maioria das crianças pensa que nas casas ele aparece sem quê nem

pra quê. Mas, naquele tempo, há 49 anos, no Recife, não se vendia liquidificador.

E papai trouxe um de São Paulo. O pioneirismo e o espírito de aventura do

meu pai. Ir desbravar São Paulo com a cara e a coragem. E uma viagem dessas,

de avião, com despesas com hotéis e tudo mais, não devia ser coisa barata.

Este depoimento mostra o espírito empreendedor do pai, mas ele
não era rico e o casal vivia a dura realidade de pagar as contas, guardar
um dinheirinho para as necessidades e sustentar uma família numero-
sa. Porém sabiam onde aplicar o que ganhavam, chegando, certa
ocasião, a ser proprietários de quatro casinhas em Olinda, incluindo a
melhor delas, que se situava na Rua Vinte e Sete de Janeiro, nº. 65,
onde a família morou a maior parte de sua vida e os filhos foram cria-
dos. Conseguiram colocar os seis filhos nas melhores escolas, e todos se
formaram, fato que não era comum naqueles tempos e motivo de mui-
to orgulho para eles.
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Por que contar toda esta história aqui? Porque, apesar de poder
considerar que esta era uma família tradicional de Olinda, por questões
do destino dos nordestinos, nenhum dos seis filhos deste romântico casal
permaneceu morando em Olinda. Todos saíram da cidade em épocas
distintas e por motivos os mais diversos, desde a dificuldade para traba-
lhar em sua área, em busca de novos horizontes e crescimento em suas
especializações, ou ainda por motivo de casamento. O fato é que nenhum
permaneceu morando em Olinda. Todos ganharam o mundo...

Pela distância da cidade natal e por sua ausência no dia a dia, isso
nunca deixou que os filhos esquecessem suas origens. Todos os irmãos
dedicaram-se a guardar, documentar e registrar as lembranças dos anos
de infância e adolescência vividos nas ladeiras da velha Olinda e sempre
retornavam a sua cidade, mesmo que fosse apenas de passagem. Interes-
sante que mantiveram comunicação entre si, que era cultivada, na qual se
descreviam como estava a cidade, e na qual acompanharam todas as mu-
danças ocorridas ao longo dos anos, em particular com a casa da Rua
Vinte e Sete de Janeiro, nº. 65, moradia da família por muitos anos, que
sofreu vários tipos de intervenção durante esse período.

Essa casa se situa na mesma ladeira do famoso casarão mourisco
colonial, onde toda esta história começou, como mostra a fotografia a
seguir.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:4913



Foi por esses motivos que surgiu o desejo de transformar estas lem-
branças neste livro e, afinal, descobrir como era a Olinda na memória
de seus antigos moradores, os que se mudaram e os que nela permane-
ceram morando. Saber se eram também compartilhados por outros
olindenses, o imenso “amor” e o mesmo “orgulho” que Olinda sempre
despertou em todos os filhos desta família.

Ao casal protagonista da história contada acima, ambos já faleci-
dos, pais da autora deste livro, que soube transmitir aos filhos o amor
por Olinda e por suas tradições e história, bem como pelas letras e pelas
artes, é dedicado este trabalho.

Agradeço, com carinho especial, a Eduardo Nascimento, meu ma-
rido, que participou de todas as etapas deste trabalho e foi sempre um
incentivador e interlocutor importante, e a Daniela, Karina e

Rua Vinte e Sete de Janeiro com a casa de nº. 65 (azul) aparecendo em seu início e o Casarão Colonial
Mourisco, no final da ladeira11
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Eduardinho, meus filhos, pela paciência e apoio no longo tempo em
que me dediquei à escrita.

Ao Professor orientador da tese, Dr. Antonio Fernando Guerreiro
de Freitas, do Curso de Doutorado em História Social da Universidade
Federal da Bahia, pelo estímulo, dedicação e segurança em todo o tra-
balho desenvolvido.

Sou especialmente grata a meu irmão Pedro Vasconcelos, pelo es-
sencial apoio e disponibilização de seus livros e documentos; a meu ir-
mão Adilson Vasconcelos, por sua importante participação como depo-
ente da pesquisa; a minha irmã Lídia Vasconcelos, por sua disponibilida-
de; e a meus outros irmãos Fernando e Frederico e familiares, pelo inte-
resse e apoio demonstrados durante todo o longo período desta escrita.

Aos meus primos de Olinda, Cairo e Ronaldo, pelo apoio e ajuda
na formação da rede de depoentes.

A meu neto Vitor Varandas, pela ajuda nos aspectos de informática.
Sou imensamente grata à equipe do Arquivo Público Antonino

Guimarães, de Olinda, pelo fundamental apoio recebido: Alexandre
Alves Dias, Aneide Maria Santana, Diana Araújo, Enemerson Muniz
de Araújo, Flávio Dionísio de Santana, Iraci da Silva Alves, Irismar de
Melo Rocha, Jovenildo Pinheiro de Souza, Marcelino Gusmão Lobo,
Maria de Fátima Rigaud Peixoto e Sandra Maria Maia e Silva.

Agradeço muito o importante apoio recebido de André Renato
Pina Moreira, da prefeitura Municipal de Olinda/SEPACCTUR e da
equipe da SEPLAMA/DIM.

Agradeço a atenção recebida da artista plástica Teresa Costa Rego
e agradeço a todos os artistas, fotógrafos e editoras que gentilmente
cederam as imagens contidas no livro, e ao professor Dr. Olimpio Bonald
Neto, que disponibilizou material sobre a cidade.

Às colegas do Curso de Magistério da Academia de Santa Gertrudes
de Olinda, destacando Ilmar Maria Belo dos Santos e Silvia Portela,
que ajudaram a organizar a rede de depoentes, pela participação em
todas as etapas do trabalho.
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A Ana Margarida Nascimento, Ana Paula Varandas, Ana Maria
Soares Greve e Maria das Graças Teixeira, pela disponibilidade e ajuda.
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NOTAS

1 Fonte: Acervo particular da autora, 2007.
2 “Muxarabi - S. M. Var. apocopada de muxarabiê [q. v.]. Muxarabiê, (Do ar. Maxarabiya),

‘janela de arco’. S. m. Balcão mourisco protegido, em toda a altura da janela, por uma
grade de madeira, donde se pode ver sem ser visto. Var.: muxarabi.” FERREIRA,
Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986. p. 1176. Em Olinda, hoje, só existem dois casarões coloniais
que apresentam este tipo de balcão em treliça de madeira. Este da Fotografia 1 e outro
na Rua do Amparo nº. 28.

3 BELTRÃO, Luiz. Memória de Olinda. Olinda: FIAM, Centro de Estudos de História
Municipal; Prefeitura Municipal de Olinda, 1996. p. 93.

4 DUARTE, Luiz. Olinda na formação da nacionalidade. Recife: Imprensa Universitária
da UFRPE, 1976. p. 58.

5 TEIXEIRA NETO, Manoel. Olinda (das colinas à planície); natureza, história, cultura,
monumentos, carnaval. Olinda: Polys, 2004. p. 222.

6 DUARTE, op. cit., p. 58.
7 BELTRÃO, op. cit., p. 22-23.
8 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda. Início século XIX.
9 Fonte: Arquivo Municipal Antonino Guimarães de Olinda. 1944.
10 BELTRÃO, op. cit. p. 41.
11 Fonte: Acervo particular da autora. 2008.
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Olinda*
Carlos Pena Filho (1929-1960)

Do alto do mosteiro, um frade a vê
de limpeza e claridade
é a paisagem defronte.
Tão limpa que se dissolve
A linha do horizonte.

As paisagens muito claras
não são paisagens, são lentes.
São íris, sol, aguaverde
ou claridade somente.

Olinda é só para os olhos,
não se apalpa, é só desejo.
Ninguém diz: é lá que eu moro.
Diz somente: é lá que eu vejo.

Tem verdágua e não se sabe,
a não ser quando se sai.
Não porque antes se visse,
mas porque não se vê mais.

As claras paisagens dormem
no olhar, quando em existência.
Diluídas, evaporadas,
só se reúnem na ausência.

Limpeza tal só imagino
Que possa haver nas vivendas
Das aves, nas áreas altas,
muito além do além das lendas.

Os acidentes, na luz,
não são, existem por ela.
Não há nem pontos ao menos,
nem há mar, nem céu, nem velas.
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Quando a luz é muito intensa
É quando mais frágil é:
planície, que de tão plana
parecesse em pé.

*(Livro Geral, Olinda: Gráfica Vitória, 1973).
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Este livro é fruto de uma tese em que a História e a Psicanálise, de
mãos dadas, serviram de base para contar a história de Olinda. Ouvi-
mos os olindenses entrevistados e seus discursos, recolhemos as lem-
branças sobre a cidade guardadas na memória e trazemos a público
seus resultados. Este foi o caminho escolhido para entender como os
olindenses veem sua cidade hoje.

A fala de olindenses de várias camadas sociais foi ouvida e documen-
tada: o que eles pensam, como sentem, como vivem e como percebem
sua própria cidade através do tempo. Puderam, assim, descrevê-la em
suas narrativas, pela memória, com base em suas experiências de vida.
Esta investigação pôde possibilitar novas leituras e novos olhares sobre
a velha Olinda, que neste ano completou 472 anos de história.

O espaço e o tempo são a essência da memória [...] No ato de lem-
brar nos servimos de campo de significados — os quadros sociais —
que nos servem de pontos de referência. As noções de tempo e espa-
ço, estruturantes dos quadros sociais da memória, são fundamentais
para a rememoração do passado, à medida que as localizações espa-
cial e temporal das lembranças são a essência da memória.1

 À medida que fala, o sujeito expressa não apenas suas vivências,
mas, e principalmente, suas emoções, sentimentos, desejos, sonhos e
fantasias.

Então aparece não apenas o relato, mas o discurso como expressão
da subjetividade de alguém que viveu, sonhou, sofreu e viveu experiên-
cias. Mas tudo isso deixou marcas; foram caminhos percorridos que
formaram também cicatrizes. Aí estão expectativas, desejos, realiza-
ções, conquistas, frustrações e perdas.

As entrevistas permitiram que se falasse da própria experiência da
vida em Olinda. A terra natal, a cidade que cada um pode dizer “minha
cidade” é algo muito particular, porque aí estão operando os mecanis-
mos psíquicos de idealização e identificação. A cidade passa a ser um
contínuo do sujeito. Ele passa a ser o representante da cidade, mas a
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cidade também o representa. Sua vida está ali. Os laços sociais são ali
realizados. Mas o único mecanismo que torna possível a transmissão
das vivências é a linguagem, que possibilita a sua narrativa. É pela lin-
guagem, pelos efeitos das cadeias significantes, que os seres falantes
estabelecem a comunicação e tornam possível o laço social.

A preocupação de ouvir propiciou aos moradores adultos e idosos
da cidade de Olinda uma reconstrução de seu passado, Como diz José
Carlos Bom Meihy2 “[...] muitos trabalhos de história oral cuidam de
registrar trajetória de pessoas idosas e por meio delas recompor aspec-
tos da vida individual, do grupo em que estão inseridas ou da conjuntu-
ra que as acolhe [...]” Esta escuta possibilitou que a identidade cultural,
social, política, afetiva e os valores históricos sobre Olinda pudessem
ser revelados, e propiciou uma reflexão sobre a cidade e a realidade nas
quais os moradores estão inseridos.

 Muitas vezes os pontos de vista sobre Olinda são repetidos e re-
correntes, porque estão matizadas pelos afetos. É de “amor” e de
“apaixonamento” a relação que os olindenses revelam sobre a cidade.
Então se pode ver, e mais ainda falar, das coisas boas da cidade. Muitas
vezes é a cidade dos sonhos, da perfeição e da felicidade. Outras vezes,
é a cidade e a realidade da pobreza, da violência e das drogas, que tam-
bém chegam lá.

A utilização dessa técnica permitiu captar, de maneira mais
aprofundada, concepções, valores, pressupostos, crenças e ideais. Possi-
bilitou ainda revelar as mensagens, suas características, suas causas e os
efeitos de comunicação dos discursos produzidos. Destacou os aspec-
tos manifestos e latentes, ou seja, o que se encontra oculto, o não apa-
rente, o escondido nas entrelinhas, o não dito, o silêncio ao lado do
mais explícito nas declarações dos sujeitos. Surgiram assim, pelas nar-
rativas, os traços mais marcantes e identitários da cidade de Olinda.

O relato possibilitou o estudo do contexto social e histórico das
vivências dos sujeitos em questão, pois, como esclarece Walter Benja-
min:3 “[...] a narrativa, operando a partir da referência a um fundo de
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horizonte da experiência, abre ou dimensiona um certo campo da ex-
periência.” A narrativa permitiu que surgissem expressões mais livre-
mente apresentadas, “[...] o narrador retira da experiência o que ele
conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros [...]”4

Surgiu, portanto, espaço para que o relato imaginário dos sujeitos
pudesse vir a ser construído nas rememorações de sua própria vida, em
forma de suas mensagens. Como diz Paul Thompson:5 “[...] a narrativa
como a forma primordial pela qual os seres humanos dão sentido à pró-
pria experiência [...]” Na prática, colhemos os depoimentos com o recur-
so da gravação e da transcrição. Utilizamos a literatura existente sobre o
tema e a documentação encontrada principalmente no Arquivo Público
Municipal de Olinda, nas Secretarias Municipais da Prefeitura, no Insti-
tuto Histórico de Olinda e nos jornais de Olinda e do Recife. Para tanto,
obedecemos à seguinte recomendação de Jacques Le Goff:6

Mas não podemos esquecer os verdadeiros lugares da história, aque-
les onde se deve procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas
os criadores e os denominadores da memória coletiva: “Estados, meios
sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou de ge-
rações, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos dife-
rentes que fazem da memória.”

Como trabalhamos com fontes orais, foi nossa intenção discutir as
representações da cidade de Olinda com base nas entrevistas. Coloca-
mos então as questões: como Olinda tornou-se a cidade que é hoje? O
que significa sua cidade para os olindenses adultos e idosos? Qual a
percepção que os olindenses têm das transformações urbanas que a ci-
dade viveu nas últimas décadas?

Buscamos relacionar as representações por meio da memória oral e
das lembranças sobre o passado, seguindo os rastros que os significantes
iam abrindo. Caminhos e pistas foram associados e se mostraram precio-
sos, ao cruzarmos os documentos com outras informações escritas, que
ofereciam possibilidades para interpretar o material colhido nas entrevistas,
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nesse lembrar de um tempo já passado, mas ainda vivo nas memórias dos
depoentes. Os sentimentos desses homens e mulheres por sua cidade era,
antes de tudo, uma experiência de afeto intenso, que movimentou suas
vidas, numa relação amorosa e de identidade com sua terra natal.

A proposta deste trabalho foi dar voz à geração que vivenciou em seu
cotidiano este período de mudanças na cidade. Esta Olinda encontrada
nas lembranças desses olindenses, antigos habitantes da cidade, foi impor-
tante para saber como estas pessoas percebem o espaço e o tempo transcor-
rido onde vivem atualmente e como percebiam outrora. O trabalho busca
construir esta ideia de cidade, por meio da memória de seus moradores.

É como uma cidade que, durante as voltas do trem em que a atraves-
samos, nos aparece ora à esquerda, ora à direita, os diversos aspectos
que um mesmo personagem terá assumido aos olhos de outro, a ponto
de parecer uma sucessão de personagens distintos, darão (mas não
apenas isso) a sensação do tempo transcorrido. Tais personagens se
revelarão mais tarde bem diferentes do que eles eram no volume
atual [...] Desse ponto de vista, meu livro talvez seria uma série de
“romances do inconsciente”: eu não teria a menor vergonha de cha-
má-los de “bergsonianos” se eu acreditasse nisso, pois em toda época
a literatura procura ligar-se — naturalmente a reboque — à filosofia
reinante. Mas eu não estaria sendo preciso, pois minha obra
involuntária e a memória involuntária, distinção que apenas inexiste
na filosofia de Bergson, não é contradita por ela.7

A ideia da pesquisa ocorreu após ouvir o relato de um olindense
idoso, que vem a ser o quinto filho do casal homenageado, que, ao
retornar a Olinda, andando pelas velhas ladeiras, exatamente como fi-
zera no passado, foi surpreendido com o retorno a sua consciência das
lembranças de sua infância e adolescência. Essas lembranças traziam
informações detalhadas, que o surpreendiam, sobre Olinda de uma época
anterior à chegada da televisão e do computador.

A escuta dessas lembranças, pôde mostrar que a cidade de Olinda havia
mudado de tal maneira, que era difícil reconhecê-la. Os fatos evidenciavam
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que, num espaço de tempo relativamente curto — cinco décadas — ocorreu
um processo de transformação histórico, social e urbano de grande signifi-
cado e que seria possível dar espaço de escuta às gerações que viveram e
eram testemunhas vivas das modificações na cidade.

Resolvemos arregaçar as mangas e pesquisar. A ideia era buscar, com
base na investigação, um novo olhar sobre a cidade de Olinda, pela me-
mória de seus moradores e pela construção de suas representações sociais,
possibilitando, assim, que fossem reveladas a identidade cultural, as práti-
cas sociais, a relação e o vínculo com a cidade, bem como a percepção
sobre os processos acontecidos no transcorrer de sua história.

Ouvimos diversas pessoas de idades, profissões, níveis de vida e
experiências as mais diversas, tendo em comum a cidade de Olinda,
para obter uma visão de como é Olinda hoje e como seu passado é visto
por seus filhos. Foram inúmeros relatos e horas de entrevistas e de es-
cuta dessas narrativas, para poder desenhar estes textos e entender como
se desenvolveram os vínculos nesta cidade, como vive sua população,
como são as relações entre vizinhos, onde trabalham, como se deslo-
cam, como vivem na cidade, o que ela oferece de trabalho, lazer, cultura
e educação. Principalmente saber por que o olindense é um “apaixona-
do” por sua cidade e dela tanto se “orgulha”.

A cidade, estruturada ao longo de séculos, tem uma nova organiza-
ção. Antigas residências se apresentam hoje como estabelecimentos
comerciais voltados ao turismo: hotéis, pousadas, bares, restaurantes,
lojas de artesanato, ateliês de artistas. As cadeiras dispostas à frente das
casas, à noite, importantes pontos de encontro das famílias, vizinhos e
amigos, ainda são vistas na parte central da cidade, porém sem tanta
frequência. Isso porque a televisão chegou e a família se reúne em sua
frente e também por conta da violência, que também chegou à cidade.

Hoje, circulam nas ruas de Olinda, grupos de visitantes que contem-
plam a beleza de sua arquitetura, suas ladeiras e seus sobrados, como se
olhassem para o passado, ao lado de pessoas interessadas, não apenas em
conhecê-la, mas também em comprar seu artesanato e suas obras de arte.
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As ruas estreitas receberam automóveis e ônibus de turistas em
visita à cidade, da qual os olindenses souberam preservar o Sítio Histó-
rico. Os brasileiros e pernambucanos a reverenciam por seu passado,
pelo patrimônio urbanístico que testemunhou o próprio início da his-
tória do Brasil, além de sua excepcional localização geográfica, construída
num belo sítio, sobre sete colinas à beira-mar. “Essa é a imortal Olinda,
relíquia da história do Brasil, encanto dos pintores e poetas, conhecida
mundialmente pela sua beleza colonial e barroca.”8

A cidade ouvida nos relatos dos depoentes era a Olinda antiga,
chamada por sua população de “coração da cidade” ou Sítio Histórico.
Esta região é formada pela parte alta e antiga da cidade, onde se con-
servam as construções seculares de suas igrejas, mosteiros, conventos e
o casario da época do Brasil colônia. Inclui as ruas do Amparo, Vinte e
Sete de Janeiro, São Bento, Ribeira, Prudente de Morais, Ladeiras da
Misericórdia, da Ribeira e da Sé e adjacências, interligadas por becos e
ruelas, vias de acesso da população às igrejas, escolas, comércio, praças e
aos meios de transportes da cidade. Na região do entorno do Sítio His-
tórico, as residências foram construídas com estilos arquitetônicos va-
riados e em épocas distintas.

Podemos assinalar que a história de Olinda se mistura com a pró-
pria história do país. E o olindense é consciente e orgulhoso disso; sabe
que Olinda é plena de significados em seu passado e isso é refletido em
seu presente. As palavras escolhidas para descrevê-la — os significantes
privilegiados — revelam o imaginário e, principalmente, a relação de
amor à cidade onde vivem e vão continuar a criar sua história

A idéia da história como história do homem foi substituída pela
idéia da história como história dos homens em sociedade [...] As-
sim, a história começou como um relato, a narração daquele que pode
dizer “Eu vi, senti”. Este aspecto da história-relato, da história-tes-
temunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da
ciência histórica.9
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 As ideias aqui apresentadas foram concebidas com base na longa
experiência nas escutas das rememorações nas sessões psicanalíticas.
As narrativas também escutadas sobre a relação do sujeito com sua ci-
dade e sua memória sobre suas experiências de vida oferecem um meio
de expressão dos sentimentos e afetos para os entrevistados. Haverá
espaço para que o relato dos sujeitos possa vir a ser construído nas
rememorações de sua própria vida em forma de mensagens. O uso da
história oral, para Paul Thompson,10

[...] é uma tarefa essencial para que a história possa proporcionar
uma interpretação significativa da experiência da vida comum. E,
nesta tarefa, a história oral desempenhará papel fundamental. A evi-
dência que utiliza associa intrinsecamente o objetivo com o subjeti-
vo, e nos conduz por entre os mundos público e privado.

A utilização da memória é um recurso comum nos dois campos de
trabalho citados — a História e a Psicanálise —, com finalidades distin-
tas, mas imprescindível para seus fins. A tradição do relato oral é antiga e
de ampla utilização, pois a ela devemos o conhecimento que a humani-
dade hoje dispõe dos chamados povos primitivos, que foi documentado e
organizado graças ao uso das técnicas da oralidade. Daí o interesse da
aproximação desses dois campos de estudos.

A necessidade de realização desta pesquisa visou o resgate da his-
tória de Olinda, em função não apenas da importância histórica da
própria cidade, mas, e principalmente, para preencher uma lacuna, uma
vez que os trabalhos sobre a cidade, em sua quase totalidade, voltam-se
para o período colonial.

A presente pesquisa visou estudar uma outra história. Trabalhamos
com o passado dessas pessoas e, por serem adultas, sua relação com o
tempo é especial. Deste modo, o passado orienta a temporalidade do
discurso em relação ao futuro. Já em relação ao idoso, diz o psicanalista
Alfredo Jerusalinsky:11 “[...] está-se diante de uma curiosa contração do
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tempo: uma minimização do futuro, da qual se extraem as principais
significações da vida que ainda resta [...]”

Segundo Paul Thompson:12 “A vida individual é o veículo concre-
to da experiência histórica”. O autor defende que as experiências se
exercem inevitavelmente no contexto social e político, a despeito de
individuais, sendo o mérito da história oral sua amplitude em relação à
maioria das fontes, pois permite criar uma multiplicidade original de
pontos de vista.

As verdades que amparam a história oral são as retidas na memória
das pessoas, forjadas em imaginários construídos; são as que circu-
lam no cotidiano ou passam formal ou informalmente de uma gera-
ção para outra, poucas vezes podendo ser equiparadas aos documen-
tos de arquivo [...] Ela é sempre uma história do tempo presente e
também conhecida como história viva.13

Para formarmos a rede de depoentes, foram necessárias várias visi-
tas à cidade de Olinda e contar com a fundamental ajuda de ex-colegas
da Academia de Santa Gertrudes de Olinda, que indicaram pessoas, e
do corpo de técnicos do Arquivo Público Municipal Antonino Guima-
rães de Olinda. Esta instituição, além de ajudar na formação da rede de
nomes, disponibilizou seu acervo e ofereceu suas instalações para que
pudéssemos proceder às entrevistas, quando não era possível fazê-las
nos domicílios. Contamos também com a colaboração de parentes, que
foram dando sugestões, para que uma ampla e variada rede de depoen-
tes, com o perfil necessário, fosse efetivada.

 As entrevistas foram realizadas segundo a orientação de José Carlos
Meihy.14 Para atender aos aspectos éticos da pesquisa, foram transmiti-
das as informações sobre seus objetivos e solicitadas as assinaturas da-
queles que participaram em carta de cessão. Com este procedimento,
também definimos, explicitamente, os critérios do uso da entrevista.
Ao todo foram entrevistados 14 homens e 16 mulheres, todos adultos,
entre 30 e 80 anos de idade.
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 Deste modo, os depoimentos autorizados são gravados, transcri-
tos, transformados em documentos históricos e publicados. Neste sen-
tido, é completamente diferente da prática psicanalítica, que tem uma
finalidade terapêutica, cujo material de relato das sessões é, por princí-
pio, determinado pelo sigilo e pela não publicação.

 A cidade surgiu cheia de significações e lembranças, porque tem
vida; as próprias histórias individuais dos moradores foram construídas
naquelas casas, ruas e ladeiras, onde sentimentos foram também vivi-
dos e são agora relatados. Possibilitaram o estudo do contexto social e
histórico das vivências dos sujeitos em questão, “[...] a narrativa, ope-
rando a partir da referência a um fundo de horizonte da experiência,
abre ou dimensiona um certo campo da experiência”.15

 É, portanto, pela palavra que se interpreta a realidade. A narrativa
é construída individualmente, com base na relação com os objetos, even-
tos e pessoas, porém é socialmente compartilhada pela linguagem, por
aqueles que vivenciam o mesmo espaço e tempo sociocultural. Confor-
me esclarece Antonio Montenegro:16 “[...] tempo histórico não é o tempo
vivido. A história escrita, documentada. distingue-se do acontecido; é
uma representação. E neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se
o fazer próprio do historiador.”

O material obtido foi revelando a relação dos sujeitos com a cida-
de, através do tempo, e foi possível perceber a visão das transformações
que Olinda experimentou nessas últimas décadas. Também mostrou os
dados da história antiga da cidade e seu efeito no imaginário da popu-
lação. Os heróis, os mitos, os fatos que permaneceram gravados na
memória dos depoentes. Segundo a historiadora Regina Beatriz Gui-
marães Neto,17 as narrativas permitem:

Trilhar outros caminhos e poder se debruçar sobre as janelas das
pequenas cidades, conhecer um pouco de sua vida — trechos frag-
mentários —, esmiuçando práticas, maneiras de viver de pensar de
seus habitantes. Por meio de condições muitas vezes previsíveis e
outras completamente adversas e inesperadas, consegue-se perceber,

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:4933



34.    ELIANE NASCIMENTO

nos meandros de suas narrativas e mesmo de outros registros, tem-
pos de ousadias e também tempos de vigilâncias; tempos de trabalho
e tempos de invenções e estratégias cotidianas de enfrentamento do
mundo, tornando as experiências passíveis de serem escutadas.

O material coletado e analisado foi transformado em um texto,
cujos capítulos expõem o assunto ordenada e pormenorizadamente na
seguinte sequência:

O primeiro foi dedicado a uma apresentação das teorias sobre a
memória, tomando como eixo central as ideias do sociólogo Maurice
Halbwachs, do filósofo Henri Bergson, por tratar-se de teorias classi-
camente aceitas no campo das humanidades. Do psicanalista Sigmund
Freud, criador da Psicanálise, sua teoria serviu-nos de referência para a
própria concepção psíquica sobre o homem e sua memória.

A memória, diz-nos Henri Bérgson,18 é a conservação do passado.
O autor estabelece as relações entre a conservação do passado e o pre-
sente, e a relação da memória com a percepção. Antes de ser atualizada
pela consciência, toda lembrança continua em estado latente, porque
está abaixo da consciência atual e potencial. Esse estado inconsciente
foi concebido por Sigmund Freud,19 para quem as representações são
marcadas pelo desejo, que é a mola mestra propulsora do psiquismo, e
também podem ser reprimidas.

A memória individual possui uma relação de dependência com o
outro e com os grupos com os quais o indivíduo está integrado. Assim
pensa Maurice Halbwachs,20 quando diz: “A lembrança é em larga me-
dida a reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados e,
além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anterio-
res e de onde a imagem de outrora manifesta-se já bem alterada.” Como
destaca Walter Benjamim:21 “Sabemos que Proust não descreveu em
sua obra uma vida como de fato foi, e sim uma vida lembrada por quem
viveu.” A lembrança é, portanto, um trabalho da rememoração e não a
simples repetição; é o trabalho da memória.
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No segundo capítulo, tomamos a relação entre memória e identi-
dade para os sujeitos, com base em sua relação com o outro, o seme-
lhante e o Outro da linguagem, seu lugar e sua relação com a cidade. A
organização da memória e da identidade está marcada pelas condições
subjetivas e sociais em que o indivíduo está inserido. Elas são os fios
condutores no estudo aqui apresentado:

Na constituição da memória individual e familiar são importantes
os contatos com outros grupos. Uma família pode ter morado lon-
gos anos num mesmo bairro, formado vínculos estreitos com a vizi-
nhança; a criança sente incluída no grupo familiar e no da vizinhan-
ça, suas lembranças brotam de um e outro, dada a íntima vivência
com ambos. Se podemos reagrupar em nossa subjetividade lembranças
de espaços sociais diferentes, podemos também sobrepor imagens
do mesmo espaço social.22

As identidades tomam forma e se estruturam com a entrada do
sujeito na dimensão simbólica, por meio da linguagem, inicialmente
em suas relações familiares, no mundo das representações conscientes e
inconscientes, mas sempre ligadas a um espaço e a um tempo, específi-
cos na história de cada um, porque são vivências em campos sociais.
Por isso, destacamos a identificação de alguns significantes privilegia-
dos que marcam a constituição do sujeito também como cidadão de
Olinda. Suas palavras revelam sua relação com a cidade onde nasceu,
morou, cresceu e aprendeu a reconhecer e a se reconhecer nela.

No Capítulo 3, voltamos no tempo, apresentando um resumo da
história antiga de Olinda e seu documento fundador, o Foral de Olinda.
Destacamos sua importância para a colônia como vila próspera e a mais
importante da Capitania de Pernambuco. Ouvimos nos depoimentos a
relação de Olinda com a religião trazida pelos portugueses e sua influên-
cia sobre a identidade dos olindenses, que permanece muito presente.
Apresentamos imagens sobre a evolução da ocupação de Olinda e dos
casarões coloniais que foram preservados.
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Já no capítulo seguinte, o quarto, ainda sobre o período colonial,
destacamos a invasão e a destruição de Olinda pelos holandeses, fato
escutado como traumático, que retorna ainda hoje à memória dos
olindenses e foi o momento histórico mais lembrado e comentado. Uma
verdadeira “ferida narcísica” para o orgulho de seus moradores, que vi-
ram a vila ser invadida e destruída por um incêndio. Tempos de guerra
e de sofrimento de sua população. Período histórico importante, por-
que foram muitas as batalhas e as mortes entre os luso-brasileiros e os
holandeses até a vitória. Isto está marcado na memória popular e é pas-
sado de geração a geração. Foi um luto que não foi possível ser elabora-
do, pelas terríveis perdas subjetivas vivenciadas pela população. Foi um
período de total declínio para Olinda.

Continuamos, no Capítulo 5, a acompanhar as fases que Olinda
vivenciou, de apogeu e de declínio, principalmente quando foi esco-
lhida pela população abastada do Recife como cidade balneária. Olinda
vivenciaria uma nova fase, e a cidade se engalanaria para receber os
veranistas. Foi um tempo de festas, retretas, jornais de moda e alegria.
Isso a fez acordar para essa nova realidade, já que dispunha de boas
praias e o banho salgado era muito recomendado pelos médicos na
época, influenciados pela Medicina Higienista, que pregava as mara-
vilhas dos banhos como prática saudável para a população. Mas isso
não durou para sempre.

Apresentamos então o que a cidade viveu como outro ciclo de
declínio, quando foi invadida, não mais pelo fogo, mas agora pelo mar,
as chamadas ressacas sobre suas praias, destruindo-as. Foi o tempo em
que Boa Viagem, ao Sul do Recife, se instalou e tomou seu lugar, como
centro de recreação e balneário preferido pelos pernambucanos. Olinda
ainda vivenciou uma nova dimensão de perdas, por ter ruas e casas,
bem como suas praias atingidas pela violência das ondas. Ao serem
construídos diques de proteção, as praias de Olinda do entorno do Sí-
tio Histórico deixaram de ser apropriadas para banho, e ela perdeu o
posto de cidade balneária.
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São destacadas, no Capítulo 6, as relações entre as cidades de
Olinda e do Recife, e entre os olindenses e os recifenses, com sua
histórica rivalidade fraterna permeada de ciúmes, disputas e hostili-
dades. Também os ciclos de apogeu e declínio da cidade de Olinda,
pois são duas cidades muito próximas; apenas 6 km as separam. Fo-
ram muito grandes as disputas pelo poder, já que Olinda foi a princi-
pal vila no período anterior à invasão da Capitania pelos holandeses,
que elegeram Recife como centro. Desde então Olinda entrou em um
longo período de declínio e viu Recife se desenvolver, fato que per-
manece até os dias atuais.

 Ao ouvir os depoimentos sobre estes fatos, pudemos perceber a
relação entre olindenses e recifenses. Mostramos, por meio dos depoi-
mentos, como Olinda se transformou e cresceu a partir dos anos de
1950. Temos uma apresentação de como os olindenses perceberam as
mudanças ocorridas na cidade, principalmente seu crescimento com a
construção dos conjuntos habitacionais, que deram origem a novos bair-
ros e promoveram o crescimento dos já existentes.

 A expansão urbana verificada nesse período apresenta imóveis com
padrões arquitetônicos contemporâneos, situados na parte baixa da ci-
dade, em sua orla: o Bairro Novo, o Jardim Atlântico e Casa Caiada. Os
moradores da parte antiga da cidade transferiram-se para esses novos
bairros, os primeiros de uma série. Era a expansão imobiliária que Olinda
vivenciava: “Essa urbanização de Olinda prosseguia, sem que fosse criada
uma infraestrutura capaz de lhe dar vida própria. Continuava a ser a
cidade dormitório, com a quase totalidade de sua população ativa tra-
balhando no Recife.”23

Na realidade surgia uma nova Olinda, revelada pelos mapas da épo-
ca. Vamos enfocar ainda o crescimento da cidade do Recife. Olinda,
como não conseguiu acompanhar esta evolução, foi se transformando
numa cidade dormitório, dependente do Recife, de seus empregos e
serviços. Recife cresceu e se transformou em metrópole regional. Olinda
passou a ser uma das regiões conurbadas ao Recife, ao lado de outras
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cidades, em sua região metropolitana. A diferença entre as duas fica
bastante acentuada. Olinda parou no tempo?

No Capítulo 7, veremos como Olinda dá a volta por cima, nesse
seu movimento histórico de fases de apogeu e de declínio, encontra sua
nova vocação, a partir dos anos 1950, e se transforma num imenso polo
de produção artística e cultural, que lhe dá uma nova identidade. Supe-
ra, assim, suas dificuldades, quando revela intensa resistência para não
perder sua singularidade. A memória dos olindenses foi uma ferramen-
ta importante para que fosse revelada essa tendência para ser uma cida-
de diferente.

Apresentamos, então, o trabalho realizado sobre a cidade de Olinda,
nossas conclusões em relação aos objetivos propostos inicialmente e
apontamos novas possibilidades de desenvolvimento de pesquisas que
permitam a compreensão cada vez mais aprofundada sobre o tema es-
tudado.
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CONSTRUÇÃO NARRATIVA

Ela é dona de sete colinas
Debruçadas na beira do mar

Transparente, solar, cristalina
Feminina, muito mais que linda...

Alceu Valença2

Vista do Seminário de Olinda1
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Qualquer pessoa que visita a cidade de Olinda, em Pernambuco, é
rotineiramente abordada por seus guias, que se oferecem para contar a
história da cidade, enquanto acompanham os turistas pelas ladeiras,
mostrando seus principais pontos de atração. Eles fazem parte do ce-
nário da cidade e costumam acompanhar os visitantes que chegam de
carro, de ônibus de turismo ou mesmo a pé. No início, eram grupos de
crianças que, uniformizadas, se dirigiam aos visitantes. Hoje em dia já
não são tão jovens assim. Há trinta anos, o Padre Marcelo Carvalheiro
reuniu um grupo de garotos, no alto da Sé, e ensinava-lhes a história da
cidade. Eram 31 meninos, de oito a dez anos de idade, que trabalhavam
como guias-mirim de turismo e eram preparados para acompanhar os
turistas, contando a história antiga de Olinda.3

Algum tempo depois, a Fundação do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico de Pernambuco (FUNDARPE) adotou os guias-mirins e man-
teve uma casa no Alto da Sé para o treinamento deles. Assim Marcelino
João Gomes Lobo4 inicia seu depoimento sobre suas lembranças de
menino, como guia-mirim na cidade de Olinda:

O meu pai era biscateiro e minha mãe lavava roupa de ganho. Eu trabalhava

como guia turístico desde os 8 a 10 anos de idade. O padre Carvalheiro falava

das igrejas, dos monumentos históricos, foi ele quem me educou, na verdade. Eu

aprendi tudo e assim caminhava com os turistas. Eles pagavam [corresponden-

te] R$ 5,00 a R$15,00, isso ajudava a família. Fiz até a quinta série, mas ia a

escola por causa do lanche. Lembro que quando chegava o navio de turistas, os

outros meninos me avisavam, eu fugia da escola pulando o muro. Fiquei traba-

lhando uns quinze anos nisso e dava todo dinheiro para minha mãe.

Sobre seu bairro e as experiências na cidade, as que mais lhe marca-
ram foram as vividas em Amaro Branco, bairro popular no Sítio Histó-
rico da cidade, onde mora toda a sua família e onde ele nasceu, cresceu
e ainda reside. Hoje, adulto, as lembranças vão lhe chegando à medida
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que fala e vai desfilando suas experiências marcantes, que a memória
preservou e que ele narra com emoção:

Nós sempre vivemos bem, como pobres, a vida era muito difícil, mas gostamos do

nosso bairro. Morávamos em casebres, os vizinhos eram pessoas humildes, mas

decentes. Lá tem a vista do mar, é próximo do Farol e os vizinhos têm boa convi-

vência. Lembro que não tinha caderno e certa vez a diretora exigiu que viesse de

farda; meus pais não tinham condições de comprar. Eu ia largar a escola, mas

meus colegas e vizinhos me deram, cada um uma peça sua e eu continuei na

escola. Eu não esqueço isso nunca. Outra coisa, eu estava com 13 anos, quando

um casal de São Paulo quis me levar com ele, foi até em minha casa pedir para

minha mãe, pois lá teria mais futuro e ela não deixou. Aconteceu mais de uma

vez. Alguns meninos foram com os turistas morar em outros lugares.

Em relação à cidade, ele destaca o que percebe como uma mudança:

Atualmente há guias que são adultos. Por causa do desemprego, eles continua-

ram nesse trabalho. Antes, as igrejas todas ficavam abertas para a visitação dos

turistas, tinha a hora certa de abrir e fechar. Os guias ficavam com as chaves de

algumas, e abria para a visitação, depois entregavam. Havia confiança. Hoje

tudo é fechado por causa da violência e dos assaltos. É uma pena!

As lembranças do que aprendeu e usava em suas informações para
os turistas que guiava pelas ruas de Olinda, ele foi capaz de reproduzir
na íntegra, porque estavam preservadas. O texto memorizado se man-
teve totalmente conservado. Abaixo, transcrevemos toda a sua narrati-
va, em que levava cerca de 20 minutos apresentando a história da cida-
de aos turistas, caminhando pelas ladeiras, parando e mostrando os
monumentos, quando era um garoto e guia-mirim:

Moça, quer ouvir a história de Olinda?

Lá no alto da Sé fica a catedral da Sé de Olinda... o ano dela é de 1537... é a
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segunda igreja mais velha de Olinda... seguindo em frente, vamos encontrar

um prédio quadrado, que é a antiga caixa d ’água, onde abastece água para

toda a população de Olinda... próximo a ele tem uma pedra, em forma de um

charuto, que é o primeiro marco e lá tem escrito: ‘aqui passagem de Vênus pelo

disco solar em 5 a 6 de dezembro de 1882 – Comissão Brasileira’. Mais em

frente vamos encontrar a Igreja da Misericórdia, fundada em 1540, onde fun-

cionou a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil. Do lado do muro que

vão ver, tem o terceiro marco e lá tem escrito ‘aqui no adro desta igreja, morreu

o Capitão André Pereira Telmudo, seguido de um punhado de bravos

pernambucanos, que sacrificou heroicamente a sua vida para vingar os ultrajes

que faziam à pátria e à religião todos criminosos invasores holandeses em 1630’.

Descendo a rua vão encontrar a Igreja do Amparo, fundada em 1640, a igreja

que tem de frente, a Igreja de São João dos Militares, a única que escapou do

incêndio holandês, fundada em 1581. Mais adiante tem a Igreja de Nossa

Senhora do Monte, a mais antiga de Olinda, fundada em 1535, da ordem das

beneditinas. Seguindo em frente aqui nesta rua, vocês vão sair no mercado dos

escravos, atual Mercado da Ribeira, onde vendia-se escravos e era mercado

também de legumes, frutas, verduras e grãos. Passando também esta rua, vão

encontrar o Mosteiro de São Bento, fundado em 1582. Foi do lado do Mostei-

ro, onde tem aquele convento, que funcionou a primeira Faculdade de Direito

do Brasil. A Faculdade funcionou de 11 de agosto de 1827 e terminou em 11 de

agosto de 1927. Passou um século funcionando. Este aqui na frente, que vocês

vão passar por lá, é o antigo palácio dos governadores, atualmente a Prefeitura

de Olinda.

Descendo aqui esta rua, aí vamos passar pela Igreja da Matriz de São Pedro,

onde se realizam quase todos os casamentos e batizados de Olinda, fundada em

1590. Mais em frente vendo, aquela lá é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo,

Convento das Carmelitas, primeiro Convento das Carmelitas no Brasil, fun-

dado em 1720. Se subirem à rua, vão encontrar o Convento de São Francisco,

o primeiro convento dos franciscanos no Brasil, fundado em 1577. Esta parte

ao lado, é a Capela de Santa Ana, fundada em 1754, toda em azulejos portu-

gueses, com desenhos que contam toda a história de Santa Ana e sua filha. Ao
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lado tem uma igreja, que é a Igreja de Nossa Senhora das Neves, fundada em

1585, que é também em azulejos portugueses que contam toda a história da

vida de Nossa Senhora; e ao lado tem a Ordem Terceira de São Francisco,

fundada em 1811 e que por trás tem um cemitério de onde todos os que são da

Ordem Terceira, se enterram aqui. No Alto da Sé, o português Duarte Coelho

Pereira, olhou a vista, foi o primeiro Donatário da Capitania de Pernambuco,

olhou a vista e fez esta exclamação: Oh! Linda situação para se construir uma

vila... isto em 1537 e foi por isto que ficou com o nome de Olinda.

Nós temos uma Associação de trinta e um garotos que é para guiar os turistas.

Terminou!

Para entender os mecanismos que organizam as lembranças e
estruturam a memória, tão claramente apresentadas pelo depoente ao
falar de suas experiências da infância, vividas em Olinda, passamos aos
estudos que fundamentam teoricamente seu funcionamento, às leis que
regem sua organização e sua relação com a linguagem, nas construções
das narrativas apresentadas pelos depoentes desta pesquisa. Para isso, o
presente livro visa estabelecer a fundamentação teórica da memória,
como ilustramos no relato do ex-guia-mirim sobre a cidade de Olinda.
Ele não só resume alguns fatos históricos, as datas de construção dos
templos, como apresenta a versão para o nome da cidade, dado que faz
parte de uma memória de Olinda.

Tentando evidenciar relações e interdependências no estudo sobre
a memória, buscamos, na Filosofia, na Psicanálise e na História, a iden-
tificação dos mecanismos de conservação e operação e de que forma
elas são historicamente construídas. Para isso, destacamos as teorias do
filósofo Henri Bergson, do psicanalista Sigmund Freud e do sociólogo
Maurice Halbwachs e as relações da linguagem com o campo da histó-
ria oral, por meio das construções das narrativas.

Trabalhar com o tema da memória é uma tarefa complexa, uma vez
que, ao mesmo tempo em que ela se mostra como algo muito próximo
e familiar, se apresenta também como um desafio para os teóricos que
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se debruçaram para explicá-la. Não há dúvida de que a memória en-
contra-se entre os mecanismos mentais, ao lado de outros processos,
tais como o pensamento, a percepção, o raciocínio e a consciência, para
destacar apenas alguns.

Sabemos que esta memória relatada é uma nova fonte de trabalho,
de documentação e pesquisa. A tradição do relato oral é de antiga uti-
lização e de amplo conhecimento, pois a ela devemos o conhecimento
que a humanidade hoje dispõe dos chamados povos primitivos, que foi
documentado e organizado graças ao uso das técnicas da oralidade, quer
pela História, quer pelos trabalhos da Antropologia.

As sociedades que não estão mais sob a ótica da oralidade, cuja
história passa a ser documentada, também passam a ter sua memória
registrada nos arquivos. Esta passagem do oral ao escrito é importante
para a memória das sociedades e para a história que a documenta. A
história escrita, documentada, distingue-se do acontecido.5 É, portan-
to, uma representação, uma construção. É nesse hiato entre o vivido por
um povo e o narrado por este povo que se localiza o fazer próprio do
historiador. Mas não há sociedade sem história, como nos assinala muito
bem Le Goff6, independente de ter atingido o estágio da escrita.

Mas o que queremos dizer, quando nos referimos à memória? “A
memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-
nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às
quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas ou
que ele representa como passadas.”7 O estudo da memória revela sua
ampla utilização em diversos campos do saber das humanidades e tam-
bém uma multiplicidade de teorias que a embasam, mostrando o quan-
to de enigmático ainda há em relação ao conhecimento de seu funcio-
namento:

A medida que as pesquisas neurocientíficas relativas à memória avan-
çam (sendo inegáveis os progressos obtidos), explicita-se a dupla na-
tureza humana – simbólica e biológica – demonstrada no enigma que
se abre quando a atenção volta-se para os processos de recordação,
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mais especificamente à memória autobiográfica- reconhecida pelos
cientistas do cérebro como um dos tipos fundamentais, ao lado de
outros como, por exemplo, a memória semântica e a operacional.8

MEMÓRIA EM UMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA E PSICANALÍTICA

A demonstração do funcionamento do cérebro, mediante a visão
de suas regiões, é coisa recente. Elas são iluminadas num scanner, apre-
sentadas pelo computador e pelas radiografias computadorizadas, con-
duzindo muitos estudiosos às tentativas de também localizar a base
fisiológica neuronal de seu funcionamento e encontrar explicações para
os mecanismos da memória. “De fato, as neurociências estão apenas
começando a compreender a importância da imprecisão da memória,
ou seja, que a memória não é rememoração precisa, mas reconstrução.”9

Com a possibilidade do estudo da inteligência artificial pelas má-
quinas que simulam funções mentais, os cientistas investem na desco-
berta da fisiologia cerebral, na tentativa de colher dados observáveis,
passíveis de mensuração e capazes de serem situados numa relação ri-
gorosa de causa e efeito, bases do conhecimento positivista dominante
no meio científico desde o final do século XIX e começo do século XX.

A memória entra como algo que é passível de estudos mais
empiristas, como aquilo que pode ser observado, percebido, experimen-
tado, portanto, que pode ser tratado como objeto para as ciências, com
status científico. Por outro lado, paradoxalmente, é possível pensarmos
na memória exatamente como algo mais intangível, mais fluido, mais
efêmero e que pode ser fragmentado e mesmo esquecido ou perdido.

A natureza da memória coloca-nos frente a uma questão fascinan-
te e enigmática: por que nos lembramos, por que nos esquecemos?
Explicita-se aí a dupla natureza do objeto, biológica e simbólica, que se
revela nas experiências cotidianas das pessoas:

A memória é um processo complexo, não um simples acto mental;
até as palavras que usamos para a descrever (reconhecer, recordar,
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evocar, registrar, comemorar, etc.) mostram que “memória” pode in-
cluir tudo, desde uma sensação mental altamente privada e espontâ-
nea, possivelmente muda, até uma cerimônia pública solenizada.10

As diversas teorias sobre a memória, disponíveis na área da Psica-
nálise, tentam dar conta desta questão. Até hoje, porém, permanece o
enigma do acesso às reminiscências infantis da história do sujeito, ante
a dificuldade de rememoração. Não se tem acesso às experiências do
homem referentes às sensações mentais privadas, relativas a seus pri-
meiros anos de vida. Haverá sempre um resto, esquecido, sempre ina-
cessível. Vejamos o que Freud11 nos diz a respeito:

Até agora nenhuma teoria psicológica conseguiu dar uma explica-
ção geral do fenômeno fundamental de lembrar e esquecer; de fato a
análise completa daquilo que realmente ainda pode ser observado
mal começou a ser feita. Hoje em dia, o esquecimento talvez se te-
nha tornado um enigma maior do que o lembrar-se, desde que o
estudo dos sonhos e dos fenômenos patológicos nos ensinou que
mesmo que algo que pensávamos ter esquecido há muito tempo pode,
repentinamente, vir à tona de novo, na consciência.

A despeito de serem estudiosos que construíram suas teorias num
mesmo período histórico — Henri Bergson (1859-1941), Sigmund Freud
(1856-1939) e Maurice Halbwachs (1877-1945) —, após um século das
produções teórico-filosóficas de Henri Bergson, dos estudos sobre
psiquismo de Sigmund Freud, da teoria sociológica sobre a memória de
Maurice Halbwachs, vemos que seus textos ainda são atuais e ajudaram
na compreensão dos mecanismos da memória que dispomos hoje.

Mesmo na área da literatura, Marcel Proust, um dos mais famosos
memorialistas, criou um novo ciclo narrativo romanesco da memória.
É também o mais destacado escritor dedicado à reconstrução da me-
mória. “Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como
de fato ela foi, e sim uma vida lembrada por quem a viveu.”12 Em seu
trabalho O Caminho de Swann, Proust13 descreve a memória involuntária
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que acomete o sujeito que passa a ser tomado pelas lembranças de seu
passado. Para o autor, a memória se impõe ao sujeito de tal forma que
lhe invade, como vindo de fora, fruto do esmaecimento a que estão
sujeitas as experiências da existência.

Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a
quem perdemos se acham cativas nalgum ser inferior, num animal,
um vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente perdidas para nós
até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar
por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de pri-
são. Então elas palpitam, nos chamam, e, logo que as reconheçamos,
está quebrado o encanto. Libertada por nós, venceram a morte e
voltam a viver conosco.14

Henri Bergson15, em seu texto Matéria e Memória, apresenta sua
teorização sobre a memória e o funcionamento da mente, em especial a
relação com a percepção, pelos processos de conservação dos registros
mnemônicos. Apresenta-nos uma teoria complexa sobre o funciona-
mento de nosso psiquismo, em particular como são conservados os re-
gistros pelo funcionamento da memória.

Para esse filósofo16, a memória teria uma função unificadora, entre
as aparentes situações descontínuas do eu superficial e a fluência do eu
profundo, como uma característica da perpétua mudança típica da vida
mental. É importante salientar que esta visão bergsoniana do superfi-
cial e do profundo na concepção do eu foi preponderante durante o
desenvolvimento das teorias clássicas da Psicologia, no início do século
XIX. Esta metáfora topológica, em que o autor apresenta os estudos
sobre a consciência e o inconsciente, é um tema também trabalhado na
teoria freudiana. “Por trás das cristalizações e das aparentes situações
descontínuas do eu superficial, o eu profundo flui como uma unidade
em perpétua mudança. Mas esse progresso na continuidade supõe uma
atividade unificadora: a memória.”17

 Bergson vai então caracterizar a memória em dois tipos: 1) memória
hábito, voltada para nossos automatismos e repetições, que se organiza
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com base em nossas experiências e aprendizagens. É a responsável por
nossa vida prática do dia a dia e pelos comportamentos que realizamos
automaticamente; 2) memória verdadeira coextensiva à consciência, vol-
tada para o registro de imagens-lembranças dos acontecimentos gerais
de nossa vida. É o domínio de nosso acervo de memória de nossa própria
história de vida. Cada sujeito organizaria o seu, pela própria trajetória de
vida. É o que também lhe possibilita a vivência de mesmidade.

Seu pensamento sobre o funcionamento da memória é ilustrado
com a utilização da figura topológica de um “cone”. A base do cone
representaria aquisições de novas experiências. Seria já o polo oposto, o
vértice, que representaria o momento presente, vivido pelo indivíduo.
O filósofo atribui à memória a função especial de conservação subliminar,
portanto, subconsciente, das experiências vividas. Neste sentido, temos
uma ideia de um grande acervo mnemônico dos registros da história de
vida de cada indivíduo, portanto, uma produção altamente individual.
Henri Bergson18 destaca a função da consciência como a da escolha,
frente às multiplicidades de representações: “[...] o poder de escolha do
ser vivo é coextensivo à franja de ação possível que envolve a ação real:
consciência é sinônimo de invenção e liberdade.”

Henri Bergson19 distingue percepção pura e memória, em
contrapartida da percepção, que estaria também impregnada de lem-
branças em seu próprio funcionamento. Vejamos como é tratada esta
questão no âmbito da Psicanálise.

Sigmund Freud (1856-1939), médico neurologista e criador da
psicanálise, trabalha com a ideia de dois sistemas distintos: a consciên-
cia/pré-consciente e o inconsciente. Desde o início do desenvolvimen-
to de sua teoria, ele se ocupou do tema memória, um dos mais impor-
tantes mecanismos do funcionamento mental, em sua concepção. Há,
para ele, uma distinção entre o que chama mente ou aparelho psíquico
e sua base neurológica cerebral. A distinção entre estes dois níveis é
calcada no pressuposto de que há duas ordens distintas de funciona-
mento de nosso psiquismo: a mente, que possui uma organização dos
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registros simbólicos, e o cérebro, base do funcionamento anátomo-fisio-
lógico do organismo.

Sigmund Freud vai, portanto, supor um funcionamento da mente
com base nas representações, tomando este conceito da filosofia clássi-
ca. Representação é o termo clássico, usado na filosofia e na psicanálise.
Etimologicamente, a palavra, oriunda do latim repraesentatio, indica a
imagem, ou a ideia, ou ambas as coisas. Nicola Abbagnano20 apresenta
três significações fundamentais, expostas por Ockham:

Em primeiro lugar, entende-se por este termo aquilo por meio de
que se conhece algo e nesse sentido o conhecimento é representativo
e representar significa ser aquilo por meio de que se conhece alguma
coisa. Em segundo lugar, entende-se por representar o fato de se
conhecer alguma coisa, conhecida a qual conhece-se outra coisa; e
neste sentido a imagem representa aquilo de que é imagem, no ato
da lembrança. Em terceiro lugar entende-se por representar causar o
conhecimento, da maneira como o objeto causa o conhecimento [...]
No primeiro sentido a R. é a idéia no sentido mais geral; no segundo
sentido é a imagem; no terceiro, é o próprio objeto.

Percebemos que as diferentes significações do termo podem abran-
ger três sentidos, a saber: a representação sendo a própria ideia como
produção do pensamento, no sentido mais amplo possível; a represen-
tação para englobar a imagem no campo do imaginário; e também como
o objeto em si. Neste último sentido está incluída a ligação entre a
representação e o que ela representa, ou seja, o referente.

Sigmund Freud21 fez uma nova leitura da enfermidade da fala cha-
mada afasia, cujo portador perde sua autonomia quanto à expressão
verbal. Demonstra que há uma relação de paralelismo entre o fisiológi-
co e o psicológico nesta patologia. Toma como ponto de partida o estu-
do da fala, destacando a palavra como uma representação complexa de
origem visual, acústica, tátil e cinestésica ao mesmo tempo. Ou seja,
imagem acústica da palavra, imagem motora, imagem da leitura e ima-
gem da escrita.
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Por representação, ele vai definir o que seria a matéria que constitui
o próprio aparelho psíquico ao nível da vida mental. Para Sigmund
Freud22, as representações são marcadas pelo afeto, que é a mola pro-
pulsora do psiquismo. A representação mental é organizada pela ideia,
que é movida por uma carga, intensidade de afeto — a libido — que ele
denominou de energia psíquica. As organizações das representações
em cadeias associativas possibilitam o funcionamento do pensamento,
quer consciente, quer inconsciente do indivíduo. Nesta lógica, as repre-
sentações conscientes e inconscientes organizam os sistemas de me-
mória e de interpretações da realidade do sujeito.

Ele vai dividi-las em dois tipos: as representações coisas e as repre-
sentações palavras. A primeira seria da ordem das relações dos objetos,
das imagens visuais, acústicas, táteis, que chegariam à mente. As repre-
sentações de palavras seriam as imagens acústicas da palavra, imagem
motora da leitura e da escrita, da ordem do símbolo. Em seu entendi-
mento, os elementos vão se associar para organizar a representação de
palavra e representação de coisa e o processo de significação que vai ser a
relação entre as duas representações. Sigmund Freud23 cria a ideia de um
aparelho de linguagem que, para se organizar, precisa da relação com o
outro. Isso permitiria as trocas simbólicas, entendidas como outro apare-
lho de linguagem, já numa relação estabelecida com o outro social.

No texto de 1915, O Inconsciente,24 ele estabelece o funcionamento
do inconsciente. Nessa obra, as representações estão assim divididas: as
representações coisas seriam próprias do registro inconsciente; e no re-
gistro da consciência estariam tanto as representações de palavras como
também as representações coisas.

Agora parece que sabemos de imediato qual a diferença entre uma apre-
sentação consciente e uma apresentação inconsciente. As duas não são,
como supúnhamos, registros diferentes do mesmo conteúdo em diferen-
tes localidades psíquicas [...] mas a representação consciente abrange a
representação-coisa mais a representação-palavra que pertence a ela, ao
passo que a representação inconsciente é a representação-coisa apenas.25
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A representação, que é fundante do psíquico, confere-nos a possi-
bilidade de pensar que algo de nosso corpo se inscreve sob a forma de
linguagem, sob a forma de palavra. Para Sigmund Freud26, o aparelho
psíquico se organizaria com base nas representações que se ligariam
nas diversas cadeias associativas da memória — fundante da própria
vida psíquica, pois não há mente sem memória —, para cada indivíduo.
São os traços que, fixados novamente pela repetição das próprias expe-
riências de vida, promovem as marcas das impressões captadas pela per-
cepção, vindas do mundo exterior ou do próprio interior do organismo.

São esses traços mnêmicos que se fixam no psiquismo como me-
mória e, desta maneira, pode manter seus efeitos. Neste sentido, pode-
ríamos estabelecer uma relação com a conservação, proposta por Henri
Bergson,27 como a propriedade mais importante da memória, distin-
guindo-a do funcionamento da percepção-ideia.

A noção de inconsciente em Sigmund Freud remete a sua teoria da
memória distinta da função da percepção, uma vez que os traços fixa-
dos na mente se ligam unindo as experiências entre si, principalmente
em torno da experiência de satisfação. Esta implica a relação entre uma
necessidade e um objeto que lhe satisfaria, deixando organizado na
mente o trilhamento dessa rede. Sigmund Freud,28 como Henri
Bergson,29 diferencia os sistemas perceptivos e o sistema minêmico como
funcionalmente distintos.

Para Sigmund Freud,30 a memória vai se organizando e “[...] é re-
presentada pelas diferenças nas facilitações entre os neurônios”. Uma
vez trilhado o caminho pelo qual a estimulação vinda da percepção fixa
a marca da memória, abre o caminho para que as próximas estimulações
e experiências se organizem. É a própria organização do acervo
mnemônico, pensado por Sigmund Freud, que é a base da vida psíquica
inconsciente e consciente dos indivíduos.

O relato do guia-mirim, apresentado acima, deixa bem claro como
ele organizou seu acervo mnemônico e suas redes de marcas e cami-
nhos trilhados pelas lembranças. Agora já adulto, é capaz de reproduzir
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o texto, que ficou conservado em sua memória desde a infância até o
momento atual.

O bebê humano registra suas vivências em suas primeiras relações
sociais com a genitora, ou substituta, no seio da família, nas interações
com seu entorno sociofamiliar. São as marcas mais primitivas, no sentido
de primeiras, da organização psíquica, e que irá carregar os traços de
memória, fixando-os permanentemente. A memória é esta rede, não es-
tática, mas diferencial, e seus traços não são inalteráveis para sempre.
Segundo Sigmund Freud,31 podem ser reescritos com as novas experiên-
cias vivenciadas ao logo da vida de cada um. Como diz Sigmund Freud:32

Somos, portanto, forçados por diversas considerações, a suspeitar que
nas chamadas primeiras lembranças da infância não possuímos os ves-
tígios genuínos de lembranças, mas sim uma revisão posterior delas,
uma revisão que pode ter sido sujeita a influência de uma diversidade
de forças psíquicas posteriores. Assim as “lembranças da infância” dos
indivíduos passam em geral a adquirir o significado de “lembranças
encobridoras” e nisto eles oferecem uma notável analogia com as lem-
branças da infância dos povos preservadas nas lendas e mitos.

Mas a memória a que Sigmund Freud33 se refere não é apenas a
memória consciente e voluntária, mas também os processos mentais
inconscientes. Não é a lembrança em si de algo factual apenas, mas os
traços ligados às experiências de satisfação que estão irremediavelmen-
te associadas aos traços anteriormente deixados na memória pelo dese-
jo e pelas experiências de prazer e de desprazer.

Esta memória não é isolada, é diferencial e se organiza em cadeia,
em cada um, pelas próprias experiências de vida, que vão formando a
história pessoal. Alguns desses traços podem ser desinvestidos, esque-
cidos e perder importância ao longo da vida do sujeito. Outros traços
mais privilegiados são reinscritos constantemente, já que, para Sigmund
Freud,34 a memória de uma experiência é dinâmica.

Sendo assim, para Henri Bergson35 e Sigmund Freud,36 memória e
percepção são excludentes. Neste sentido, as duas teorias se aproximam
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conceitualmente. Para Sigmund Freud,37 os traços de memória tendem
a se agrupar, associar-se em grandes cadeias ou feixes e organizar-se
por simultaneidade ou por contiguidade, à medida que vão ocorrendo
as experiências de vida. Como Henri Bergson,38 Sigmund Freud39 co-
loca em espaços distintos o que ele vai chamar de consciente e incons-
ciente. Vejamos: agrupados de um lado e com funcionamento distinto,
temos as marcas que irão fundar o inconsciente; de outro, as marcas que
irão organizar a vida consciente do indivíduo.

Deste modo, os feixes de traços de memória que estão livres de
acesso à consciência, fornecem outro sistema distintivo de funciona-
mento mental, sob o comando de nosso eu, que ele nomeia de cons-
ciente. Memória e percepção estão diretamente vinculadas ao funcio-
namento do eu consciente, também assim explicitado:

[...] a maneira como nos apresentamos nas nossas memórias, a maneira
como definimos as nossas identidades pessoais e colectivas [sic] através
das nossas memórias, a maneira como ordenamos e estruturamos as
nossas idéias nas nossas memórias e a maneira como transmitimos essas
memórias a outros – é o estudo da maneira como somos. 40

A memória, parte essencial de nossa organização psíquica, não nos
está totalmente disponível para nossas reminiscências, conforme a
teorização freudiana. A teoria bergsoniana, vai nos explicitar também o
funcionamento da memória na mente. Vejamos como ele desenvolve
sua teorização: a percepção, pura diferença, está sempre intermediada
pela imagem do próprio corpo daquele que percebe.

A corporeidade vai marcar a relação das ações deste corpo sobre o
ambiente, sua autoimagem. As experiências de vida vão estar sempre
relacionadas para cada indivíduo. Henri Bergson41, no entanto, opõe as
percepções atuais às lembranças. Há, aí, um princípio de diferenças: de
um lado, a percepção; e do outro, a memória.

O corpo é, portanto, uma imagem que atua junto a outras imagens,
recebendo e devolvendo movimentos. “Pode dizer que meu corpo é

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:4956



MEMÓRIA DE OLINDA    .57

matéria ou que ele é imagem, pouco importa a palavra. Se é matéria, ele
faz parte do mundo material, e o mundo material, consequentemente,
existe em torno dele e fora dele.”42

Henri Bergson43 defende, como Sigmund Freud,44 que a memória
é organizada e conserva integralmente as experiências de vida de cada
sujeito individualmente. Para Henri Bergson,45 o grande problema não
está relacionado a esta conservação e permanência dos registros em forma
de memória, mas como se dá o esquecimento do que se armazena e se
conserva por inteiro nas pessoas. Em Sigmund Freud,46 o esquecimen-
to está irremediavelmente marcado pela operação de recalque, que se-
leciona e retira de circulação os registros incestuosos proibidos, que
impedem ao sujeito o livre acesso a suas representações inconscientes.
O recalque é entendido como a:

Operação por meio da qual o sujeito tenta rejeitar ou manter no
inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações) li-
gadas a uma pulsão. A repressão se produz naqueles casos em que a
satisfação de uma pulsão (suscetível de provocar por si mesma pra-
zer) ofereceria o perigo de provocar desprazer em virtude de outras
exigências. 47

Com base na ideia da repressão dos desejos edípicos, incestuosos e
proibidos, Sigmund Freud48 teoriza a respeito das específicas formas de
retorno do material recalcado. Portanto, ainda que estejam armazena-
das todas as experiências de vida do sujeito, ele não tem acesso direta-
mente a elas. Jacques Le Goff 49 destaca:

Freud não tem a tentação de tratar a memória como uma coisa, como
um vaso reservatório. Mas, ligando o sonho à memória latente e não
à memória consciente e insistindo na importância da infância na cons-
tituição desta memória, contribui, ao mesmo tempo que Bergson,
para aprofundar o domínio da memória e para esclarecer, pelo me-
nos ao nível da memória individual, esta censura da memória, tão
importante nas manifestações da memória coletiva. A memória co-
letiva sofreu grandes transformações com a constituição das ciências

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:4957



58.    ELIANE NASCIMENTO

sociais e desempenha um papel importante na interdisciplinaridade
que tende a instalar-se entre elas.

MEMÓRIA DO PONTO DE VISTA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

O conceito de representação social ou coletiva foi uma contribui-
ção de Émile Durkheim,50 criador da sociologia moderna, no final do
século XIX. Ele tomou a representação em sua dimensão social. A so-
ciedade exerce coerção sobre os indivíduos e os grupos. Isto marca um
diferencial entre as especificidades do pensamento social em relação ao
pensamento individual. “Não é necessário sustentar que a vida social
seja constituída por algo mais do que representações, individuais ou
coletivas, só podem ser estudadas cientificamente na condição de o se-
rem objetivamente.”51 Neste sentido, Maurice Halbwachs,52 importan-
te sociólogo francês e discípulo de Émile Durkheim, apresentou sua
teoria, trazendo-nos ideias a respeito de uma memória coletiva, ponto
de vital importância para as construções das rememorações essenciais
para o campo da História.

Ele trabalha a ideia de uma memória construída com base nas
vivências de grupos sociais concretos. Para ele: “A memória só começa
no ponto onde termina a tradição, no instante em que se apaga ou se
decompõe a memória social.”53 O que está em jogo é o processo de
transmissão das experiências de vida que se desenvolvem entre as gera-
ções no interior dos grupos sociais. O autor define grupo como um
campo social: família, comunidades, trabalho, escola. Ele explica:

[...] a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por
suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que
se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembran-
ças comuns e que se apóiam uma sobre a outra, não são as mesmas que
aparecerão com mais intensidade para cada um deles. Diríamos vo-
luntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre
a memória coletiva e que este ponto de vista muda conforme o lugar
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que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações
que mantenho com outros meios.54

No entanto, para ele, o grupo não é somente uma reunião de indiví-
duos definidos em sua realidade social. O que vai caracterizar a identidade
do grupo é essencialmente o interesse comum, as ideias, as preocupações
que irão refletir a própria personalidade de seus membros: Diz Maurice
Halbwachs:55 “[...] há tantos grupos quantos são as origens dos diferentes
tempos. Não há nenhum deles que se imponha a todos os grupos.”

O indivíduo é um ser eminentemente social. Pode não lembrar fa-
tos experimentados, mas se há testemunhos, seu papel seria o de com-
plementar as lembranças ora esquecidas. Portanto seria o grupo que
guardaria a memória. Este depoimento, porém, não possibilitará recor-
dar de nada se o fato não estiver guardado na memória e registrado. O
trabalho individual se impõe na rememoração como trabalho comple-
mentar, realizado pelo grupo.

Para Maurice Halbwachs,56 a memória individual não se opõe à me-
mória coletiva, pois é uma condição necessária e suficiente do ato de lembrar
e do reconhecimento das lembranças, operação que só pode ser pensada no
âmbito individual. Mas o grupo entra como testemunha e operadora, por-
que: “[...] só se tem capacidade de lembrar quando se coloca do ponto de
vista de um ou mais grupos, para que se possa situar em mais de uma corren-
te do pensamento coletivo.”57 Portanto, para o autor, a memória é construída
pelo grupo. Ele destaca ainda: “[...] a memória coletiva tira sua força e sua
duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante
eles são indivíduos que se lembram, enquanto membro do grupo.”58

Michael Pollack59 faz uma crítica à ideia de Maurice Halbwachs de
uma memória coletiva, cuja expressão mais ampla seria a memória naci-
onal e o risco de uma imposição, dominação ou mesmo violência
simbólica na própria noção de coesão social que a noção de memória
coletiva carrega: “Halbwachs longe de ver nessa memória coletiva uma
imposição acentuava as funções positivas desempenhadas pela memória
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comum.”60 Destaca ainda que na época que viveu Maurice Halbwachs,
o período do nazismo na Europa, a memória nacional era vista como a
forma mais completa da memória coletiva.

As sociedades se organizam em torno de lugares e estes marcam as
histórias dos grupos sociais, principalmente das famílias. Os grupos
estão inseridos numa parte do espaço, seja rural, seja urbano, e este é
por ele transformado. Segundo este autor: “[...] os grupos estão natu-
ralmente ligados a um lugar – é o fato de estarem próximos no espaço
que criou entre seus membros relações sociais.”61 Em contrapartida,
destacamos o texto de Pierre Nora,62 que trabalhou esta questão e mos-
trou a importância dos lugares de memória para a reconstrução das
rememorações, principalmente no campo da História. Diz o autor:

Os lugares de memória pertencem a dois domínios, que a tornam
interessante, mas também complexa: simples e ambíguos, naturais
e artificiais, imediatamente oferecidos à mais sensível experiência
e, ao mesmo tempo, sobressaindo da mais abstrata elaboração [...]
São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, sim-
bólico e funcional [...] Os três aspectos coexistem sempre [...] Di-
ferentemente de todos os objetos da história, os lugares de memó-
ria não tem referentes na realidade. Ou melhor, eles são, eles mes-
mos, seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais
em estado puro.63

Já Maurice Halbwachs64 defende que o passado se conserva pelos
grupos, num meio material: cidades, bairros, ruas, que cercam o indiví-
duo. É no espaço que o pensamento pode se fixar, para que possa reapa-
recer em forma de lembranças. Os lugares participam da estabilidade
do mundo pessoal dos indivíduos, geralmente da vida passada, da in-
fância, que aconteceram em lugares significativos para cada um. Esta é,
portanto, uma condição da memória.

A organização da memória e da identidade, para Ecléa Bosi,65

está marcada pelas condições subjetivas e sociais em que o indivíduo
está inserido.
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Na constituição da memória individual e familiar são importantes
os contatos com outros grupos. Uma família pode ter morado lon-
gos anos num mesmo bairro, formado vínculos estreitos com a
vizinhança: a criança sente-se incluída no grupo familiar e no da
vizinhança, suas lembranças brotam de um e outro, dada a íntima
vivência com ambos. Se podemos reagrupar em nossa subjetivida-
de lembranças de espaços sociais diferentes, podemos sobrepor
imagens do mesmo espaço social.66

Para Maurice Halbwachs:67 “Cada sociedade recorta o espaço a seu
modo [...] de modo a constituir um quadro fixo onde encerra e localiza
suas lembranças.” Tanto as pessoas que habitam as áreas urbanas como
aquelas que habitam o campo constroem suas memórias no espaço, pelas
ruas, praças, cidades ou morros, colinas, riachos. James Fendress e Chris
Wickhan68 argumentam que esta geografia internalizada é inteiramen-
te construída socialmente pelas pessoas da cidade e do campo e “[...]
costumam também apresentar uma geografia inteiramente simbólica
do desenho das ruas em torno da habitação familiar, que representa a
lenta aprendizagem do mundo exterior durante a infância e a adoles-
cência.”69 Como muito bem destacam os autores:

[...] por certo é a importância constantemente recorrente da geogra-
fia local como estrutura de memorização: montes, grutas, casas de
lavoura e campos todos têm as suas memórias para os camponeses
falarem delas [...] mas o espaço geográfico da comunidade é por sua
vez socializado segundo esta mesma via, conferindo-lhe as suas as-
sociações passadas um significado que faz sentido para os seus habi-
tantes [...] espaço e tempo firmam-se na construção da identidade
comunitária.70

Em sua construção teórica, Maurice Halbwachs71 defende que o
homem participa de dois tipos específicos de memória: uma pessoal e
individual e outra coletiva e social. Numa constrói a história de sua
própria vida. Noutra, as lembranças são divididas também por outras
pessoas que participaram de grupos sociais comuns, cujas histórias são
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partilhadas e conjuntamente rememoradas, mas se tornam também im-
pessoais. Estas são as memórias coletivas. “Seria o caso, então, de dis-
tinguir duas memórias, que chamaríamos, se o quisermos, a uma inte-
rior ou interna, a outra exterior: ou então a uma memória pessoal, a
outra memória social.”72

Está claro que o autor trata da possibilidade de rememoração de
dados da história do indivíduo, ou mesmo da história do grupo do qual
ele fez parte, mas, à medida que defende a ideia de uma memória social,
ele está tratando da reconstrução, com base nos relatos de dados da expe-
riência de vida que foi partilhada. É, portanto, um movimento de
rememoração pelo trabalho da lembrança, que seria uma operação emi-
nentemente individual. A rememoração, por sua vez, seria um trabalho
coletivo, que teria também como ponto central o inevitável trabalho do
esquecimento, que é inegavelmente individual, ainda que o autor cen-
tralize a esfera grupal, para justificar o esquecimento. Argumenta
Maurice Halbwachs:73

Quando dizemos que um depoimento não nos lembrará nada se não
permanecer em nosso espírito algum traço do acontecimento passado
que se trata de evocar [...] é preciso que desde esse momento não
tenhamos perdido o hábito nem o poder de pensar e de nos lembrar
como membro do grupo do qual essa testemunha e nós mesmos
fazíamos parte [...] Esquecer um período da vida é perder contato
com aqueles que então nos rodeavam.

Citamos Maurice Halbwachs,74 ao se referir à própria lembrança:
“[...] se as imagens se fundem tão intimamente com as lembranças, e se
elas parecem emprestar a estas sua substância, é que nossa memória não
é uma tabula rasa [...]”. Encontramos em seu texto a ideia de espírito,
alma ou mesmo substância, quando quer se referir ao interjogo de lem-
branças, quer no âmbito individual, quer no âmbito coletivo, ao desta-
car as imagens que compõem as lembranças. Se os relatos das
rememorações são feitos basicamente pelos discursos, o autor estará se

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:4962



MEMÓRIA DE OLINDA    .63

referindo às trocas simbólicas que se dão na própria linguagem? A lin-
guagem seria um dos elementos que permeia as relações sociais, esta-
belece os laços sociais e fundamenta a troca que o autor defende, na
manutenção das imagens e lembranças, na rememoração possível aos
próprios grupos.

A despeito de constatar a amnésia infantil, a leitura do esqueci-
mento dos primeiros anos de vida, para o autor, está baseada na possi-
bilidade de o indivíduo tornar-se um ser social: “Se não recordamos de
nossa primeira infância, é, com efeito, porque nossas impressões não se
podem relacionar com esteio nenhum, enquanto não somos ainda um
ente social.”75

Isto se torna claro, quando o autor coloca: “[...] sentimentos e ima-
gens que formam a substância mesmo de seu pensamento.”76 O que
seria a substância do pensamento? Seria o pensamento organizado pela
linguagem, com um sistema de representações, com um código simbó-
lico próprio a cada língua?

Vejamos o que dizem James Fendress e Chris Wickhan:77

Em si e por si, a memória é subjectiva. Ao mesmo tempo, porém, a
memória é estruturada pela linguagem, pelo ensino e observação,
pelas idéias colectivamente assumidas por experiências partilhadas
com os outros. Também isso constrói uma memória social. Qual-
quer tentativa de usar a memória, de uma maneira sagaz, como fonte
histórica, tem que se confrontar à partida com o carácter subjetivo,
embora social, da memória.

Jean Duvignaud78 destaca no prefácio do livro Memória Coletiva,
de Maurice Halbwachs, que a sociologia moderna encontra uma nova
vocação, não mais tentando “reduzir” o individual ao coletivo, mas ten-
tando saber por que, no meio da trama coletiva da existência, surge e se
impõe a individuação.
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MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL

A memória e a história têm uma relação de proximidade e de de-
pendência, pois não se pode pensar na História sem que se faça refe-
rência às grandes construções rememorativas de que dispõe hoje a
humanidade sobre a própria trajetória do homem em sua existência.
“[...] os historiadores se interessam cada vez mais pelas relações entre a
história e a memória [...] Já com o iluminismo afirmou-se uma visão
otimista da história a partir da idéia de progresso, que agora conhece,
na segunda metade do século XX, uma crise.”79

Assim como a humanidade produziu suas construções imaginárias
nas obras literárias e míticas, surgiram os deuses e os heróis dotados de
poderes especiais. Na mitologia greco-romana, como nos ensina Thomas
Bulfinch,80 as musas filhas de Júpiter (pai dos deuses) e de Mnemósine
(Memória), eram as deusas do canto e da memória. Cada uma tinha
sob sua responsabilidade um ramo especial da literatura, das ciências e
das artes, sendo Clio a musa responsável pela história. “Mnemósine,
era a deusa da reminiscência [...] a reminiscência funda a cadeia da
tradição, que transmite os acontecimentos de geração em geração.”81

Portanto, na mitologia, elas já estavam interligadas em seus aspectos
mais primordiais, pois vinham marcadas pela filiação, ou seja, portado-
ras de uma herança que nos revela como era a ligação entre Menmósine
e Clio, respectivamente, a representante da memória e da história.

Antes do surgimento da escrita, a história da humanidade consti-
tuiu-se pelos relatos orais daqueles que eram os responsáveis pela trans-
missão da memória e pela difusão dos conhecimentos. O que sabemos
hoje das histórias dos povos ditos primitivos deve-se às técnicas de
oralidade largamente difundidas. Com o advento da imprensa, princi-
palmente com sua difusão após a criação dos tipos móveis por
Gutenberg, em 1456, a escrita sofreu um grande impulso e o documen-
to escrito conheceu um desenvolvimento espetacular, sobrepujando em
prestígio as técnicas milenares da oralidade.
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É claro que a passagem do oral ao escrito é muito importante, quer
para a memória, quer para a história. Mas não devemos esquecer
que: 1) oralidade e escrita coexistem em geral nas sociedades e esta
coexistência é muito importante para a história. 2) a história, se tem
como etapa decisiva a escrita, não é anulada por ela, pois não há
sociedade sem história.82

Por meio da história, as pessoas têm informações sobre seu passa-
do, sua origem, a de seu país e das mudanças que se processaram nele.
Entender os grandes períodos da história ajuda as pessoas a se situarem
no mundo em que vivem.

A história enquanto ciência tem uma longa tradição. No entanto
tem tido uma evolução recente muito importante, a partir do final do
século XIX e começo do século XX. A partir desse período experimen-
tou grandes mudanças. A história clássica tinha como objetivo, apoiada
em documentos, identificar os fatos históricos, precisar as causas dos acon-
tecimentos, estabelecer os critérios de sua veracidade e documentá-los.
Estes fatos poderiam ser políticos, diplomáticos, militares ou religio-
sos. Este era o fazer do historiador.

No começo deste século o panorama da historiografia era dominado
por concepção, herdada do século XIX, denominada de “história
historizante” (Henri Berr), ou “história episódica [...]” Segundo esta
concepção, a missão do historiador consistiria em estabelecer – a
partir dos documentos – os “fatos históricos”, coordená-los e, final-
mente, expô-los corretamente.83

O iluminismo, movimento que surgiu nos fins do século XVII e se
desenvolveu durante o século XVIII na Europa, hoje chamado século das
luzes, caracterizou-se pela valorização da razão e abandono de crenças e
valores tradicionais ligados às correntes religiosas e a mitos, negando pre-
conceitos estabelecidos. Este movimento teve repercussão em todos os
ramos do conhecimento, notadamente nas humanidades, com seu ideário
que contrapunha os discursos da ciência versus o da religião.84
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Na Filosofia, encontramos os ensinamentos de Immanuel Kant que,
por meio de seu método crítico e racionalista, teve uma influência deci-
siva para o surgimento do movimento. Como decorrência do iluminismo
há um desenvolvimento das ciências, cuja máxima era a crença na ra-
zão, nos conhecimentos científicos e a concepção de que o homem
poderia alcançar um progresso que conduziria a um domínio sobre a
natureza cada vez maior. Havia já uma ruptura entre o ideário da ciên-
cia e as crenças religiosas; a ciência despontava como a única capaz de,
rigorosamente, explicar os fenômenos da natureza. O discurso científi-
co seria constitutivo da verdade e trazia uma promessa de desenvolvi-
mento e de progresso para a humanidade. 85

Os discursos científicos se voltaram para um referencial filosófico
centrado em Kant, na medida em que possibilitava uma leitura par-
cial e delimitada do real. Como filosofia crítica, que procurava fun-
dar as condições de possibilidade da razão pura e da razão prática, o
discurso kantiano permitia delinear os limites dos conhecimentos
científicos e metafísicos.86

O saber só era considerado válido, se estivesse pautado nas leis e
princípios das pesquisas científicas, como a experimentação, repetição
e verificação das experiências, baseado nos métodos das ciências exatas.
Todas as ciências humanas sofreram com as mudanças daí decorrentes
e a história também foi fortemente influenciada pelas ideias do
cientificismo que o início do século XX vivenciou. Segundo Le Goff:87

“Desde o início do século e, sobretudo nos últimos vinte anos, vem se
desenvolvendo um ramo da ciência histórica que estuda a evolução da
própria ciência histórica no interior do desenvolvimento histórico glo-
bal: a historiografia, ou história da história.”

Surgiu então um movimento de criação de nova visão da história
com um posicionamento crítico sob a forma tradicional de como fazê-la.
Este movimento de renovação teve seu centro difusor na França e ficou
conhecido como a Nova História.
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A história foi também influenciada pelo desenvolvimento das ciên-
cias políticas e econômicas, a partir do início do século XX, cujos
estudos sobre as sociedades passaram a exercer grande influência no
campo da história, principalmente pela utilização dos métodos esta-
tísticos. Os estudos econômicos das sociedades de consumo, com o
desenvolvimento das sociedades industriais, começaram a ser divul-
gados cientificamente.88

O fator de grande mudança que ocorreu na história foi, sem sombra
de dúvidas, motivado pelo desenvolvimento vivido pelas demais ciências
do homem. Outro fator importante foi o surgimento de novas discipli-
nas e temas como a Antropologia Moderna, a Linguística, a Semiótica, o
Estruturalismo, o Marxismo e a Psicanálise, que apareceram exatamente
no final do século XIX. Surgiram, então, novas concepções sobre o ho-
mem, sobre a linguagem e as comunicações e sobre as relações sociais,
que tiveram um grande impulso no início do século XX.

Ampliou-se com isto o próprio campo de estudo das sociedades
humanas, surgindo como consequência a história econômica, a história
demográfica. O campo da própria história social torna-se mais vasto,
deixando de ser restrito a fatos ligados a questões diplomáticas, bata-
lhas, guerras, fatos militares ou a grandes vultos e personagens da his-
tória. Isso possibilitou uma nova leitura sobre os fenômenos sociais e a
investigação histórica subsequente.

Um pouco por toda parte, nos anos 70, colóquios e obras, na sua
maioria coletivas, fizeram o balanço das novas orientações da histó-
ria. Um trabalho conjunto [Le Goff e Nora, 1974] apresentou, com
o título Faire de l´histoire, os “novos problemas”, as “novas aborda-
gens” e os “novos objetivos” da história.89

É neste contexto que surgiram nos Estados Unidos, em 1948, as
primeiras experiências da história oral como atividade de pesquisa so-
bre a memória. Paul Thompson,90 historiador social na década de 1960,
descobriu a importância da memória nos relatos de testemunhas sobre
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seu próprio passado e, ao ouvi-las, percebeu que elas têm sempre algu-
ma coisa importante a relatar.

Por outro lado, Paul Thompson91 trabalha com os relatos de vida,
trazendo para o primeiro plano aspectos da experiência de vida indivi-
dual e da vivência social dos grupos. O resultado disto foi criar um
importante contraponto ao que se costuma chamar de história oficial.
Pela primeira vez, a população simples, ordinary people, e também pes-
soas idosas e marginalizadas pelo poder, eram ouvidas.

O mérito da história oral não é o de trazer em si, necessariamente,
esta ou aquela postura política, mas sim o de levar os historiadores a
tomarem consciência de que sua atividade se exerce, inevitavelmen-
te, dentro de um contexto social e que tem implicações políticas.92

Destacamos ainda os trabalhos desenvolvidos na França pelo soció-
logo Michael Pollak93 que, ao dar voz às mulheres sobreviventes de cam-
pos de concentração, percebeu a possibilidade de aprofundar-se nos
estudos mediante o uso das técnicas da oralidade, documentando as
histórias de vida, e chegar a determinadas informações, por meio do
que ele nomeou de memória subterrânea. O que ele destaca é que há
lembranças de vivências traumáticas que, embora não sejam verbalizadas,
permanecem vivas, circulando apenas no âmbito privado, e podem nunca
ir a público. Segundo o autor: “[...] privilegiar a análise dos excluídos,
dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importân-
cia de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas
minoritárias e dominadas, se opõem à “memória oficial”, no caso a
memória nacional.” 94

No Brasil, a história oral teve suas primeiras experiências datadas
da década de setenta com a criação do grupo de Documentação em
Ciências Sociais, visando à preservação de documentos necessários às
pesquisas das Ciências Sociais no Brasil. A história oral deu grande
contribuição para o resgate da memória em diversos níveis — a memó-
ria nacional, a memória da história recente das sociedades, a memória
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popular e a memória das minorias —, evidenciando os fatos coletivos
em sociedade.

[...] o que importa na história oral não são os fatos acerca do passa-
do, mas todo o caminho em que a memória popular é construída e
reconstruída como parte da consciência contemporânea, a questão
de como os historiadores vão usar suas fontes é um problema da
história oral como das ciências afins.95

A história oral tem sido alvo de muitas críticas de alguns historia-
dores, que só aceitam e utilizam como fontes os documentos escritos.
A história oral como procedimento metodológico foi intensamente
debatida e foi questionado seu próprio estatuto; tratava-se de uma
metodologia, de uma disciplina ou de uma técnica de obtenção de in-
formações? Não obstante todas as críticas, a história oral conheceu um
grande desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX.

A grande valorização da história oral acontece quando paradigmas
científicos outrora inquestionáveis passaram a ser questionados, como
neutralidade, objetividade, verdade e precisão. Após a revisão de tais
paradigmas, não apenas pela história oral, mas, também, por outras
perspectivas teórico-metodológicas que questionavam os pressupostos
positivistas, os historiadores orais alargaram seu campo de discus-
são, resgatando, entre outros objetos de estudo, a relação entre me-
mória e história.96

Como são então organizadas as pesquisas e a documentação pela
história oral? “História Oral é um recurso moderno usado para a elabo-
ração de documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência
social de pessoas e de grupo. Ela é sempre uma história do tempo pre-
sente e também reconhecida como história viva.”97

A memória, a imaginação e a representação, conscientes e incons-
cientes, são as bases que sustentam qualquer narrativa que é construída
segundo as leis da linguagem, no interjogo dos significantes e
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significados. “A história opera sempre com o que está dito, com o que é
colocado para e pela sociedade, em algum momento, em algum lugar.
Desses elementos o historiador constrói sua narrativa, sua versão, seu
mosaico.”98

A veracidade que se busca nesta metodologia são as retidas na pró-
pria memória das pessoas, forjadas em seu imaginário, em sua vida
cotidiana, que circulam pela linguagem e são transmitidas de maneira
formal ou informalmente de uma geração a outra, bastante diferentes
da documentação de arquivos. Muitas vezes os trabalhos de história
oral cuidam de documentar os depoimentos de pessoas idosas e de re-
compor aspectos da vida individual, do grupo e da sociedade em que
vivem estas pessoas que conjuntamente a documentam.

Segundo Paul Thompson,99 há procedimentos metodológicos es-
pecíficos aplicados à história oral. É possível documentar a história de
uma única vida, como também uma coletânea de narrativas, quando
várias pessoas serão agrupadas sob um tema comum, como histórias de
famílias ou de comunidades. Para esse autor, é preciso proceder às aná-
lises cruzadas das informações obtidas para o desenvolvimento siste-
mático da interpretação histórica, para que dela possa surgir a lógica
interna da exposição. Para isso, o historiador dispõe das grandes teorias
sociológicas, psicanalíticas e da linguagem.

Portanto as narrativas estarão sujeitas às leis que regem os meca-
nismos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes, e se manifes-
tam na linguagem oral, por meio da produção dos discursos no dia a dia
das comunicações e interações humanas.

Sigmund Freud100 nos ensinou os mecanismos presentes nos
relatos das narrativas, a saber: os lapsus, os atos falhos, os silêncios, os
não-ditos, as duplas mensagens, os esquecimentos. A história oral, utili-
zando os mecanismos próprios da linguagem, as leis dos significantes e
dos significados, transita entre os dois polos: o consciente e o inconscien-
te. Como tem a memória como sua fonte, estará sempre marcada pelas
esferas do objetivo e do subjetivo, do público e do privado.
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MEMÓRIA E LINGUAGEM

O desenvolvimento dos conhecimentos da linguística moderna
como um novo campo de saber, aconteceu no início do século XX com
os trabalhos de Ferdinand Saussure,101 e de Roman Jakobson,102 influen-
ciando muito a psicanálise. Esses autores desenvolveram trabalhos
consistentes, abrindo novos conhecimentos sobre a estrutura da lin-
guagem, sua organização e aquisição. O primeiro distingue a língua da
fala. Para ele, a linguagem é um todo multiforme e heteróclito. A lín-
gua é um sistema de classificação da linguagem. Representa este lado
social da linguagem. Já a fala é sempre função individual e voluntária
do indivíduo falante. O signo linguístico é uma entidade psíquica de
dupla face, o conceito e a imagem acústica que se relacionam e se opõem:
o significante e o significado.

Ao estabelecer os elementos componentes do signo linguístico, o
significante e o significado, sua relação aos referentes, suas leis e pro-
priedades, a Linguística Moderna também auxilia na compreensão da
organização dos discursos e, consequentemente, do papel da organiza-
ção não apenas da fala, mas também das lembranças, rememorações e
da possibilidade de compreensão de seu funcionamento.

Uma vez que o código linguístico é partilhado por todos, é possível
estabelecer uma relação entre o que Maurice Halbwachs103 defendia
como memória coletiva e o uso comum da linguagem por uma comu-
nidade. O movimento da rememoração se dá por meio da linguagem e
das lembranças que chegam aos indivíduos. A memória é, então,
inseparável do trabalho da rememoração e do esquecimento, como dois
polos da mesma moeda, numa incessante dialética entre o lembrar e o
esquecer. Segundo Pierre Nora:104 “[...] o que nós chamamos de me-
mória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque
material daquilo que nos é impossível lembrar.”

Jacques Lacan,105 psicanalista francês contemporâneo, entende que
nosso psiquismo se organiza em três níveis que funcionam sempre
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interligados: o simbólico, o imaginário e o real. O mundo real, da natu-
reza, dos instintos, do gozo, dos desejos inconscientes é sempre media-
do pelo imaginário e pelo simbólico.

O aparelho de linguagem vai ser repensado por Jacques Lacan,106

quando se interessa pela linguagem não apenas como instrumentos de
comunicação, como em Ferdinand Saussure, mas pela linguagem como
estrutura da própria constituição do sujeito, no campo do Outro. O
Outro, conceito introduzido por este psicanalista “[...] é o lugar em que
se situa a cadeia dos significantes que comanda tudo que vai poder
presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que
aparecer”.107 É o lugar do código linguístico. Portanto, é o próprio cam-
po da linguagem e do discurso do sujeito que ele nos aponta.

Jacques Lacan108 defende, então, que se os significantes inicialmente
estão no Outro, é neste lugar que se articula a estrutura discursiva que
engendra o próprio sujeito. E o inconsciente se funda como a linguagem,
como uma estrutura que preexiste à entrada do sujeito na linguagem.
Para o autor, vivemos todo o tempo num mundo simbólico do código
linguístico, das regras, das convenções sociais e da cultura.

Pagamos um preço pela passagem do mundo real da natureza ao
mundo simbólico da cultura e pela repressão de instintos, como nos
mostrou Sigmund Freud,109 em seu texto O Mal Estar da Civilização,
que permanece muito atual. Para conviver com esta realidade, podemos
nos refugiar em nosso mundo imaginário, no qual podemos fantasiar,
criar, como fazem os artistas. Projetamos em nossas vidas nossos so-
nhos, desejos e fantasias. Elas estão presentes também em nossas lem-
branças, mesclando sempre rememorações e devaneios conscientes e
inconscientes. Como nos aponta Michael Pollack:110

[...] a memória é um fenômeno construído. Quando falo de construção,
em nível individual, quero dizer que os modos de construção podem
tanto ser conscientes como inconscientes. O que a memória individual
grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um ver-
dadeiro trabalho de organização [...] a memória é um fenômeno
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construído social e individualmente, quando se trata da memória her-
dada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito
estreita entre a memória e o sentimento de identidade.

A discussão do tema memória individual versus memória coletiva é
complexa e não há uma posição unânime entre os estudiosos do campo
da história. Vejamos a posição de Alessandro Portelli111 a respeito:

Não se deve esquecer que a elaboração da memória e o ato de lembrar são
sempre individuais: pessoas, e não grupos se lembram. Mesmo quando
Maurice Halbwachs afirma que a memória individual não existe, sempre
escreve “eu me lembro”. Por outro lado, Halbwachs descreve como um
processo individual, até solitário, uma atividade essencial da memória: o
esquecimento [...] Se toda memória fosse coletiva, bastaria uma teste-
munha para uma cultura inteira; sabemos que não é assim. Cada indiví-
duo, particularmente nos tempos e sociedades modernos, extrai memó-
rias de uma variedade de grupos e as organiza de forma idiossincrática.
Como todas as atividades humanas, a memória é social e pode ser com-
partilhada (razão pela qual cada indivíduo tem algo a contribuir para a
história “social”); mas do mesmo modo que a langue se opõe a parole ela
só se materializa nas reminiscências e nos discursos individuais.

François Dosse,112 apoiado em uma leitura baseada na psicanálise,
destaca a especificidade do lugar que o psicanalista ocupa na escuta de
seu paciente, como aquele que autoriza sua narrativa. Destaca a lingua-
gem como a comunicação singular da cada discurso. Estas duas media-
ções, para o autor, dão ao relato um enraizamento social:

Quanto à fala do paciente em si, suas narrativas entrelaçadas de nar-
rativas que a precedem estão, portanto, ancoradas em uma memória
coletiva. O paciente exprime uma interiorização da memória coleti-
va que cruza sua memória pessoal [...] Essa memória consiste, por-
tanto, em uma trama ao mesmo tempo privada e pública.113

O autor entende a produção mnemônica quando afirma: “A memó-
ria é, portanto como a história, um modo de seleção no passado, uma
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construção intelectual, e não um fluxo externo ao pensamento.”114 A
especificidade do contato entrevistado e entrevistador, permitida pelas
técnicas da história oral, estabelece uma relação baseada na identificação
e transferência, procurando extrair o máximo de informações e veracida-
de, pelos processos sincrônicos e diacrônicos, próprios das relações so-
ciais e temporais permeados pela palavra.

A utilização da linguagem e da memória é um recurso comum nos
dois campos de trabalho — História e Psicanálise —, com finalidades
distintas, mas imprescindíveis para seus fins. A prática psicanalítica tem
uma finalidade terapêutica, cujo material de relato das sessões é basea-
da nos discursos dos analisandos. A prática da História tem uma fina-
lidade social, que compreende o passado e o articula com o presente,
numa reconstrução: “[...] o passado é uma construção e uma
reinterpretação constante e tem um futuro que é parte integrante e sig-
nificativa da história.”115

Como foi possível demonstrar, o tema memória suscita grandes
debates e variados níveis de interpretação entre os estudiosos.

[...] seja qual for a natureza da memória enquanto objeto pura-
mente neurológico ou puramente epistemológico, não podemos
conhecer nem sentir as nossas recordações a não ser que as “pense-
mos” primeiro; e quando “pensamos” as nossas recordações, evo-
cando-as e articulando-as, elas deixam de ser objectos e passam a
ser parte de nós.116

Poderíamos afirmar que o trabalho com o tema memória impõe a
necessidade de pensarmos numa teorização sobre o eu como ponto cen-
tral e unificador do sujeito e na possibilidade de acesso à consciência.
Neste sentido, vemos que Henri Bergson117 desenvolveu sua teoria so-
bre o eu, relacionada ao consciente e inconsciente, quando nos fala do
“eu profundo”, bem como Sigmund Freud,118 principalmente em seu
texto O Ego e o Id, desenvolveu uma teorização sobre a instância egoica,
sua relação com a consciência e o inconsciente.
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James Fendress e Chris Wickhan119 apontam que “[...] a memória
desempenha um imenso papel social. Diz-nos quem somos, integran-
do nosso presente em nosso passado e dando assim fundamento a to-
dos os aspectos daquilo a que os historiadores chamam hoje as
mentalités”. A Memória Oral também utiliza o relato do depoente por
meio da linguagem, na construção das narrativas. Como diz Jacques Le
Goff:120 “[...] a memória, como propriedade de conservar certas infor-
mações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções
psíquicas, graças as quais o homem pode atualizar impressões ou infor-
mações passadas, ou que ele representa como passadas.” Essas funções
psíquicas estão demarcadas pelo funcionamento da própria linguagem.

Para Paul Thompson121 “[...] a narrativa como forma principal pela
qual os seres humanos dão sentido a própria experiência”, é também
um testemunho que contém afirmações dos depoentes, por meio da
linguagem. Daí a importância do trabalho de análise e documentação
da história oral realizada pelo historiador, referente aos aspectos sociais
e políticos das narrativas. O autor ainda afirma: “O mérito da história
oral não é do de trazer em si, necessariamente, esta ou aquela postura
política, mas sim o de levar os historiadores a tomarem consciência de
que sua atividade se exerce, inevitavelmente, dentro de um contexto
social e que tem implicações políticas.” 122

Com base nas teorizações da memória desenvolvidas por Henri
Bergson no campo da Filosofia e por Sigmund Freud no campo da
Psicanálise, como podemos então pensar numa construção social da
memória no campo da História? É o que Michael Pollack,123 se per-
gunta em seu texto:

Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória indivi-
dual ou coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos
pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu cha-
maria de “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos pelo
grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São
acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que,
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no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é
quase impossível ela saber se participou ou não.

Encontramos em Jacques Le Goff 124 uma interessante articulação,
que poderia resumir a relação entre memória, construção subjetiva de
identidade, individual e social, quando nos ensina com muita proprie-
dade: “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fun-
damentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angús-
tia.” Mas a memória se coloca como um desafio ou como um limite
para as próprias teorias que tentam dar conta dela:

Para Freud os fenômenos sociais são percebidos pelo indivíduo, que
filtra tudo e se relaciona com a sociedade segundo suas condições
biopsíquicas. Para Halbwachs, a sociedade molda as pessoas defi-
nindo a maneira de ver as coisas. Em comum, Freud e Halbwachs
enfrentam o limite da narrativa, sempre filtrada pelos possíveis da
memória. Aí atuam as representações e os bloqueios.125

Para Sigmund Freud a memória reflete a organização psíquica do
sujeito e está submetida às leis do recalque que organiza o funciona-
mento mental consciente e inconsciente, retirando de circulação as re-
presentações ligadas aos desejos incestuosos que estão recalcadas, por-
tanto proibidas.

Para se trabalhar com a memória oral, escuta-se o indivíduo em sua
vida cotidiana como um elemento particular, mas numa situação
sociohistórico-cultural determinada. Neste livro procuramos destacar a
questão mais contemporânea, a interdisciplinaridade, que envolve a lei-
tura das relações entre os saberes e os campos afins. Isto está no centro
dos debates, constitui suas bases epistêmicas.

O que se impõe agora é outra interpretação da pesquisa
interdisciplinar, através da qual os diferentes saberes realizem recor-
tes no campo de um dado problema, recortes que se estruturaram
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nas linhas de força de seus objetos teóricos e de seus conceitos fun-
damentais. Para marcar esta ruptura interpretativa, alguns autores
preferem se referir, nesta modalidade de pesquisa, à idéia de
transdisciplinaridade em vez de interdisciplinaridade. Portanto, e o
problema escolhido pelos diferentes saberes que será o canal para o
dialogo entre as disciplinas, enquanto essas impõem a construção de
problemáticas pela mediação de seus conceitos específicos. Com isso,
pode-se realizar a produção de conhecimento, a constituição de
positividades inéditas e a elaboração de novos conceitos.126

A História Oral torna imprescindível o contato pessoal para a co-
leta das narrativas dos sujeitos informantes. Os discursos, pelas pala-
vras daqueles que narram, são estudados por vários campos do saber. A
partir da palavra, há uma multiplicidade de fios que servem de trama
para a organização das narrativas, das representações sociais e das
rememorações. É pela palavra que se interpreta a realidade. A narrativa
é construída individualmente, pela linguagem, por aqueles que vivenciam
o mesmo espaço e tempo sociocultural.127

A linguagem é um meio de estabelecer o laço social. O discurso,
para Jacques Lacan,128 é um meio de efetivação deste vínculo. É pelo
uso da linguagem que, pelos efeitos das cadeias significantes, os seres
falantes estabelecem a comunicação. É ainda a linguagem que faz o
ordenamento e inscreve os sujeitos na cultura e eles podem contar suas
histórias de vida. Isto tanto para um trabalho em história oral, que pos-
sibilita, por meio da memória, construir suas representações nas narra-
tivas, quanto em psicanálise, na construção das associações livres nas
sessões psicanalíticas.

É importante, portanto, destacar as contribuições que as três teorias
apresentadas, a de Henri Bergson, a de Sigmund Freud e a de Maurice
Halbwachs, trouxeram para o campo da História Oral e o impacto que
as descobertas da linguística moderna, em nosso século, trouxeram para
as humanidades, particularmente para a História Oral. É possível que
as teorias aqui apresentadas tenham também contribuído para o debate
em torno das concepções sobre o sujeito de uma maneira ampla e sobre
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o sujeito histórico de uma maneira particular, ressaltando suas relações
com a linguagem nas narrativas:

[...] é a reconstrução da biografia que se dá no tratamento psicanalí-
tico. O paciente traz para as sessões “migalhas de histórias vividas,
sonhos, ‘cenas primitivas’, episódios conflituais”, e o trabalho analí-
tico consiste em tirar desses fragmentos uma história mais coerente
(e provavelmente menos suportável). Uma tal interpretação narrati-
va do trabalho psicanalítico.129

É ainda a palavra e somente a palavra, por meio da linguagem, que
pode transformar o vivido individual no processo de rememorações
coletivas ou sociais nas construções das narrativas. Como esclarece
Walter Benjamin:130 “[...] o narrador retira da experiência o que ele
conta; sua própria experiência ou a relatada pelos outros [...]” Mas o
único mecanismo nesta transmissão, entre quem fala e quem escuta nas
narrativas, é possibilitado pela linguagem, por meio da palavra.

Exatamente como vimos no relato do ex-guia-mirim, no início do
capítulo, a memória individual e social está claramente colocada, quando,
já adulto, rememora a narrativa que usava em sua profissão quando
criança. Este relato, que circula no imaginário popular dos olindenses, so-
bre a cidade de Olinda, sua história, seus monumentos, seus mitos de fun-
dação, fazem parte de seu imaginário coletivo e do acervo de sua memória.
Esta é transmitida e reproduzida como um texto oral, pelo ex-guia-mirim,
e traz a marca das rememorações, que só são possíveis pela palavra.

Assim o memorialista Beltrão131 descreve esses guias-mirins e seus
trabalhos de transmissão da história de Olinda pela palavra:

Prontos na enunciação de suas informações, são os guias-mirins
de Olinda, aquele bando de crianças que, do largo da Sé ao alto
da Misericórdia, abordam os turistas, como um enxame de abe-
lhas, à cata de pólem, recitando-lhes, em sua cantilena, mais fol-
clórica do que histórica, a odisséia do burgo duartino, através dos
seus monumentos.
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Iremos ver, no próximo capítulo, como estão guardadas, nas memó-
rias dos depoentes, suas vivências na cidade e a história de Olinda. Quais
as representações sociais construídas por suas lembranças, que revelam a
relação afetiva com a cidade. Quais os significantes privilegiados nas ca-
deias associativas de seus discursos, que são reveladores dos vínculos
afetivos que desenvolveram, através dos tempos, com Olinda, que de-
monstram os traços identificatórios dos olindenses com sua cidade natal.
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2 CIDADE,
MEMÓRIA E IDENTIDADE

Hoje-em-dia em Olinda,
E não só nas igrejas,

Viver-se de alma e corpo,
Se pode que se veja:

Se pode em qualquer casa
E contemplando-a apenas;

João Cabral Melo Neto2

Vista da cidade do Recife e da parte de Olinda1
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Olinda foi uma das primeiras vilas a serem construídas no Brasil
Colônia e faz parte de sua história, já que tem mais de 400 anos de sua
fundação. É berço da cultura e da nacionalidade brasileira, por sua im-
portância nos acontecimentos históricos. Podemos chamá-la hoje de
“cidade museu”, pelo rico acervo arquitetônico que conseguiu preservar
e que testemunha sua própria história. A antiga capital de Pernambuco,
antes a “pérola da Colônia”, de fato foi a mais importante vila da Capi-
tania de Pernambuco, teve uma história de glórias, perdas e sofrimen-
tos e se fez bonita, opulenta e disputada.

Para entender como Olinda surgiu, se desenvolveu e enfrentou suas
fases de riqueza e de adversidade, voltemos no tempo e aos estudos de
especialistas que nos mostram como surgiram e se organizaram as pri-
meiras aglomerações humanas, as aldeias, vilas e cidades, no transcor-
rer dos séculos.

Os homens foram construindo suas cidades, mas o que ficou na
memória e o que foi registrado pela História dessa trajetória? Como a
cidade surgiu e se desenvolveu ao longo dos tempos, até chegar ao que
é no tempo presente, esta imensa trama que, cada vez mais complexa,
chamamos hoje de metrópole e megalópole? Como nos apontam os
clássicos estudos de história de Jacques Le Goff:3 “[...] a matéria funda-
mental da história é o tempo; portanto não é de hoje que a cronologia
desempenha um papel essencial como fio condutor.”

A história humana, por meio do fio condutor do tempo, deixou os
registros na memória dessas organizações sociais produzidas pelo ho-
mem. Olinda é um exemplo disso. As informações chegaram por meio
de relatos orais, de estudos e documentos escritos, principalmente a
partir do final do século XIX e início do século XX, quando a popula-
ção mundial passou a procurar expressivamente os centros urbanos,
deixando para trás o espaço do campo, onde antes, majoritariamente, se
dedicava às atividades agrícolas.

Façamos um percurso pelo tempo para entendermos como se deu a
construção destes primeiros agrupamentos humanos, das vilas até o
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surgimento das cidades, pois esta é uma das questões centrais deste
capítulo.

Como destaca o historiador José Barros:4

A moderna reflexão sobre a cidade como forma mais específica
de organização social data do século XIX, seja na área da
historiografia, seja no campo do pensamento sociológico. Não
que nos tempos antigos, no período medieval e no início da Idade
Moderna os homens tenham deixado de pensar a cidade e de
expressar os seus anseios e expectativas sobre ela [...] Pensar e
sentir a cidade fora muitas vezes uma tarefa dos poetas, dos cro-
nistas e romancistas, dos teólogos, também dos arquitetos e
dos filósofos.

O surgimento dos aglomerados humanos urbanos é um fato com
repercussões históricas, geográficas, sociais e psicológicas. As organi-
zações das cidades foram iniciadas em épocas remotas, até onde foi
possível se documentar por meio de registros históricos. Foi na Anti-
guidade que surgiram as primeiras cidades.

Por Antiguidade entendemos o período anterior à era cristã. Isso
compreende uma faixa de quinze a cinco mil anos passados, quando
começaram a ser documentados os primeiros agrupamentos huma-
nos. As principais atividades destes agrupamentos eram ligadas ao
trabalho agrário e ao pastoreio. Ou seja, o homem não apresentava
mais nomadismo, e sim uma fixação de moradia na região. Porém,
seguindo Lewis Mumford5 em seu célebre e clássico estudo sobre o
tema, observamos:

Antes da cidade, houve a pequena povoação, o santuário e a aldeia;
antes da aldeia, o acampamento, o esconderijo, a caverna, o mon-
tão de pedras; e antes de tudo isso, houve certa predisposição para
a vida social que o homem compartilha, evidentemente, com di-
versas outras espécies animais.
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O primeiro indício da cidade, para este autor, foi um ponto de en-
contro que pode ser entendido como o de um cerimonial aos mortos,
uma necessidade mais subjetiva. No entendimento do autor, o estímulo
“espiritual” pode ter sido a grande motivação para as formas iniciais de
fixação do homem. Importante destacar que uma das principais carac-
terísticas citadas pelo autor era a necessidade que os grupos tivessem
uma linguagem comum, como fator fundamental e possibilitador dos
primeiros agrupamentos humanos.

José Barros6 faz referência à obra A Cidade Antiga, de Fustel de
Coulanges, importante historiador, para apontar três coisas que desde a
idade mais antiga encontram-se solidamente fundadas e estabelecidas
nas cidades: a religião, a família e o direito à propriedade. Destaca ain-
da o fato de ter sido o sentimento religioso o que levara os homens a
estabelecer relações de solidariedade:

[...] o culto dos antepassados agrupou a família à volta de um altar.
Daí a primeira religião, mas também a propriedade estabelecida, a
ordem fixa da sucessão. Depois a crença alargou-se e, da mesma for-
ma e ao mesmo tempo, associação. À medida que os homens sentem
que existem para eles divindades comuns, vão se unindo em grupos
cada vez mais extensos. As mesmas regras encontradas e estabelecidas
para a família aplicam-se sucessivamente à pátria, à tribo, à cidade.7

É importante lembrar que Olinda, desde sua fundação, foi envolvi-
da pelos aspectos religiosos, uma vez que o português colonizador, com
seu apego extremado à religião católica, pois a fé cristã foi fortalecida
pelas lutas contra os mouros, introduziu sua crença nas terras que colo-
nizou. Lewis Mumford8 destacava que, na escala das funções sociais, o
homem, desde os tempos remotos, apresentava um particular interesse
pelos mistérios da vida e rituais da morte. Nos espaços sepulcrais pode-
riam ser encontrados os primeiros indícios de vida cívica humana. Ve-
jamos como, por meio da História, esse autor nos explica:
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[...] a religião permaneceu no nível familiar, humano. Embora cada
aldeia pudesse ter seu santuário e seu culto local, comuns a todos os
vizinhos, havia uma difusão maior do sentimento religioso por meio
do totem e do culto dos antepassados: cada casa possuía seus próprios
deuses, como sua propriedade verdadeira e inalienável, e o chefe da
casa desempenhava funções sacerdotais de sacrifícios e oração.9

Mas o que é um totem? Vejamos o que Sigmund Freud10 diz a
respeito: “Via de regra é um animal (comível e inofensivo, ou perigoso
e temido) e mais raramente um vegetal ou fenômeno natural (como a
chuva ou a água), que mantém relação peculiar com todo o clã.” Sim-
boliza um ancestral poderoso para toda a coletividade, sendo por isso
tomado como um protetor. Teria a função de ser reverenciado e de pro-
mover deveres para seus seguidores. É também fonte de tabu e de proi-
bições de determinados comportamentos restritivos em relação às tro-
cas sexuais dentro das coletividades tribais.

As mais antigas organizações humanas com características de al-
deias remontam à Antiguidade. Seus habitantes, que antes buscavam
alimentação e água, deslocando-se de região a região, começaram a en-
contrar alguns locais em que havia água e alimento em maior abundân-
cia, fato que os levou a permanecer neles. No campo também havia a
necessidade de troca entre aqueles que se dedicavam à agricultura e os
que se dedicavam ao pastoreio. Surgiram então os intercâmbios de mer-
cadorias que gestaram a vida nestes primeiros núcleos. Nestas aglome-
rações, foram surgindo as primeiras especializações de produção. Pos-
teriormente, surgiram as especializações das ocupações — os artesãos,
os agricultores, os ferreiros, os padeiros, os combatentes —, que carac-
terizavam a vida nestes primeiros agrupamentos urbanos.11

A diversidade de atividades propiciou o desenvolvimento das trocas
de forma mais organizada e, além do escambo, surgiram a moeda e o
comércio das produções excedentes. Para Max Weber,12 importante soció-
logo alemão, o estabelecimento regular de trocas seria uma das principais
hipóteses para o surgimento das cidades. Destaca-se assim que o homem
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da cidade precisava da produção do homem do campo para sua sobrevi-
vência, uma vez que era no campo que se produzia o alimento.

As cidades são, por vezes, consideradas grandes agrupamentos hu-
manos em uma mesma região, onde há permanência das moradias e onde
já havia alguma organização interna, regras e princípios normativos ou
restritivos. Isso mostra já uma passagem, como a mudança da
descentralização desses primeiros agrupamentos humanos para as for-
mações das aldeias, vilas e cidades. Já Olinda foi fundada como uma vila.13

Nas primeiras cidades constituídas alguma ordem de poder já esta-
va estabelecida e era representada pelos elementos sagrados ou pela
figura dos mais velhos, que ocupavam o lugar da sabedoria e de mando,
representado pela figura do chefe. Assim, a mudança de aldeia para
cidade não foi uma mera modificação de espaço ou de localização. Foi
fruto de uma nova forma de organização. Como diz Lewis Mumford:14

Essa grande transformação urbana teve lugar no limiar da história
escrita. A “pequena cidade”, ou cidadela, alteou-se acima da aldeia e
dominou seus humildes hábitos [...] a cidadela não foi na sua origem,
principalmente um lugar defensivo de refúgio para o aldeão, ameaça-
do por “nômades invasores”. Tão logo a guerra se tornou uma institui-
ção estabelecida, não há dúvida que a fortaleza, cada vez mais, prestou
essa modalidade de serviços. Entretanto o fato de serem as cidadelas
rodeadas por muralhas, mesmo quando não o são as cidades, não dá
primado no tempo às suas funções militares, pois a primeira utilização
da muralha pode ter sido de natureza religiosa: defender os sagrados
limites do témenos e manter à distância antes os maus espíritos do que
os inimigos humanos.

Para uma economia organizada pelo surgimento das cidades, im-
pôs-se a formação da figura do chefe, do rei, com poder e dever de
proteger os habitantes e defender seus bens e suas terras. O rei se colo-
cava no centro e era responsável pelas fortificações de seus territórios.15

As vilas e cidades, como Olinda, foram se formando em torno de gran-
des construções, cujo objetivo era defender as populações dos ataques:
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fortes, grandes muralhas ou paliçadas. Foram assim se organizando as ci-
dades-fortaleza, que tinham características próprias e se apoiavam no burgo
de um rei, que mantinha nele uma guarnição de mercenários, vassalos ou
servidores. Há, entretanto, especificidades, como aponta Max Weber:16

Nem toda cidade no sentido econômico, nem toda fortaleza que, no
sentido político-administrativo, supunha um direito particular dos
habitantes, constitui uma ‘comunidade’. A comunidade urbana, no
sentido pleno da palavra, existe como fenômeno extenso unicamen-
te no Ocidente.

Este autor destaca ainda:

Uma cidade pode fundar-se de dois modos. Seja, a) existindo previa-
mente algum domínio territorial, ou, sobretudo, uma sede de princi-
pado como centro de um lugar [...] Outra característica que se teria
que acrescentar para se poder falar em “cidade” seria a existência de
um intercâmbio regular e não ocasional de mercadorias na localida-
de, como elemento essencial da atividade lucrativa e do abasteci-
mento de seus habitantes, portanto de um mercado.17

Há, portanto, um intercâmbio inevitável entre os habitantes da ci-
dade e aqueles do campo. Este autor vai definir a “cidade”, de diversas
formas. Mas, para ser compreendida como cidade e ter vida urbana,
seria necessário que já existisse algum tipo de troca de mercadorias en-
tre seus habitantes. Para ele é uma localidade e não apenas casarios
mais ou menos dispersos. Nas cidades, as casas estão sempre muito
juntas ou próximas, formando os arruados, as ruelas, ruas e avenidas,
como é bem típico em Olinda. Neste caso só localidades muito grandes
seriam cidades. Como podemos especificar isto? Para Max Weber18 isto
seria demarcado pelas condições culturais da população.

O tamanho por si só não pode ser definidor de cidade, pois existi-
ram “aldeias” com vários milhares de habitantes. Max Weber19 estabe-
leceu como característica necessária, para que a comunidade urbana
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fosse vista como cidade, ter caráter industrial e comercial predominan-
te e nela existir: a) uma fortaleza; b) um mercado; c) um tribunal
próprio e direito ao menos parcialmente próprio; d) um caráter de
associação, autonomia e autocefalia parcial. Em Olinda os fortes foram
construídos ao lado de outras edificações, como as igrejas e o casario.

O sociólogo define ainda que a cidade depende das condições cul-
turais, da diversidade de ocupações industriais, do domínio territorial e
de ter uma sede. A cidade é, em maior ou menor grau, segundo as
circunstâncias, “[...] a cidade dos consumidores, ou temos ainda o oposto:
assim como a cidade é dos produtores”.20 Neste ponto parece haver
concordância entre os estudiosos sobre o tema. Podemos afirmar, apoia-
das em Milton Santos,21 importante geógrafo brasileiro, que foi
determinante para a formação dos agrupamentos humanos a proximi-
dade entre os indivíduos possibilitada pela vida nas cidades, o que foi
muito marcante em Olinda. Para esse autor:

[...] a proximidade que interessa [...] tem a ver com a contigüidade
física entre pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjunto de
pontos contínuos, vivendo com as inter-relações [...] É assim que a
proximidade [...] pode criar a solidariedade, laços culturais e desse
modo identidade.22

O autor citado destaca a importância da proximidade entre as pes-
soas, propiciada pelas ruas, bairros e pela vida na cidade:

[...] em todos os casos, a cidade é um grande sistema, produto de
superposição de subsistemas diversos de cooperação que criam ou-
tros sistemas de solidariedade [...] no lugar um cotidiano comparti-
do entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições – cooperação
e conflito são à base da vida em comum.23

As casas de Olinda eram conjugadas e permitiam uma proximida-
de física muito grande entre seus moradores e vizinhos, como revelou o
ex-guia-mirim de turismo, em seu depoimento.
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Enfim, como vemos, há múltiplas maneiras de entendermos o fenô-
meno urbano e a cidade. Como argumenta José Barros:24 “[...] o século XX
trouxe à tona uma série de novas preocupações, considerando-se ainda os
esforços em produzir teorias globais sobre a cidade.” O autor destaca ainda
que a cidade pode ser concebida como artefato, recipiente, obra de arte,
produto da natureza, organismo, célula, sistema, texto e ambiente ecológi-
co. Podemos pensar que a própria materialidade das cidades pode contri-
buir para participar como narradora de sua própria história. A cidade então
poderia ser entendida como uma complexidade de dimensões a serem com-
preendidas, a saber: histórica, populacional, econômica, morfológica,
organizacional, política, sociológica, psicológica, cultural e imaginária. A
cidade é também vista como um texto a ser lido e decifrado. É o que desta-
ca o historiador José Barros,25 em seu amplo trabalho sobre as cidades:

Diante desta percepção da cidade como escrita que tem algo a dizer,
surgiu concomitantemente um esforço de conservação do patrimônio
arquitetônico que encontra uma de suas expressões nos tombamen-
tos históricos, os monumentos e as construções antigas passam a ser
consideradas como registros da memória coletiva.

Portanto algumas funções se destacam habitualmente nos estudos
sobre as urbes e são vistas pelos autores na perspectiva dos vários tipos de
concepções construídas sobre elas. A cidade também foi pensada como
um sistema orgânico e isto é muito presente quando estamos diante dos
grandes complexos urbanos da atualidade, descritos como redes
multifuncionais orgânicas, “artérias”, “circulação”, “coração” da cidade etc.

No caso da cidade de Olinda, além dos aspectos destacados acima,
há o fato de sua monumentalidade, pois os portugueses trouxeram, para
apoiar o povoamento e ocupação da colônia, as mais importantes ordens
religiosas católicas européias, que a partir do século XVI construíram
suas igrejas, seus conventos, mosteiros e seminários nas terras recém-
-descobertas. Foram se instalando em Olinda, inicialmente, os jesuítas e
franciscanos, depois os beneditinos e os capuchinhos que, nos séculos
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XVIII e XIX, transformaram seus templos em grandes monumentos re-
ligiosos, verdadeiros tesouros artísticos de estilo barroco brasileiro, pre-
servados até o momento atual.

Esta é a marca principal de Olinda, e assim ela é percebida na cons-
trução imaginária do próprio cidadão que nela nasce, como uma cidade
que guarda um precioso acervo artístico e arquitetônico. O Sítio Histó-
rico de Olinda também é conhecido como o coração da cidade. Como é
então que o olindense constrói a representação sobre sua cidade?

A Sociologia e a Psicologia Social vêm produzindo conhecimentos
sobre a representação social. É o estudo de como o homem percebe sua
vida cotidiana e cria sua representação da realidade social, por meio da
cognição, da linguagem e do conhecimento dado pelo senso comum. Os
estudos das representações sociais foram iniciados, principalmente, com
os trabalhos de Serge Moscovici26, psicólogo social francês, que concebe:

Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, pro-
posições e explicações originadas na vida cotidiana no curso de comu-
nicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos
mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem tam-
bém ser vistas como a versão contemporânea do senso comum.

Já a psicanalista baiana Maria de Lourdes Ornellas,27 destaca que
“[...] as categorias da representação social são definidas pelos atores so-
ciais, como um conjunto de atributos e se revelam componentes indis-
pensáveis à objetivação da realidade, pois se materializam sob a forma de
falas e de palavras”. Neste ponto, remetemo-nos à concepção de Sigmund
Freud,28 já descrita acima, sobre as representações psíquicas, que ele divi-
de em representação de coisa e representação de palavra, para dar conta
dos intricados processos psíquicos conscientes e inconscientes, na cons-
trução dos discursos e da realidade. O que podemos verificar é que tanto
as Ciências Sociais como a Psicologia Social vêm estudando as relações
dos indivíduos e dos grupos em seus espaços urbanos. Como destaca
Denise Jodelet,29 em seus trabalhos em Psicologia Social: “[...] essas duas
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abordagens estão vinculadas às representações socioespaciais e à memó-
ria dos lugares, que envolve a identidade dos indivíduos e dos grupos.”

Foi por isso que, neste livro apresentamos o relato oral dos
olindenses, sua memória e a construção de uma representação social
sobre Olinda, cidade foco deste trabalho.

Kevin Lynch,30 americano estudioso do fenômeno urbano, em seu
livro A Imagem da Cidade, traz uma rica contribuição sobre esta questão e
destaca ainda a legibilidade e imaginabilidade iconográfica que a cidade
permite para seus cidadãos e para os estudiosos deste tema. A cidade
possibilita que se produzam outras imagens e se organize a memória com
base na percepção que se tenha dela e do que nela se projeta, como algo
idealizado com seus afetos, valores e cultura. A cidade permite represen-
tações e ela mesma é geradora de representações e cultura.

O psicanalista francês Jacques Lacan31 destaca, na teoria psicanalí-
tica, o imaginário como um dos três registros fundamentais do psiquismo
humano, ao lado do real e do simbólico. O imaginário estaria ligado ao
predomínio da relação com a imagem, principalmente a imagem do
semelhante e seus efeitos estruturantes para a subjetivação. Importante
mecanismo nos processos identificatórios do sujeito, em suas relações
com o outro e com o “Outro”.32 Isso é ainda mais importante quando se
trata não apenas da identificação do nome próprio, mas também em
relação à identificação de sua cidade. No caso da identificação imagi-
nária, ela é prevalente numa cidade histórica, cujo acervo monumental
é precioso e muito valorizado pelo turismo, como é o caso da cidade de
Olinda, que reúne um rico acervo arquitetônico, ao lado de uma locali-
zação geográfica privilegiada, pois foi construída em cima de colinas e
à beira-mar e tem uma vegetação exuberante. Vejamos:

A Historia do Imaginário estuda as imagens produzidas por uma
sociedade, mas não apenas as imagens visuais, como também as ima-
gens verbais e, em última instância, as imagens mentais. O imaginá-
rio será visto como uma realidade tão presente quanto aquilo que
poderíamos chamar de “vida concreta”.33
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Como destacam ainda Eloísa Pinheiro e Marco Gomes,34 nas ci-
dades atuais, no mundo das informações e do consumo em que vive-
mos, com o processo de globalização, as informações rapidamente são
veiculadas pelos meios midiáticos. A preponderância das imagens vi-
suais é evidente hoje em dia, nos veículos de informação de massa, como
televisão, jornais, revistas, rádio e computador, que estão presentes na
vida social e cultural como marcas da contemporaneidade.

O desenvolvimento do turismo em cidades históricas como Olinda
é também estimulado pelos meios de comunicação de massa, o que gera
um aumento significativo de pessoas no local, que se deslocam para visi-
tar os sítios e monumentos das cidades históricas e tornam a história e a
cultura um dos elementos centrais de mobilização econômica, social e
cultural. Também se reflete na identidade e na relação dos cidadãos com
as cidades em que nasceram. Não foi diferente com Olinda:

Repensar a cidade a partir da história e da cultura é, com toda certe-
za desafio instigante [...] Ora o interesse pelo passado e pela memó-
ria traduz-se pela preservação de monumentos, centro e bairros
antigos, reciclados e transformados em âncora de planejamentos
estratégicos comumente associados ao consumo (“cultural”) e ao tu-
rismo; ora ele toma a forma de recuperação idealizada pelo desenho
urbano tradicional – [...] a de um “sentido de comunidade” para a
cidade contemporânea.35

Além de todas as condições apontadas, é importante destacar, do
ponto de vista psicanalítico, uma das mais importantes características
das cidades através dos tempos: o homem sentiu a necessidade de
nomeá-las, atribuindo um significante particular a cada uma delas.
Assim, cada cidade foi sendo “batizada” com os mais diversos nomes
próprios. A origem dos nomes próprios das cidades é a mais diversa;
muitas vezes está ligada aos mitos fundadores, outras vezes são parti-
cularidades de sua localização, às vezes tem o nome de algum de seus
filhos mais ilustres, ou ainda toma o nome de algo sagrado ou repre-
sentação da natureza.
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Com a pessoa, nada a identifica mais que seu nome próprio ou o
patronímico. É com o nome próprio e sobrenome que as pessoas são
identificadas, quer socialmente, quer juridicamente. Nossa existência
está inexoravelmente ligada a uma palavra, um significante, podendo
ser Maria, José, qualquer um. Normalmente, os nomes próprios têm a
função de nomear, marcar a posição do sujeito numa linhagem geracional
e sua filiação, não sendo necessário que se remeta a outras significações.
Em alguns casos a escolha, normalmente feita pelos pais, remete a al-
guma significação particular: ou é um nome de santo, nome de parente,
a repetição dos nomes dos pais ou os dois nomes dos pais juntos, for-
mando um novo nome, ou um nome que simplesmente agradou e pro-
porcionou a escolha para a nomeação do filho.

É frequente a escolha do nome do filho anteceder a seu próprio nasci-
mento. Cabe ao sujeito a ele aderir, no sentido mesmo de incorporar e não
ter dúvidas de sua nomeação. Não é permitido ao sujeito claudicar diante
do nome próprio. É preciso ter a certeza de quem se é, e essa identificação
passa pelo processo de subjetivação e pelo nome próprio, sacralizado pelo
batismo e outros atos litúrgicos, ou juramentado pelo Registro de Nasci-
mento, que o oficializa. Aí se instala o processo de identificação individual
também como cidadão. “No que há de concreto em nossa experiência refe-
rente a identificação — é uma identificação de significantes.”36

Não é diferente com as cidades. A nomeação das cidades está dire-
tamente relacionada à história de sua fundação. Como as pessoas, elas
têm seus nomes, suas histórias e suas memórias que são únicas e
insubstituíveis. As cidades também têm sua nomeação e por ela são
identificadas e com Olinda não foi diferente:

A identificação é nele considerada como “identificação de
significante” [...] Na língua, o significante é um cruzamento entre a
palavra e a linguagem [...] O significante como a diferença em esta-
do puro; a letra, que o manifesta na escrita, distingue-o radicalmente
do signo.37
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As cidades têm um nome que é um significante e, portanto, possi-
bilita uma identificação. Os fatos ocorridos nelas são importantes e são
registrados na memória dos moradores e fundamentam suas próprias
histórias. Como em psicanálise, não se pode pensar num sujeito sem
seu passado, sua história gravada, suas lembranças, que constituem sua
própria subjetividade e identidade.

Não se pode deixar de pensar também na importância do papel do
outro na organização da subjetividade e da identidade do sujeito. Esta
questão Sigmund Freud38 traz muito claramente delimitada em seu clás-
sico estudo Sobre o Narcisismo – uma Introdução, em que este outro se
oferece como espelho, modelo identificatório que lhe é antecipado. O
sujeito está inserido numa ordem simbólica que lhe é anterior e numa
cultura à qual terá de se introduzir. A cidade faz parte deste entorno
com o qual, ao nascer, a criança se defronta, como um elemento
construído, fruto de uma cultura à qual irá pertencer e que se oferece a
ela como mais um elemento entre vários com os quais irá se identificar.

Os modelos identificatórios passam a ser elementos constitutivos
do próprio sujeito, consciente e inconscientemente. A isto Sigmund
Freud chama o “Eu”. É a partir daí que o indivíduo desenvolverá sua
autorreferência e sua relação com a autoimagem e a autoestima e seus
modelos ideais. Constrói também sua relação com a realidade que o
cerca, com suas representações conscientes e com suas fantasias incons-
cientes. É a partir daí que desenvolve o interjogo de investimentos
libidinais, tanto narcísicos, no próprio “Eu”, como investimentos objetais,
nos objetos de seus desejos. Ambas vão estar sempre fusionadas e são
determinantes em todos os processos psíquicos humanos. É por meio
destes mecanismos que o homem constrói seu espaço e as representa-
ções sobre sua cidade. Esses espaços serão privilegiados, pois serão es-
paços de relações afetivas — seus grupos familiares, sociais e de traba-
lho — e a esses grupos e seus espaços — a casa, a escola, o trabalho, a
cidade — se ligará afetivamente e se identificará. A “casa dos pais”, a
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“casa da infância”, ficará como uma grande marca em seu acervo
mnemônico, por ter sido objeto de intensos investimentos libidinais.

Sigmund Freud,39 dedicou-se a teorizar como se funda o psiquismo
humano e sua subjetivação, estudando os mecanismos específicos da
organização psíquica, incluindo a memória, nessa trajetória temporal
de sua existência. Em seu famoso estudo intitulado Projeto para uma
Psicologia Científica apresentou a idéia de que o homem nasce em con-
dição de profundo desamparo e necessita da assistência alheia para que
possa sobreviver. Ele chama a este outro que lhe acode nestes primeiros
e determinantes momentos de vida de nebenmensch.40 Esse próximo,
pode ser qualquer um, mas, costumeiramente, é a mãe. Esta tem a fun-
ção não só de lhe propiciar os meios de subsistência, como fornecer o
alimento e tudo o mais que o bebê carece, inclusive introduzi-lo no
mundo da linguagem, fornecendo os significantes que desconhece.

Para Jacques Lacan,41 “[...] o homem fala, pois, mas porque o sím-
bolo o fez homem”. Mais adiante evidencia que, além de prematuro, o
ser humano é antecipado: “[...] os símbolos efetivamente envolvem a
vida do homem numa rede tão total que conjugam, antes que ele venha
ao mundo, ‘pelo osso e pela carne’ [...] trazem em seu nascimento [...] o
desenho do seu destino.”42

A mãe interpretará as necessidades do bebê e traduzirá o choro com
base na leitura que fizer de suas demandas. Quando uma criança chega
ao mundo, já existe um lugar, portanto, um espaço. Na linhagem que ele
ocupará, terá também um nome, sobrenome, um lugar na família, mos-
trando aí um tempo de passagem das gerações.

As palavras fundadoras, que envolvem o sujeito, são tudo aquilo que o
constitue, seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura de comunidade,
que o constituiu não somente como símbolo, mas no seu ser. São leis
de nomenclatura as que determinam; ao menos até certo ponto, e ca-
nalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre
si e acabam por criar, não só outros símbolos, mas também seres reais
que, ao chegar ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é
seu nome, símbolo essencial do que lhes está reservado.43
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Estão já incluídas as duas esferas já destacadas — o espaço e o
tempo —, na vida dos indivíduos. O bebê é, portanto, antecipado pela
linguagem e pela cultura na qual será inserido. A cultura de seus
genitores, incluindo a linguagem, os costumes, a tradição, os mitos, os
valores, a religião também lhe são antecipados. Inclui-se aí toda a rea-
lidade do meio em que a família vive, seja a vila, o campo ou a cidade.

Importante destacar a relação que o sujeito desenvolverá com o
meio e o modo social da cidade no qual será necessariamente envolvi-
do. E é nesse espaço que habitará, e só nele este bebê viverá, desenvol-
vendo seu ciclo vital — nascimento, crescimento e morte. Nele formará
sua história, que poderá ser veiculada por seus mecanismos de lem-
branças e seus relatos de memória, tanto para si mesmo como para seus
descendentes.

Destacamos, com Denise Jodelet,44 a importância dos estudos so-
bre a relação memória e cidade para a Psicologia Social, suas significa-
ções e identidades dos lugares e dos ambientes. Para a autora:

A questão da memória se torna pertinente, uma vez que esta, unindo
de forma dialética o passado, o presente e o futuro, pode servir para
estabelecer formas de vida sem ruptura brutal, respeitando um pre-
sente que encontra sua fundamentação no passado Esse objetivo vale,
especialmente para o estudo do modo como os indivíduos e os gru-
pos se situam dentro de seus espaços de vida [...] a abordagem dos
fenômenos psicológicos e sociais desenvolvidos no espaço construído
(e, particularmente, no espaço urbano) pode ser objeto de estudos,
sobretudo da relação imediata, da inter-relação causal ou significante
entre espaço construído e aqueles que nele vivem, trabalham ou por
ele transitam.45

Não podemos deixar de pensar em cidades sem sua história. Exis-
tem, portanto, mecanismos psíquicos que podem ser utilizados em re-
lação à construção das identidades individuais. Estes mesmos mecanis-
mos são também utilizados pelo homem para estudar a história das
cidades, formatando assim suas identidades sociais. A memória é um
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desses mecanismos. História e memória estão intrinsecamente ligadas,
tanto para os homens como para as cidades.

Denise Jodelet46 destaca ainda, em seus estudos sobre memória e
representação social, os aspectos psicológicos e sociais e sua relação com
o espaço criado pelo e para o homem: a casa, a rua, a vila, a cidade.
Além do nome próprio, o nome de batismo, o sujeito vai se identificar
e será identificado pelo resto de sua vida ao lugar em que nasceu, ao
lugar em que viveu e onde construiu sua vida. É sua cidade que tem um
nome próprio e é única. É seu mundo! Cada indivíduo vai construir
uma representação, uma imagem de sua cidade vinculada a sua vivência,
a suas experiências de vida e a sua cultura, pois “[...] entre a imagem do
corpo próprio e a imagem da casa existe uma troca simbólica de natu-
reza projetiva”.47

Muitas vezes, o nome do lugar em que se nasceu produz uma iden-
tidade tão forte entre o filho e sua terra que ele passa a ser conhecido,
quando está em outras regiões, por esses significantes — é o “baiano”, o
“cearense”, o “paraibano” —, como se trouxesse gravado no próprio cor-
po as marcas de sua origem e passasse a ser assim conhecido e chama-
do. Muitas vezes isso pode tomar conotações pejorativas e precon-
ceituosas.48

Os nomes que identificam as cidades passam a acompanhar aque-
les que nascem em seus domínios e são nomeados a partir daí. São os
olindenses, os recifenses, os paulistanos, “filhos”, respectivamente, das
cidades de Olinda, do Recife e de São Paulo etc. É seu nome de batis-
mo, é seu significante: podem ser brasileiros, americanos, europeus, ou
ainda baianos, pernambucanos e cariocas. É este o nome que produzirá
sua identidade enquanto cidadão. É um significante, mas que estará
marcado na carne daquele que o traz. Ao sair de seu país para um novo
país, é simplesmente brasileiro, e nada mais. Esta é a marca identificatória
principal do imigrante.

É também no espaço de suas inter-relações sociais e familiares que
fará sua socialização por seus vínculos com seus semelhantes. O período
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da vida do indivíduo é também importante porque determinará esta rea-
lidade social do meio que habitará, marcando em seu ciclo vital o início,
meio e fim de sua vida e os modelos das relações sociais, os valores, os
costumes, enfim, as circunstâncias históricas do momento vivido.

O espaço e o tempo, bem como as características da cidade na épo-
ca específica em que o indivíduo nela viveu, não são meras abstrações,
como podemos constatar nas palavras de Manuel Castells:49 “[...] o es-
paço, socialmente falando, assim como o tempo, é uma conjuntura, isto
é, a articulação de práticas históricas concretas.”

O homem constrói relações afetivas importantes com sua cidade e
estas deixam importantes marcas nas memórias por meio das represen-
tações que vão sendo organizadas e dos mecanismos identificatórios
com ela estabelecidos. A cidade é um dos elementos mais importantes
construídos pelo homem e é também uma construção de dimensão sub-
jetiva e afetiva. É o espaço concreto de suas experiências vividas duran-
te sua trajetória e é também um espaço constituinte para o sujeito. Ve-
jamos por que.

A cidade é uma construção social humana que projeta o próprio ho-
mem e os grupos sociais que nela vivem: suas aspirações, suas limitações,
seus cuidados, sua organização, sua desordem, seus desejos, interesses, con-
tradições, afetos, medo, insegurança, alegria, violência, amor, carinho.
Claude Lévi-Strauss,50 importante antropólogo e criador do estruturalis-
mo como metodologia nas ciências sociais, defende que “[...] a cidade é
coisa humana por excelência, está mesclada por toda uma gama de senti-
mentos e por isto está sujeita a medos, desejos, interesses e contradições,
próprio a tudo aquilo que é humano”.

Como entender isto com o apoio da teoria psicanalítica? Como
Sigmund Freud poderia contribuir para o entendimento da relação do
homem com sua cidade? Inicialmente, podemos entender, com base
em seus textos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade51 e Os Instintos
e suas Vicissitudes,52 que o homem está submetido às dualidades de suas
pulsões, que podem ser tanto amorosas como hostis; portanto trata-se
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de uma relação fusionada de afetos de Amor versus Ódio — Eros, pulsão
de vida e Thánatos, pulsão de morte — que está na base da ambivalência
dos investimentos libidinais que o homem desenvolve com seus obje-
tos de desejo. Lucia Leitão53 aborda esta questão urbanística com mui-
ta propriedade, ao se embasar na teoria psicanalítica para entender as
relações humanas nas cidades:

A dimensão subjetiva da cidade, tendo como hipótese básica que, mais
que cenário e abrigo para as muitas atividades humanas, o ambiente
construído é elemento constituinte do ser humano [...] mais que espa-
ço de abrigo, a cidade é espaço privilegiado do afeto [...] uma vez que
a cidade é elemento constituinte do ser humano. O que lhe confere
importância e significados insuspeitos na arquitetura e urbanismo.

Ao lado dos afetos, na história de um indivíduo ou na história de
uma cidade, estão implícitas as idéias do tempo e do espaço, dimensões
também subjetivas, que são categorias constitutivas da história de uma
pessoa, como também são constitutivas da história de uma cidade, da
própria História, como destacamos acima.

O tempo traz em seu bojo a idéia da duração, perenidade, término,
permanência, ciclos, início, meio e finitude. O ciclo temporal é estabeleci-
do e definido em relação à existência humana, marcada pelo nascimento,
crescimento, maturidade, velhice e morte. Já com as cidades, há um tempo
de sua fundação, um tempo de seu desenvolvimento, às vezes um tempo de
apogeu, de estagnação, de declínio, e o tempo de sua permanência.

Exatamente como no homem, o tempo marca seus períodos e mar-
ca também o período da história da cidade. São os ciclos da história da
cidade de Olinda. “Portanto do ponto de vista social, não há espaço
(grandeza física, mas entidade abstrata enquanto prática), porém um
espaço-tempo historicamente definido, um espaço construído, traba-
lhado, praticado pelas relações sociais.”54

Podemos pensar que mecanismos psicológicos e sociais estão ine-
vitavelmente presentes em ambos os processos. No individual e no
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social. Portanto a memória é um dos elementos fundamentais nos estu-
dos tanto dos fenômenos da subjetivação no homem como na sociali-
zação de sua vida.

A questão, pois, é saber em que condições a cidade pode aparecer como
um lugar que possa ser definido por seu caráter identificador: um lu-
gar que permita que seus habitantes se reconheçam e se definam por
meio dele, que, por seu caráter relacional, permita leitura da relação
que os habitantes mantêm entre si, e por seu caráter histórico, possibi-
lite que os habitantes reencontrem os vestígios de antigas implanta-
ções, seus sinais de filiação.55

A cidade pode ser mais um elemento identificador para o homem,
com base em suas relações sociais e nas construções de suas representa-
ções. É o espaço de suas relações de trocas, de seu modo de vida, de sua
maneira de pensar, definindo uma identidade que perpassa pela história
da família, por seu lugar numa linhagem, pela história de seus pais, de
seus avós, de seus conterrâneos, num contínuo processo de subjetivação e
socialização. Mediante a identificação aos modelos que lhe estão dispo-
níveis, possibilita as construções das representações que os indivíduos
organizam, tanto conscientes quanto inconscientes, em relação também
ao espaço urbano que habitam — a cidade de Olinda.

Sigmund Freud56 vê a questão da identificação e a relação dos indi-
víduos aos grupos sociais: “A identificação é conhecida pela psicanálise
como a mais remota expressão de um laço social com outra pessoa.” E
ele continua, esclarecendo:

Cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, acha-
se ligado por vínculos de identificação em muitos sentidos e cons-
truiu seu ideal do ego segundo os modelos variados. Cada indivíduo,
portanto, partilha de numerosas mentes grupais – as de sua raça,
classe, credo, nacionalidade etc. – podendo também elevar-se sobre
elas, na medida em que possui um fragmento de independência e
originalidade.57
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No caso dos olindenses, estas representações estão ligadas a sua his-
tória, à história de sua cidade, às lembranças que registram na memória
de sua casa, de sua rua, do bairro, de sua escola, do espaço de sua infância,
bem como de sua família, pais, irmãos, parentes, vizinhos, colegas, ami-
gos, enfim, do grupo social ao qual pertenceu e que são as bases dos
processos identificatórios a sua cidade. No caso de Olinda, é o registro do
tempo vivido nas ladeiras, ruas e becos da cidade histórica. As experiên-
cias de vida formaram o passado de cada um, quer das vivências particu-
lares, quer das vivências em grupo, na família, na escola, no trabalho.

Jurandir Costa,58 importante psicanalista brasileiro contemporâ-
neo, destaca aspectos das relações sociais e identidade, em relação às
contribuições freudianas, a respeito da identificação:

Para Freud, a identidade é um amálgama de afetos e representações
que o sujeito experimenta e formula como sendo a natureza de seu Eu
e do outro, do corpo-próprio e do mundo de coisas e objetos. Estas
representações e afetos são transitivos, móveis e múltiplos. Mudam
conforme a posição que o sujeito ocupa nas relações com os outros,
posição constantemente cambiante e permutável. Só a força das iden-
tificações culturalmente normativas, impostas pelo princípio de reali-
dade pelos processos secundários, impede o sujeito de derivar para o
terreno do imaginário, onde o sentido da identidade é absolutamente
subalterno ao princípio do prazer e aos processos primários.

Portanto a identificação à Olinda e ao significante “olindense”,
marca de maneira subjetiva seus moradores, os sujeitos que ali nasce-
ram e viveram e constitui um dos mais importantes traços identificatórios
como cidadãos. Nesta cidade estão tecidas suas relações com seus pri-
meiros modelos parentais em sua família e seus primeiros grupos so-
ciais na comunidade à qual pertenceram.

Os autores parecem concordar nas diversas interpretações sobre a
concepção de cidade. A formação das cidades é sinônimo de organiza-
ção e civilização. A idéia de organização pressupõe princípios, leis,
delimitação e ordenamento do território. Robert Park,59 importante
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estudioso americano do fenômeno urbano, destaca os aspectos da vida
urbana, além de sua organização territorial ou política, suas ocupações
e sua cultura. Para este autor:

[...] cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições
e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e
transmitidos por essa tradição [...] envolvida nos processos vitais das
pessoas que a compõem, é um produto da natureza e particularmente
da natureza humana [...] a cidade não é apenas uma unidade geográ-
fica e ecológica: ao mesmo tempo, é uma unidade econômica [...] exis-
tem forças que tendem a ocasionar um agrupamento típico e ordena-
do de sua população e instituição [...] a cidade é o habitat natural do
homem civilizado.60

Segundo o autor citado, toda cidade possui seus hábitos enraizados
culturalmente pelos costumes de seus habitantes. Ele defende que as
cidades têm uma organização física e também uma organização moral:

Através dos tempos todo setor e quarteirão da cidade assume algo
do caráter e das qualidades de seus habitantes [...] o que a princípio
era simples expressão geográfica converte-se em vizinhança, isto é,
uma localidade com sentimentos, tradições e uma história só sua.61

O conceito de cidade vai se aproximando dos aspectos mais culturais,
subjetivos e psicológicos, das relações humanas que se constituem dentro
desses territórios e dos processos identificatórios que são construídos aí:
“[...] a cidade está enraizada nos hábitos e costumes das pessoas que a habi-
tam [...] A conseqüência é que a cidade possuiria também uma organiza-
ção moral bem como uma organização física.”62 Assim, podemos entender
a cidade de Olinda como algo muito mais complexo, em que está presente
uma série de redes de inter-relações.

É importante também ressaltar, entre as principais características
de uma cidade, não apenas o aspecto do aglomerado humano, nem seu
tamanho territorial, nem seu poderio econômico e militar, mas todo o
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seu conjunto, incluindo as realidades sociais, culturais e psicológicas,
com a produção de seus bens, não só materiais, mas principalmente
culturais, sua história, seus valores, tradições, que permitem a seus ha-
bitantes encontrarem seus traços identificatórios. Isto possibilita que a
memória de uma região seja resguardada por seus moradores. É sua
marca, como destaca em seu texto clássico, o historiador Henri
Lefebvre:63 “[...] as cidades no seu conjunto são centros de vida social e
política onde se acumulam não apenas as riquezas como também os
conhecimentos, as técnicas e as obras (obras de arte, monumentos)”.
Isso é fundamental no caso da cidade de Olinda, cujo acervo
arquitetônico é precioso, porque documenta a própria história do país.

Vale destacar aqui, com a intenção de entender as forças que estão
presentes neste conjunto que envolve a realidade social, cultural, histó-
rica e psicológica, as especificidades da subjetividade humana. O com-
portamento humano em todas as cidades é marcado pelo conjunto de
seus desejos, afetos, sonhos, impulsos, criatividade, fantasias e emo-
ções. Estão aí fusionadas as pulsões de vida e de morte, tanto as subli-
madas pela arte, pela ciência, pela cultura, como destaca o autor citado,
como toda gama de impulsos, instintos e paixões latentes nos homens,
que Sigmund Freud, em 1915, descreveu muito bem em seu texto já
citado: Os Instintos e suas Vicissitudes.

A civilização exige a repressão ou a sublimação dessas forças pri-
mitivas do homem — as pulsões, no interesse do bem-estar coletivo —
e exige os modelos de condutas socialmente aceitos. As pulsões, assim
nomeados os instintos humanos, são forças poderosas, tanto conscien-
tes como inconscientes, que necessitam de liberação, sublimação e
catarse, como destaca Park:64

A civilização, no interesse do bem estar comum, requer algumas ve-
zes a repressão, e sempre o controle, dessas disposições naturais [...]
É nesse ponto que funcionam o esporte, a diversão e a arte. Permi-
tem ao indivíduo se purgar desses impulsos selvagens e reprimidos
por meio de expressão simbólica. E esta catarse de que Aristóteles
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escreve em sua Poética, e à qual têm sido dadas significações novas e
mais positivas pelas investigações de Sigmund Freud.

O homem a constrói e a cidade revela o que o homem é capaz,
tanto para o bem como para o mal. “A cidade é o espaço da história
porque é ao mesmo tempo concentração do poder social que torna pos-
sível a empreitada histórica e consciência do passado.”65

Uma das vivências importantes dos olindenses é a convivência muito
íntima com a beleza arquitetônica de seu patrimônio. O acesso é diário e a
população frequenta suas igrejas e monumentos e deles muito se orgulha.
É uma das mais importantes cidades históricas brasileiras pela presença de
seu acervo, o que atrai turistas de várias regiões, e pela excepcional posição
geográfica. Ao lado de Salvador e Ouro Preto, que ocuparam posição de
destaque na história do Brasil Colônia, Olinda tem suas construções cerca-
das pelo verde exuberante da vegetação e por suas praias de mar azul.

Ao apresentar Olinda, parcialmente, podemos perceber algumas
de suas características arquitetônicas e urbanísticas que a identificam
como uma cidade típica do período colonial português. Eis a compara-
ção de diversas cidades coloniais brasileiras, pela visão do geógrafo
olindense Pedro Vasconcelos, que vem a ser o quinto filho do casal
homenageado neste livro:66

Desse longo passado resultou também um patrimônio arquitetônico e
urbanístico único nas metrópoles brasileiras, sobretudo nos séculos
XVII e XVIII, dando à paisagem do centro histórico de Salvador um
“ar de família” das cidades de origem portuguesa [...] Só encontramos
um conjunto arquitetônico e urbanístico semelhante em cidades me-
nores como Ouro Preto e Olinda, ou numa capital como São Luis do
Maranhão, que não tem o status de metrópole como Salvador.
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ORIGEM DO NOME DA CIDADE DE OLINDA

Como surgiu o significante “Olinda”, nome da cidade, como foi
escolhido e por quem. Vamos destacar os aspectos históricos e mitoló-
gicos desta nomeação e como isso foi veiculado imaginariamente entre
seus filhos, através das gerações, constituindo os mitos fundadores da
cidade de Olinda, com os quais os olindenses se identificam.

Antes da chegada do português colonizador, a região do atual Esta-
do de Pernambuco era habitada por uma população indígena que tinha o
domínio do território, no qual existiam as primitivas aldeias dos Tabajaras
e dos Caetés. Sua antiga denominação mostrava esta particularidade. Cha-
mava-se Marim, palavra supostamente de origem indígena, corruptela
de “Mirim”, que segundo o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre,67

pode estar ligada à idéia de pequeno ou pequena, ou derivada de “Barim”,
que significa coxo, numa referência a Duarte Coelho, donatário da Capi-
tania de Pernambuco, que em luta com os indígenas teria sido ferido
numa perna e mancava. “Marim seria a vila do coxo”.68 Há ainda uma
outra versão para o nome Marim, ligada a Mayr, que seria a expressão
usada pelos indígenas para denominar os franceses. Vejamos o que indica
Vanildo Cavalcanti,69 apoiado em Adolfo de Varnhagem, em seu estudo
sobre Olinda: “[...] o nome Marim ou Mar-y, que primitivamente tinha a
aldeia que depois cedeu a Olinda o posto, queria com o dizer ‘Água ou
Rio dos Franceses’; e denuncia-nos que foram os mesmos franceses os
primeiros que aí se estabeleceram.”

Gilberto Freyre70 destaca que o historiador Adolfo de Varnhagen
havia questionado esta origem mítica do nome Olinda, porque ele “[...]
limpa de toda imaginação poética e de toda tradição popular sugerir
que o nome de Olinda venha de alguma quinta, casa ou burgo de Por-
tugal”. O autor assinala em seu texto:

Qualquer das origens sugeridas para o nome de Olinda me parece que
tem seu quê de poético – mesmo a que oferece o prosaico Varnhagen.
Afinal dar-se ao lugar onde se vai levantar uma vila no Brasil de 1500 o
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velho nome de uma freguesia, de uma casa ou de uma quinta de Portu-
gal é prova de muito bom sentimento e de apego saudoso à casa antiga
ou ao sítio pequeno que se deixou em busca de fortuna ou glória nos
ermos da América [...] Se o nome de Olinda tiver sido expressão de
lirismo não de um galego qualquer vagando entre os cajueiros da praia,
mas do próprio patriarca da colonização portuguesa desta parte da
América, o qual tendo lido a novela famosa se apaixonara pela figura e
pelo nome da heroína? Olinda talvez seja isso um nome de mulher.71

Para Gilberto Freyre,72 a versão do frei Vicente do Salvador,73 que
escreveu sua História do Brasil em 1627, não concorda com a de Adolfo
de Varnhagen já referida. O nome Olinda também estaria ligado ao de
uma personagem de uma novela do autor português Amadis de Gaula,
muito popular na época.

Há uma longa tradição romântica de se atribuir o nome de Olinda
a Duarte Coelho, seu fundador, ou a um seu criado próximo, posição
defendida por frei Vicente do Salvador e aceita pela população, pois
está impregnada em seu imaginário e em sua memória, sendo motivo
de orgulho e traço identitário dos olindenses. Conta a lenda que este
caminhava no meio do mato à procura de uma localização para se esta-
belecer, e encontrou, no alto de uma colina, um sítio privilegiado para
erigir sua vila e assim nomeou Olinda, em função da beleza do lugar, de
onde se descortina uma linda paisagem dos arredores, com uma visão
privilegiada do mar e da vegetação. Eis como reza a tradição:

Diz-se que foi assim: eu “hum Gallego criado de Duarte Coelho
[...] andando com outros por entre o matto buscando o sitio em que
se edificasse [a vila], achando este que he em hum monte alto, disse
com exclamação de alegria: Olinda!” Foi esta a tradição que frei
Vicente do Salvador recolheu nas notas de História do Brasil que
acabou de escrever em 1627 [...] o beneditino Dom Domingos de
Loreto Couto e, depois dele, o inglês Southey, afirmam, em seus
escritos, que foi o próprio Duarte Coelho, primeiro donatário de
Pernambuco, que exclamou diante do monte: “Olinda situaçam para
se fundar huma villa” Oh linda teria se aquietado em Olinda.74

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:49111



112.    ELIANE NASCIMENTO

Seu nome, na memória popular, está ligado a uma exclamação, re-
ferida à localização para se fundar uma vila: Oh! Linda. Teria sido esta a
origem de seu nome.

É importante perceber que está em jogo aqui a memória social dos
moradores de Olinda em relação à origem do nome da cidade, como
nos aponta a filósofa brasileira Marilena Chauí75: “[...] o nome da cida-
de é fixado pela população através da memória social ou histórica
através dos mitos fundadores, passados através de relatos, registros, de-
poimentos, testemunhos, através das gerações.” Para os olindenses não
há dúvida de que Olinda vem da beleza do lugar, e isto é repetido como
uma cantilena pelos guias de turismo mirins, ao relatar a história de
Olinda para os turistas que visitam a cidade, como apresentamos no
texto transcrito no Capítulo 1.

Como muito bem observa Leonardo Dantas Silva,76 o ditado popu-
lar resume o sentimento dos olindenses por sua cidade: “[...] tudo serve
para explicar o que há no nome: Olinda. Os olindenses, porém, a exem-
plo dos seus avós, têm uma explicação própria para todo esse feitiço que
toma conta de quem a conhece: Quem não viu Olinda, não amou ainda!”

Assim está localizada a cidade de Olinda: é um município do Esta-
do de Pernambuco, região nordeste brasileira, situada a seis quilôme-
tros da cidade do Recife, atualmente capital do estado. Possui área total
de 40,83 km2, da qual 34,54 urbana e 6,29 rural. O Sítio Histórico
compreende uma área de 10,04 km². Limita-se ao Norte com o muni-
cípio de Paulista, ao Sul com o município do Recife, a Leste com o
Oceano Atlântico e a Oeste com os municípios de Paulista e do Recife.

Está situada a 8º0´35´´ de latitude sul e 34º5´4´´ de longitude oeste
de Greenwich, coordenadas de seu observatório no alto da Sé. Suas
colinas têm apenas algumas dezenas de metros de altitude: 56 metros
no alto da Misericórdia, 54 metros na base da caixa d´água (alto da Sé),
58 metros no pátio da Igreja Nossa Senhora do Monte. O ponto cul-
minante do município está afastado da cidade, no Monte Berenguer,
com 72 metros de altitude, no vértice.77
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Sua situação possibilitava um acesso fácil da população, uma vez que
as colinas são suaves, e isto facilitou o início de seu povoamento nesta
parte alta da cidade. Percebemos no nome Olinda os tons poéticos, líri-
cos e românticos sobre sua nomeação e é esta origem fortemente cultiva-
da pela população olindense em relação à origem do nome com que a
cidade foi batizada e com a qual se identificam.

A cidade em que se viveu está também nos registros das lembran-
ças, pelas rememorações das passagens nela vividas. Conforme destaca
Catarina Oliveira,78 em seus textos sobre a cidade:

Compreendemos como as pessoas conferem memória aos lugares do
território que habitam, constroem representações do tempo e do passa-
do e definem a sua identidade [...] A forma como o homem no decurso
do tempo encarou os vestígios materiais de tempos longínquos e os
articulou na sua memória coletiva, imaginário, tradição oral e necessi-
dades cotidianas e a sua significância no quadro de uma interpretação
histórica e antropológica.

Quais são então as representações que os olindenses constroem de
sua cidade, lembradas nos processos de rememoração, que nos revelam os
laços afetivos e identificatórios com a cidade? Isso nos leva a seguinte
questão: como os olindenses hoje vêem sua cidade e como se sentem os
que lá vivem? Vejamos como os olindenses foram formando sua visão da
história social, cultural e dos aspectos psicológicos em relação à cidade
em que viveram, quais os aspectos subjetivos e emocionais mais marcantes
na construção de sua identidade e em sua relação com a cidade de Olinda.

O QUE SIGNIFICA “SER OLINDENSE”

Ao ouvir as entrevistas realizadas em Olinda, com olindenses, é
possível destacar o que eles pensam sobre a formação de sua própria
identidade citadina, quando cada um nos responde o que é “ser
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olindense”. Chama atenção a presença pregnante de algumas expres-
sões que se tornaram recorrentes ao cabo da realização do trabalho de
campo, no qual documentamos os relatos orais. Ao falar de sua cidade,
estão também falando de si; são sentimentos de pertencer que aí são
revelados. Não apenas a cidade é vista como um espaço pessoal e uma
referência de sua vida, mas também os aspectos subjetivos de suas iden-
tificações. São suas lembranças e seus afetos que mais estão presentes
na descrição do que significa “ser olindense”.

É o sentimento de identificação narcísica, que leva a que cada um
construa uma representação da cidade, com um grande investimento
libidinal presente frente a um objeto amoroso. Os discursos revelam os
afetos, nessa relação sujeito-espaço-cidade. O espaço é percebido como
algo pessoal, e as falas, nos discursos, implicam em algo do sujeito. Fa-
lam da cidade como se falassem de si mesmos, os ganhos, as perdas, as
conquistas, as melhoras, o desenvolvimento da cidade, como algo em
que não são apenas espectadores, mas autores e atores. Os qualificati-
vos escolhidos para ilustrar a relação com sua cidade natal são sempre
adjetivos que revelam um “apaixonamento”; estão sempre colocados no
superlativo, revelando uma percepção exacerbada dos encantos da ci-
dade, como se ela fosse idealizada e fruto de seus sonhos e desejos.
Estas descrições têm as cores dos afetos. Afinal, o que significa “ser
olindense” para os depoentes que nasceram e ou vivem na cidade, e
como descrevem a relação que desenvolveram com sua cidade? Come-
çamos com o relato de Alexandre Alves Dias:79

Primeiro eu me atrevo a me dar o título de olindense, por adoção, por ter

vivido tanto tempo aqui, mas, ao mesmo tempo, ter me apegado à cidade. Eu

gosto muito daqui; eu sofro com a idéia de precisar sair e me mudar, apesar de

ter morado dois anos em Lisboa, ter conhecido outras cidades daqui do Brasil

e de ter a certeza que eu posso viver em qualquer outro canto, porque ainda

existem lugares que são tão apaixonantes como Olinda. Mas assim adotei
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essa cidade como minha, já que ela me recebeu tão bem, porque é gratificante

viver aqui, apesar dessas dificuldades, por ser uma cidade histórica, e de ter

suas restrições, mas você tem que ter em mente, que Olinda é uma cidade de

1537, e foi planejada, foi montada e foi estruturada com uma idéia do que

havia da tecnologia do material e do imaterial de 1537.

Podemos observar ainda o que, em sua narrativa, destaca como da
ordem do afeto, como o sentimento de algo que é “apaixonante”:

Ela é apaixonante! O fato de tudo isso que Olinda é, apenas em chegar aqui,

que já é uma conseqüência da própria história dela, é ela ser aconchegante.

Olinda é aconchegante! Ela tem os seus momentos de extrema desordem, mas

que fazem parte do calendário, que é o carnaval, tirando um vizinho ou outro

que perturbe um pouco, mas no geral é esse sossego que ela tem, é muito gostoso.

Neste relato, os qualificativos escolhidos revelam toda uma gama de
sentimentos identificatórios e afetivos para com a cidade que o acolheu e
na qual vive a vida. Estas descrições do dia a dia da vida da cidade, ao
mesmo tempo em que nos revelam a cidade de Olinda contemporânea,
sempre está nos conduzindo para uma história de Olinda de outras épo-
cas, da época de sua fundação, que já abrange 472 anos. São, portanto,
quase cinco séculos da história do Brasil que ali estão reunidos.

Destacamos aqui os significantes privilegiados “apaixonante” e
“aconchegante” que implicam em qualificativos que o depoente escolhe
para ilustrar seu sentimento para com a cidade de Olinda em sua des-
crição do que é “ser olindense”. Apaixonante, no Dicionário da Língua
Portuguesa de Aurélio Ferreira80 quer dizer: “Adj. Que apaixona, pren-
de, cativa; aliciante: problema apaixonante: enredo apaixonante; beleza
apaixonante.” Quanto ao termo Apaixonar, neste mesmo dicionário, en-
contramos a seguinte definição: “V. t.d. [de a+ paixão + ar] 1. Inspirar
paixão a; despertar amor em; 2. Entusiasmar, exaltar, arrebatar; 3.
Consternar, prostrar; 4. Gostar de; apreciar; 5. Encher-se de paixão,
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deixar-se dominar por sentimento profundo; 6. Encolerizar-se, irar-se
enfurecer-se.”81 Encontramos ainda o termo Apaixonável, que signifi-
ca: “Adj. Capaz de apaixonar-se”.82 No Houaiss e Villar,83 o termo Apai-
xonado é assim definido: “adj. s. m. 1. que ou aquele que está dominado
por paixão amorosa, por amor intenso e profundo; enamorado.” Ainda
neste dicionário, encontramos o termo Paixão, que tem o seguinte sig-
nificado: “s.f. 1. Sofrimento de Jesus Cristo na cruz; 2. Grande sofri-
mento; martírio; 3. Sentimento, gosto ou amor intenso a ponto de ofus-
car a razão; grande entusiasmo por alguma coisa; atividade, hábito ou
vício dominador.”84

Trata-se do “apaixonamento”, da mais intensa manifestação afetiva
e amorosa experimentada pelo ser humano; é sua expressão de investi-
mento libidinal pelo objeto escolhido. Não se trata da razão, mas sim
da emoção. Não se trata do intelecto, mas do coração. É, portanto, um
sentimento profundo que a cidade desperta em seus cidadãos; no caso
de Olinda, é descrito um sentimento de amor apaixonado. Por investi-
mento libidinal entendemos, como nos aponta Sigmund Freud85, uma
carga de energia sexual e de afeto amoroso que o sujeito investe em
seus objetos de desejo.

Um detalhe que chama a atenção é que além do intenso sentimento
para com a cidade, Alexandre Alves Dias ainda descreve uma particulari-
dade, própria a todos aqueles que nascem em Olinda, uma singularidade,
portanto. Um traço identificatório, descrito como uma vivência pessoal,
marcada por sua experiência cotidiana de andar pelas ladeiras de Olinda.
Trata-se de uma particularidade que envolve o movimento do corpo, como
um “jeito de corpo”, no próprio físico de seus moradores, que têm uma
cadência especial no andar. Isso é moldado pelas subidas e descidas das
ladeiras da cidade de Olinda. Mas vejamos como podemos fazer a leitura
das palavras por ele escolhidas, que são significantes privilegiados para
revelar seus sentimentos em relação a Olinda; como ele traz esta marca
de identidade citadina:
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Eu acho que uma coisa que Olinda faz, o Sítio Histórico faz, é você criar
certa maneira de andar meio mole, você tem que amortecer seus passos na
subida e nas descidas das ladeiras. E então você ganha um molejo diferente
de quem vive no plano. Eu ensino numa escola num outro subúrbio de
Olinda, quando eu estou subindo a rampa, eu subo com um molejo como se
eu estivesse nas ladeiras de Olinda e os alunos ficam olhando, porque eu
balanço na vertical, normalmente o pessoal balança na horizontal. Um
balanço pendular do mesmo jeito que eu acho diferente eles caminhar.

Portanto os sentimentos que marcam a identidade podem ser vários,
tanto amorosos, hostis, apaixonados, odiados, ambivalentes, quanto po-
dem ter outras colorações próprias à vida afetiva do sujeito humano. Isto
revela a relação entre memória, história e identidade, na construção das
representações sociais sobre o passado. Como diz Lucília Neves:86

Na dinâmica da produção de documentos orais, a questão da identidade
adquire, portanto, uma dimensão especial, traduzida pelo reconheci-
mento das similitudes e das diferenças, por meio do afloramento de
lembranças e da construção das representações sobre o passado. Portan-
to, memória e História, presentes na produção de fontes orais, são tam-
bém processos cognitivos, através dos quais a identidade de sujeitos his-
tóricos pode ser mais bem conhecida e analisada como integrante da
trama constitutiva da história.

Dayse Silva Correia87 revela-nos seus traços identitários e seus sen-
timentos amorosos em relação à cidade de Olinda, pelo sentimento de
“orgulho”.

Pra mim é um orgulho, eu gosto de ser olindense, eu nasci em Recife, mas me

considero olindense. Porque eu conheço Olinda de ponta a cabeça; eu conheço

tudo que se fala de Olinda, todos os bairros, todos os lugares, tudo, frequentan-

do como se fosse minha casa. Tenho orgulho da cidade, dos detalhes, pelo fato da

história que é muito marcante, é gratificante. Assim a gente se orgulha por ela
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ter história, ter sido invadida pelos holandeses que sempre vão contando para a

gente, teve igrejas em Olinda que foram queimadas, isso marca, e a gente que

estuda lá é comum saber tudo isso. Pra mim é um orgulho ser olindense; eu não

digo que sou recifense não, eu digo que sou olindense.

O sentimento aqui revelado pela olindense também é exacerbado,
mas implica um estado de exaltação das qualidades do sujeito que se
misturam com os sentimentos pela cidade e está mesclado pelo fato de
Olinda ser uma cidade histórica. Vejamos como está no Dicionário o
verbete orgulho: “S. m. 1. Sentimento e dignidade pessoal; brio, altivez;
2. Conceito elevado ou exagerado de si próprio; amor-próprio demasia-
do; soberba; 3. Aquilo ou aquele(s) de que(m) se tem orgulho.”88 E
orgulhar: “V. t. d. Causar orgulho a; ensoberbecer; 2. Sentir orgulho
ufanar-se.”89 No Houaiss e Villar90, o termo orgulho significa: “s.m. 1.
Sentimento de prazer, de grande satisfação sobre algo que é visto como
alto, honrável, creditável de valor e honra; dignidade pessoal, altivez.”

Por orgulho podemos entender um intenso sentimento narcísico, de
investimento libidinal egóico, que implica uma leitura das fases iniciais
de organização psíquica, em que o “Eu” é percebido como perfeito ou
idealizado. O orgulho é poder ver sua cidade como a melhor, a mais bo-
nita, a que mais acolhe e, principalmente, a mais amada, quase amante.
Não se trata de uma descrição realística da cidade, com suas belezas e
também com seus problemas, com suas ofertas e suas carências e limita-
ções. É sempre um sentimento idealizado de intenso teor afetivo, com
um colorido ufanista e um bairrismo acentuado, revelador de amor a sua
cidade. É neste afeto que há o reconhecimento não só da cidade, mas, e
principalmente, de si mesmo, da identificação ao significante olindense. É
como se revelasse: é isto que é minha cidade, ou é isto que eu sou, é isto
que eu gostaria de ser!

O depoimento de Ronaldo Almeida Filho91 mostra que o orgulho
de ser olindense está relacionado ao sentimento de prazer, revelando
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alguma coisa de uma experiência de ordem sensorial e hedonista na re-
lação com a cidade e em sua descrição da maneira de ser do povo olindense:

Não vou dizer orgulhoso, que eu não gosto desta palavra, mas é prazeroso ser

olindense. Eu, inclusive, apesar de não ter nascido aqui, eu nunca digo que não

sou olindense, que não sou pernambucano; eu tenho o espírito do povo daqui. O

olindense é alegria, é batalhador, é um povo amigo, sabe receber as pessoas e tem

o espírito do carnaval, que todo olindense tem: gosta muito do carnaval.

O orgulho é o traço mais presente e marcante dos olindenses em
sua identificação com a cidade, tornando-se isso uma questão subjetiva,
porque se trata de um elemento que valoriza o olindense, enriquecendo
sua própria autoimagem e autoestima, confirmada nas várias narrativas
sobre a relação do olindense com sua cidade. Rosa Assis dos Santos92

nos traz a idéia de seu sentimento:

É um orgulho! Eu já fui à Europa e quando eu dizia [que era de Olinda] as

pessoas ficavam mais interessadas. É uma cidade histórica, dá a impressão que

a gente também é muito importante. Eu amo esta terra, ela é maravilhosa!

Olinda é uma cidade que me faz ter várias idéias; ela é mágica, foi colonizada

pelos portugueses, tem praias, tem rios, tem montanhas; ela tem um verde ma-

ravilhoso, tem a “mata de passarinhos” que é realmente fantástica!

Percebemos que há uma recorrência aos significantes orgulho, apai-
xonado, maravilhosa, para descrever a cidade de Olinda, que é trazida
como a cidade mágica, dos sonhos, perfeita, ideal aos olhos de seus
moradores; não uma cidade vista com os olhos da realidade, mas sim de
um imaginário enriquecido pelos sentimentos que ela desperta. Para
Rosa Santos, a cidade desperta sua criatividade.

Como é “ser olindense” para Sueli Silva de Lima,93 confirma os
dados que vamos recolhendo. Para ela, Olinda revela-se assim:
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Eu gostaria muito de ter nascido nesta cidade gostosa demais, maravilhosa, apesar

de todo lugar ter suas faltas, falta isso falta aquilo, mas, em compensação, Olinda,

não tenho nem palavras para falar o que ela representa, é maravilhosa! Maravi-

lhosa, por causa da paisagem, do mar, das casas antigas. Você subir a Sé e olhar lá de

cima para baixo, você vê o mar, as casas, e o Recife, que parece miniatura; a gente

parece que está tocando; é para fazer um cartão postal lá de cima, é maravilhoso!

Quem mora em Olinda e não conhece a Sé, realmente não conhece Olinda.

Ou de uma forma mais explícita, como nos aponta Adilson de
Almeida Vasconcelos,94 trazendo também a palavra “maravilhosa”, já
usada por outros depoentes, para descrever seu sentimento e a relação
com sua cidade, principalmente seu Sítio Histórico:

Era uma vez uma cidade maravilhosa – a melhor do mundo (ou a única existente)

para nós. Recife estava ali ao lado, mas não seria uma “cidade” tal como Olinda era

vista e sentida por nós. Recife roubou de Olinda a condição de capital de Pernambuco.

Morar mesmo era em Olinda e ser olindense é ser olindense [...] Às vezes eu me pego

respondendo à pergunta: você é de Pernambuco, ou você é pernambucano, e eu

respondo, “não, sou olindense”. Acho que é diferente, acho que é um privilégio. Quando

falo olindense, falo daquele que nasceu e cresceu na Olinda das ladeiras, das igrejas,

do carnaval de rua, pois os bairros novos, inclusive o Bairro Novo, são tão

não-olindenses, quanto Recife o é.

Marília Didier Oliveira Lima95 observa que a cidade exerce uma
atração e dá uma tonalidade diferente para seus moradores: “Eu acho
que ser olindense é muito charmoso. Eu não sou, mas como eu me con-
sidero, acho que Olinda, se fosse um pouquinho mais trabalhada, seria
um trunfo para o desenvolvimento do próprio Estado. A cidade é cul-
tural.” Destacamos também o depoimento de Sandra Maria Maia e
Silva,96 no qual observamos como se costuram os fios da meada da his-
tória antiga da cidade com a recente, e como isto está interligado aos
sentimentos pessoais sobre a cidade que data do período colonial, seus
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aspectos históricos e sua preservação. A seguir, sua representação sobre
a cidade de Olinda:

Representa para mim ser olindense é participar dessa história toda de Olinda,

estar inserida na história religiosa, social cultural, é isso que representa para

mim, é fazer parte desse manancial, toda essa complexidade que Olinda ofere-

ce, essa riqueza. Acho que é isso. Assim que me identifico com ela nesses aspectos

religiosos. Ela representa para mim isso: a presença de Deus na presença real

daqueles que serviram a Deus aqui na terra. Eu acho que todos os seres huma-

nos têm essa vontade de ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz de Deus.

Então me atraiu muito por isso, a vida religiosa.

Este depoimento evidencia uma particularidade em relação à
vivência como olindense, indicada pela palavra participar que, como
verbo, nos remete à dimensão da ação, movimento, atuação e revela a
inserção da moradora nos movimentos religiosos da cidade. No caso
particular deste depoimento, trata-se de relação com a religião católica
e seus aspectos de transmissão, tal como foi trazida pelos primeiros
padres jesuítas que chegaram aqui com a missão de catequizar e
evangelizar a população, trazendo a idéia de salvação eterna.

A única depoente que traz um traço particular e diferenciado em
relação ao olindense e que vale ser destacado é Roziane Bernardo de
Holanda,97 que aponta o caráter reservado, desconfiado, enfim, arisco e
fechado dos olindenses.98 Seu relato mostra um contraponto com a idéia
muito presente nas informações apresentadas e também trazidas pela de-
poente, em que o olindense é visto como muito acolhedor. Significantes
privilegiados, são contraditórios por trazerem exatamente uma visão
ambivalente nas relações do olindense com o outro, principalmente com
o não-olindense, o de fora da cidade:

A cidade que eu nasci, para mim eu acho tudo de bom, eu acho que estou acos-

tumada com meu mundo. Quando eu conheço outra cidade, acho que estou

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:49121



122.    ELIANE NASCIMENTO

perdida, acho que eu gosto muito de Olinda. O que mais caracteriza o olindense,

é que ele é meio arisco; para ver uma pessoa de fora e se chegar, demora. É mais

fechado. Mais ele é muito acolhedor, é um traço também.

Para finalizar a exposição sobre a relação e a identidade do olindense
com sua cidade, o que quer dizer “ser olindense”, transcrevemos trechos
de um artigo de Frederico de Almeida Vasconcelos,99 jornalista
olindense, que vem a ser o terceiro filho do casal protagonista da histó-
ria apresentada na Homenagem,100 em que aparece bem claramente
essa relação amorosa, o orgulho e a identidade do olindense em relação
a sua cidade.

A primeira aproximação de Olinda deveria ser, sempre, pelo mar.
Roteiro sentimental é escolha de foro íntimo, mas é a partir do mar
que a cidade surge mais bela. É só conferir nas gravuras de Franz
Post ou nas vistas que Rugendas eternizou [...] Conhecer Olinda
não carece da companhia de guias ou roteiros. É só fazer a ligação
entre as igrejas e confirmar como eram espertos os primeiros
ocupantes: os jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmelitas, todos
souberam conquistar os espaços mais belos, no alto. É das celas dos
mosteiros e conventos que se descortina a melhor paisagem litorâ-
nea [...] São circunstâncias como essas que alimentam, mesmo à dis-
tância, a mania besta de todo olindense de achar que somos parte
daquele patrimônio da humanidade.

Em relação à origem do nome e dos sentimentos de amor à cidade
de Olinda, os relatos dos depoentes revelam seu orgulho por suas carac-
terísticas, como uma das mais importantes cidades históricas do país e
pelo rico acervo monumental preservado. Ao lado disso há a beleza natu-
ral advinda de sua localização geográfica, que é muito destacada por seus
moradores depoentes. Isto se mantém desde tempos remotos, como po-
demos observar na visão do historiador pernambucano Leonardo Dantas
Silva, 101 que assim fala de Olinda:

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:49122



MEMÓRIA DE OLINDA    .123

Na essência de Olinda, naquela de outrora e na atual, está o orgulho de
quem nela mora, a alegria de desfrutar de uma atmosfera particular, de
uma ambiência que promove a convivência e propicia a conexão –
entre vizinhos e turistas, entre foliões e os residentes, entre a cidade
como existe e o que dela se constrói.

Temos ainda a descrição de Olinda, pela historiadora Rita de Cássia
de Araújo,102 já citada, que assim a percebeu:

Olinda se oferecia aos olhos dos contemporâneos como um poema
de luz e cor, e todos, poetas, literatos, intelectuais, escritores e jorna-
listas, profissionais e amadores, iam ao seu sítio em busca de inspira-
ção. À beleza da paisagem, somava-se a densidade histórica do lugar,
inscrita nas pedras, nas ladeiras e edificações, de cuja força era im-
possível escapar.

Destacamos ainda como importante, além dos significantes retirados
dos depoimentos, as palavras que se encontram em duas estrofes dos versos
do Hino de Olinda, que tem letra de Themístocles de Andrade e música de
José Lourenço da Silva (Capitão Zuzinha). Nele aparece o significante bele-
za citado duas vezes, e é identificado como artista o fundador e colonizador
da cidade, que vem a ser o português Duarte Coelho Pereira, donatário da
Capitania de Pernambuco. Seus versos revelam as belezas naturais da cidade,
motivo citado pelos depoentes como central em seu mecanismo identitário.

Hino de Olinda103

Olinda, cofre sublime
De brilhantes tradições,
Teu nome beleza exprime
E produz inspirações.

Olinda, tão sedutora,
Quanta beleza conténs !
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Sendo assim merecedora
o lindo nome que tens.

De nossa brasilidade
Foste o berço singular!
No teu solo a liberdade
Nunca deixou de brilhar.

Olinda, honrando a memória
Do artista que te fundou,
Com ele reparte a glória
Que tua fama alcançou.

Que majestade suprema
Existe em tudo que é teu!
Tu és, Olinda, um poema
Que a natureza escreveu!...

Olinda és meu amor
Olinda foi Deus quem criou
Com tuas belezas mil
Olinda és história
Olinda és história da Brasil.

Recorremos também à letra do frevo canção de um dos blocos tra-
dicionais do carnaval de Olinda, cuja imagem é cantada pelos olindenses
durante o carnaval. Revela a beleza da cidade, exalta explicitamente a
cidade e destaca o amor dos olindenses por ela. O bloco carnavalesco
homenageado é o “Elefante” e o frevo canção intitulado Homenagem a
Elefante, de autoria de Agenor Nascimento, também ilustra o senti-
mento de orgulho e vaidade dos olindenses pelas belezas de sua cidade.
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Homenagem a Elefante104

Me acordei de madrugada
Disposto a passear
Resolvi ir pra Olinda
Pra em sua praia me banhar
Encontrei um Elefante
Com uma multidão
Cantando em voz alta
Esta linda canção.
Olinda quero cantar
A ti esta canção
Teus coqueirais, o teu céu, o teu mar
Faz vibrar meu coração
A cantar
Minha Olinda sem igual
Salve o teu carnaval.

Destaco ainda a importância da cidade de Olinda para os olindenses e
pernambucanos, principalmente em relação aos aspectos históricos, heróicos
e libertários de seu povo, que aparece como a única cidade citada nos versos
do Hino do Estado de Pernambuco. Isto demonstra todo o caráter cívico e
ufanístico presentes em sua letra, que revela o “orgulho” e o “apaixonamento”
pela terra, que apareceram também nos relatos e depoimentos dos olindenses
sobre a cidade de Olinda e caracterizam igualmente sua identidade.

Hino de Pernambuco105

I
Salve ó terra dos altos coqueiros
De beleza soberbo estendal!
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Nova Roma de bravos guerreiros!
Pernambuco, imortal! Imortal!

Coração do Brasil, em teu seio
Corre sangue de heróis rubro veio,
Que há de sempre o valor traduzir,
És a fonte da vida e da história
Desse povo coberto de glória,
O primeiro, talvez, no porvir!

II
Esses montes e vales e rios,
Proclamando o valor dos teus brios,
Reproduzem batalhas cruéis.
No presente és a guarda avançada,
Sentinela indormida e sagrada,
Que defende da pátria os lauréis!

III
Do futuro, és a crença, a esperança
Desse povo que altivo descansa
Como atleta depois de lutar ...
No passado o teu nome era um mito,
Era o Sol a brilhar no infinito,
Era a glória na Terra a brilhar!

IV
A República é filha de Olinda,
Alva estrela, que fulge e não finda
De esplendor, com seus raios de luz.
Liberdade! Um teu filho proclama,
Ante o Sol dessa Terra da cruz!
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Se mito ou lenda a questão do nome da cidade e de seu passado de
riqueza, o importante é que os moradores exaltam a cidade de Olinda.
A população é “orgulhosa” e “vaidosa” de suas belezas. Isto mostra a
maneira de ser do olindense, sua mentalidade, seu orgulho e vaidade
por sua terra. Indicamos como já era percebido o espírito pernambucano,
nesta curiosa passagem:

Atribuída a Dom Domingos Couto em seu “Desagravo do Brasil e
Glória de Pernambuco” a seguinte classificação das mentalidades po-
pulares. No capítulo 21 intitulado “De plebe de Pernambuco” disse
[...] Ao povo de Portugal chamam de insolente, ao de Castela, teme-
rário, ao de França, furioso, ao de Alemanha, precipitados; e ao de
Inglaterra, atrevido; e nós podemos dizer que entre o povo de todas as
nações, o de Pernambuco se levantou com o título de vaidoso.106

Vimos, nos depoimentos, como o olindense tem orgulho e é tam-
bém vaidoso em relação a sua cidade. Olinda, portanto, desperta gran-
des amores em seus filhos que, além de amá-la apaixonadamente, apre-
ciam suas belezas naturais ao lado das construções seculares, que criam
um conjunto especial, na região de seu Sítio Histórico, que é muito
destacado por seus moradores. Passaremos então a apresentar Olinda,
através de imagens, para que a iconografia da cidade venha comple-
mentar as palavras dos olindenses, em suas descrições da cidade:
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Antigo Paço dos Governadores e atual sede da prefeitura Municipal de Olinda, Construção do
século XVII , No Sítio Histórico107

Vista aérea panorâmica de Olinda. Vista aérea centralizada pelo largo dos Quatros Cantos no
Sítio Histórico108
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Vista da Igreja da Sé no Sítio Histórico,
o Farol e ao fundo o bairro de Casa Caiada109

Igreja e Rua do Amparo no Sítio Histórico de Olinda110
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Rua de São Bento com seu tradicional casario111

Igreja de Nossa Senhora do Carmo112
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Igreja de São Pedro Mártir e casario113

Claustro do Convento de São Francisco 114
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Para os olindenses, as lembranças sobre a história antiga de sua cida-
de permanecem na memória e no imaginário; são traços identitários que
circulam de geração a geração. Destacam-se, nas narrativas, as representa-
ções sociais sobre sua longa história e seu período colonial, principalmen-
te as influências e as marcas deixadas pelos colonizadores portugueses,
pelos holandeses que a invadiram e a ocuparam, também pelos índios,
primeiros habitantes da terra, e ainda pelos negros escravizados. Isso é
percebido nos relatos apresentados, principalmente em relação à trans-
missão da fé católica e de seus rituais, da cultura e dos costumes. Como
isso foi transmitido através das gerações? Rosa Maria Assis dos Santos
descreve sua cidade em seu depoimento, destacando, na história de Olinda,
a importância da arquitetura e da infraestrutura urbana que os portugue-
ses trouxeram para a cidade, bem como sua localização:

Ela foi colonizada pelos portugueses e eles colocaram a infraestrutura europeia

em muitas casas e as ruas são calçadas ainda da maneira europeia; as ruas

estreitas que ainda têm na minha memória, as senhoras sentadas nas portas

conversando e isso dá um ar de interior, ao mesmo tempo, a um pulo do centro

de Recife. Estamos dentro do Sítio Histórico, e bem próximo de outro centro, o

de Recife.

Já Sandra Maria Maia e Silva percebe a história da cidade por sua
relação com a religiosidade, algo muito pregnante em Olinda. Ressalta a
importância da religião católica que os portugueses trouxeram para o
Novo Mundo e divulgaram junto aos primitivos habitantes da região, os
índios, e também junto aos negros. Importante destacar que os aspectos
da evangelização católica permanecem até hoje e tiveram grande influência
na formação da população brasileira e nordestina em particular.

Viver em Olinda é muito gratificante, você se reporta muitas vezes à história

antiga da cidade; você revive, embora algumas coisas tenham mudado, mas esse

ar, esse clima de religiosidade, é muito atraente como a gente vive aqui. A gente é
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católica praticante mesmo, acho que isso me liga muito à cidade de Olinda, a

ponto de eu não querer sair dela. Isso me atrai muito; as igrejas, as ladeiras, as

histórias dos santos, como chegaram aqui e toda essa tradição portuguesa, me

atraem. A construção da civilização, a evangelização, a preocupação das pessoas

conhecerem a Deus, toda essa cultura portuguesa que veio transformando toda a

cidade. A Igreja, quanto à cultura religiosa católica nesta tradição, tudo me atrai.

O depoimento da Carlos Ivan de Melo3 reflete também a influên-
cia da religiosidade católica na vida cultural e artística de Olinda, pela
identificação com a fé trazida pelos portugueses colonizadores, por meio
de sua vivência dos rituais religiosos e também profanos:

Então surgiu minha curiosidade por tudo que Olinda tem, principalmente na

parte religiosa da cidade. Eu me criei num mundo de artes e no mundo cultu-

ral, principalmente no mundo da igreja. Daí surgiu a minha curiosidade pela

parte decorativa, que me deixava fascinado. Eu ia às igrejas e via as pessoas

ornamentarem os altares, ornamentarem as procissões, que é uma tradição

trazida pelos portugueses colonizadores e que se perpetua aqui entre nós. É

uma tradição da cidade.

Esses depoimentos instigam-nos a questionar como se deu a forma-
ção do Brasil, os aspectos culturais e religiosos dessa colonização portu-
guesa e a importância de Olinda nesse processo. Iremos rastrear a
história da fundação de Olinda, inicialmente como vila e depois tornada
cidade, durante o período do Brasil Colônia. É necessário voltar ao sécu-
lo XV, o chamado “Século dos Descobrimentos”, que vamos apresentar
agora, para percebermos como se deram os acontecimentos que culmina-
ram com a ocupação, pelos portugueses, do atual território brasileiro.

Antes de fazermos uma costura com os dados da historiografia clás-
sica sobre a cidade de Olinda, ao entrarmos na história da chegada dos
portugueses às terras do Novo Mundo, é importante observarmos algu-
mas pinturas, como as apresentadas no início e no final deste capítulo,
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que nos legaram diversos artistas de várias nacionalidades que aqui es-
tiveram e vão nos ajudar a entender a evolução de Olinda — sua ocupa-
ção e sua importância no período colonial. A iconografia permite-nos
perceber os aspectos da geografia física da vila e sua localização geográ-
fica que despertaram o interesse do português colonizador, ao escolher
a região para a sede da capitania: colinas, istmo, rios e praias.

Com o “descobrimento” do chamado Novo Mundo, a partir de
meados do século XV, os registros históricos dão conta da presença do
português e do espanhol nestas rotas. Os portugueses e espanhóis, apa-
rando divergências, firmaram o Tratado de Alcaçovas (1479), estabele-
cendo princípios sobre demarcação de terras.4

Em 1481, o Papa Inocêncio VII apresentou a bula Aeterni regis, a
qual dividia o mundo em dois hemisférios: o do norte, para a Coroa de
Castela, e a do sul, para a Coroa Portuguesa. Subsistia, ainda nos fins
do século XV, a tradição medieval da supremacia política da Igreja Ca-
tólica, e o direito de dispor das terras e dos povos.5

Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu as terras americanas e re-
clamou oficialmente a América para Isabel, a Católica. Ocorreu uma cri-
se diplomática, pois os portugueses acreditavam que a descoberta, de
acordo com a bula papal, encontrava-se em terras portuguesas. Os reis
espanhóis conseguiram do Papa Alexandre VI , em 3 de maio de 1493, a
edição da bula Inter Coetera, que reconhecia a Castela a posse das terras e
ilhas já achadas e as por descobrir a ocidente de um meridiano, que pas-
saria a cem léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde ou dos Açores.6

As autoridades portuguesas e espanholas reuniram-se em
Tordesilhas, uma pequena cidade na Espanha, e firmaram, em 7 de
junho de 1494, o Tratado, que definia as áreas de domínio no mundo
extraeuropeu, dando a Portugal o direito de posse sobre a faixa de terra
onde se encontrava o Brasil. Este Tratado estabeleceu que a Coroa por-
tuguesa ficaria com as terras localizadas a leste de uma linha de 370
léguas, traçadas a partir dos Açores e Cabo Verde. Para a Espanha,
seriam as terras que ficassem no lado ocidental desta linha. Em 1500,
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com a descoberta do Brasil, os portugueses expandiram seus domínios
para o outro lado do Atlântico. A conquista do Novo Mundo estaria
subordinada politicamente aos termos do Tratado de Tordesilhas.7

Preocupado com as notícias de contrabando de produtos e das incur-
sões de franceses, ingleses e holandeses nas terras americanas, o rei João
III de Portugal resolveu colonizar o Brasil pelo sistema de Capitanias
Hereditárias. O Brasil foi dividido em quinze lotes e doze capitanias que
partiam do litoral no sentido oeste, até encontrar a linha imaginária de-
terminada no Tratado de Tordesilhas.8

Entre 1534 e 1536, D. João III procedeu à doação de doze capita-
nias a nobres e fidalgos. A Coroa portuguesa expandiu, assim, para além
da península ibérica, o exercício de seu novo poder. “A humanidade
deve inegavelmente à Península Ibérica o grande sucesso do
devassamento dos mares, que caracterizou nos fins do século XV o gran-
de ciclo das navegações, cuja epopeia foi o desvendamento da América
e da Índia.”9

Segundo Vanildo Cavalcanti10 “Duarte Coelho de lá do alto, pôde
estudar toda a redondeza, inclusive o final do istmo e a desembocadura
do rio que passava pelo sul das colinas. Viu também que as redondezas
eram habitadas pelos índios”. A presença dos gentios e dos europeus,
franceses e espanhóis, antes da chegada de Duarte Coelho nas costas
do território recém-descoberto, tem vasta documentação:

Duarte Coelho, desde os primeiros dias, no alto onde depois se
edificaram as primeiras igrejas e casas e que o da Sé — “fez huma torre
de pedra e cal [...] onde muytos annos teve grandes trabalhos de guer-
ra com o gentio e os francezes que em sua companhia andavão e dos
quaes foi cercado muytas vezes, mal ferido e muy apertado onde lhe
matarão muita gente.11

Era, antes, região ignorada pelo mundo dito civilizado, o europeu,
mas já era habitada pelos primitivos moradores — os índios. Os portu-
gueses foram implantando feitorias, aldeias, vilas e cidades, em algumas

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:50144



MEMÓRIA DE OLINDA    .145

décadas. Isto de norte a sul da costa do Atlântico. A Duarte Coelho
Pereira, guerreiro e fidalgo português, que havia sido um dos ilustres
capitães das conquistas das Índias, foi outorgada a Carta Régia de doa-
ção da Capitania de Pernambuco, cabendo-lhe iniciar a colonização
daquela região.

A chegada dos portugueses colonizadores — por sua superioridade
de armamento, desenvolvimento das técnicas de navegação e bélicas, in-
clusive com a chegada dos canhões trazidos pelas embarcações — possi-
bilitou o domínio dos índios, antigos habitantes. A posse das terras por
Duarte Coelho não foi pacífica, tendo o índio resistido muito à presença
do invasor-colonizador e vários foram os ataques a ele desferidos.12

Eram os portugueses grandes conquistadores de terras. No caso
das terras brasileiras, as aglomerações foram surgindo ao longo da costa
de seu imenso e desconhecido território, e Igarassu e Olinda, em
Pernambuco, estavam entre as primeiras. A ideia da doação da nova
terra em capitanias surgia como uma possibilidade de organização po-
lítico-administrativa, para efetivação do povoamento e, principalmen-
te, de exploração de seus recursos naturais. Os donatários e seus colo-
nos eram figuras importantes nesta tarefa. Os donatários criavam seu
próprio esquema administrativo e eram os novos proprietários destas
longas faixas de terra e os únicos responsáveis por sua colonização, uma
vez que a situação econômica de Portugal não possibilitava grandes
recursos para investir nas novas terras:

O difícil panorama econômico de Portugal, pois se tratava de doa-
ções de vastas terras a particulares — fidalgos ou não —, que ficariam
obrigados a povoá-las e fazê-las render às suas custas. Caracterizam-
-se pela cessão de uma Carta de Doação, onde eram indicados os
limites e localizada a Mercê Régia, além da concessão de importan-
tes atributos da autoridade soberana, e por um Foral que esclarecia
sobre os direitos, os foros, os limites e coisas, além dos deveres do
beneficiado, e melhores condições da posse [...] Os quase vinte anos
de administração de Duarte Coelho foram dos mais difíceis, tendo
constantemente enfrentado os indígenas e conquistado, palmo a
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palmo, as terras doadas, além de haver permanecido em contínua
preocupação contra os piratas franceses e contra os aventureiros lu-
sos, acrescidos da escória de degredados do Reino.13

As capitanias de São Vicente e Pernambuco foram as que mais
prosperaram. Passada a primeira década da doação, a capitania de
Pernambuco era, entre as doze, a única que assinalava uma situação
mais estável.14 A carta de doação descreve a região da Capitania de
Pernambuco, englobando: “60 léguas de costa a partir do Rio São Fran-
cisco para riba até encontrar o Rio Jussara que passou a se chamar, de
acordo com este documento, de Rio de Santa Cruz.”15

FORMAÇÃO DA VILA DE OLINDA

Os momentos iniciais da formação da Vila de Olinda estão descri-
tos no Foral de Olinda,16 documento de autoria do Donatário da Capi-
tania de Pernambuco, o fidalgo português Duarte Coelho Pereira, que
chegou até nossos dias. Este documento descreve como se deu sua doa-
ção. A seguir, sua transcrição:

O Floral de Olinda

Carta de Doação de 1537, Conferida á Câmara da Vila de Olinda,
por Duarte Coelho, Donatário da Capitania de Pernambuco.

No ano de 1537 deu e doou o Senhor Governador a esta sua Vila de
Olinda, para seu serviço e de todo o seu povo, moradores e povoadores,
a cousas seguintes:
Os assento deste monte e fraldas dele, para casarias e vivendas dos
ditos moradores e povoadores, os quais lhes dá livres, forros e isentos
de todo o direito para sempre, e a várzeas das vacas e a de Beberibe e
as que vão pelo caminho que vai para o passo do Governador e isto
para os que não têm onde pastem os seus gados e isto será nas cam-
pinas para passigo, e as reboleiras de matos para roças a quem o
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Concelho as arrendar, que estão das campinas para o alagadiço e
para os mangues, com que confinam as terras dadas a Rodrigo Álva-
res e outras pessoas.
O rocio que está defronte da Vila para o sul até o ribeiro, e do ribeiro
até a lombada do monte que jaz para os mangues do rio Beberibe,
onde se ora faz o varadouro que em se corregeu a galeota, porque da
lombada do monte para baixo, o qual o dito Senhor Governador
alimpou para sua feitoria e assento dela, que é do montinho que está
sobre o rio até o caminho do varadouro, e daí para cima todo o alto
da lombada para os mangues será para casas e assentos de feitorias,
até um pedaço de mato que deu a Bartolomeu Rodrigues, que está
abaixo do caminho que vai para Todos os Santos.
A ribeira do mar até o arrecife dos navios, com suas praias, até o
varadouro da galeota, subindo pelo rio Beberibe arriba, até onde faz
um esteiro que está detrás da roça do Brás Pires, conjunta com outra
de Rodrigo Alvares, tudo isto será para serviço da Vila e povo dela,
até cinquenta braças de largo, do rio para dentro, para desembarcar e
embarcar tudo o serviço da Vila e povo dela, e daí para riba tudo que
puder ser, demais dos mangues, pela várzea e pelo rio arriba é da
serventia do Concelho.
Outrossim, dali mesmo do varadouro rodeando pela praia ao longo
do mar até onde sai o ribeiro de Valde Fontes, todo o mato dessa dita
praia até cinqüenta braças adentro da terra, tudo será serventia da
dita Vila e povo, reservando que se não pode dar a pessoa alguma. E
da dita ribeira sainte de Val de Fontes até o rio Doce, que se chama
Paratibe, tudo será serventia do povo e Vila até as várzeas, que serão
pouco mais ou menos duzentas braças de largo, da praia para dentro
das várzeas, porque do rio Doce para banda do norte fica com o
termo de Santa Cruz outro tanto ao longo do mar, duzentas braças
pela terra adentro, de arvoredo para madeira e lenha do povo da Vila
de Santa Cruz, assim como atrás conteúdo é para a Vila de Olinda.
O monte de Nossa senhora do Monte, águas vertentes para toda a
parte, tudo será para serviço da Vila e povo dela, tirando aquilo que
se achar ser da casa de nossa Senhora do Monte, que é cem braças da
casa ao redor de toda a parte, e assim o Valinho que é da banda do
norte e rodeia todomonte pelo pé, até o caminho que vai da dita Vila
para o Val de Fontes, para o curral velho das vacas, que tudo é da dita
casa de Nossa Senhora do Monte.
E porque, por detrás do dito montinho, onde há de fazer o senhor
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governador a sua feitoria, até o varadouro da galeota, há de se abrir o
rio Beberibe e lançar ao mar por entre as duas pontas das pedras,
como tem assentado o Senhor Governador; entre o dito rio lançado
novamente e as roças da banda de riba, de Paio Correia e da Senhora
Dona Brites e o mato que está adiante, que ora é do Senhor Jerônimo
de Albuquerque, há de ir uma rua de serventia ao longo do dito rio
novo para serventia do povo, de que se possa servir de carros, que
será de cinco ou seis braças de largo e rodeada pelo pé do montinho
até o varadouro da galeota.
Todas as fontes e ribeiras ao redor desta Vila dois tiros de besta são
para o serviço da dita Vila e povo dala; fa-las-a o povo alimpar e
correger à sua custa.
Todos os mangues ao redor desta Vila, que estão ao longo do rio
Beberibe, assim para baixo como para cima, até onde tiver terra de
arvoredo e roças ou fazendas pelo Senhor Governador, todos os di-
tos mangues serão para serviço da dita Vila e povo, e assim os do rio
dos Cedros e ilha do porto dos navios.
Os varadouros que estão dentro do recife dos navios e os que estive-
rem pelo rio arriba dos cedros e de Beberibe e todo o varadouro que
se achar ao redor da Vila e termo dela serão para serviço do seu povo.
Isto foi assim dado e assentado pelo dito Governador e manda do a
mim escrivão que disto fizesse assento e foi assinado pelo dito Go-
vernador a 12 de março de 1537 anos.17

O Foral de Olinda, firmado por Duarte Coelho, datado de 12 de
março de 1537, é a Carta de Doação que confere à povoação de Olinda
o título de Vila e estabelece um amplo patrimônio para seu “Conce-
lho”. Trata-se de um dos documentos mais antigos sobre sua formação
e revela o período inicial de sua constituição. O Foral, entretanto, não
obedece à forma tradicional dos forais portugueses, pois nele não estão
explicitadas as normas fiscais, judiciais e penais; constam referências
importantes sobre o que já havia em Olinda — a Rua Nova, hoje Bispo
Azevedo Coutinho, as fontes de água potável, as famosas bicas de Olinda
e dos arrecifes que possibilitaram a chegada de embarcações, o Varadouro
da Galeota, que veio dar origem ao porto e à cidade do Recife — e trata
ainda da distribuição e utilização das terras para uso da comunidade.
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O documento sofreu uma série de dificuldades em relação a sua
conservação:

Os primeiros vereadores não conservaram o documento original e em
1550 solicitaram ao donatário uma cópia tirada do Livro do Tombo e
matrícula (da Capitania). Com a invasão holandesa em 1630 e o in-
cêndio em 1631, novamente o documento existente no Arquivo do
Concelho foi perdido. Em 1654, após a restauração do domínio por-
tuguês em Pernambuco, o texto foi localizado no Mosteiro de São
Bento de Olinda e dele feito um traslado, em 1672. Os vereadores
solicitaram ao rei, por ofício de 11 de agosto de 1677, a confirmação
da Carta Doação ou Foral. Por provisão datada de Lisboa 14 de julho
de 1678, o Rei confirmou o Foral.18

Foi recentemente constituído, pela Prefeitura Municipal de Olinda,
um grupo de pesquisa intitulado Projeto Foral de Olinda, na Secretaria
do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo. Os estudos desenvolvidos
consideram a interpretação jurídica de que as terras mencionadas no
Foral de Duarte Coelho, por Lei, pertencem ao Município de Olinda.
A constituição desse grupo objetiva a reabilitação do Município, os di-
reitos de senhorio sobre o regime de aforamento.

O Foral estabelece a doação à Vila de Olinda de uma área que se
constituiu em patrimônio público. Determina os locais destinados aos
casarios e vivendas dos moradores e povoadores e confere outras finali-
dades em relação ao uso de seu solo, definindo o traçado de suas ruas,
orientando os caminhos para se chegar a determinados lugares. Ele
apresenta três pontos principais: o alto da Matriz, hoje Alto da Sé, o
Rossio, as terras férteis das várzeas, onde se encontravam as plantações
das baixadas, e o Varadouro das galeotas, que servia de porto fluvial
para as embarcações que chegavam pelo Rio Beberibe.

O ponto inicial é o alto de Sé, onde se instalou o donatário, no alto
da colina e foi, de fato, onde teve início a construção da cidade. A primei-
ra rua ligava as duas primeiras igrejas, a da Sé do Salvador e a da Miseri-
córdia. Depois, a construção do casario desceu as ladeiras em direção ao

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:50149



150.    ELIANE NASCIMENTO

Varadouro, seguindo as determinações do Foral. Ao longo dos anos, en-
tre 1537 e 1630, configuraram-se não somente as ruas como as constru-
ções dos principais prédios e instalaram-se as ordens religiosas.19

No Foral já estavam também especificadas quais terras deveriam
ser destinadas à criação do gado e às pastagens. Destacam-se também
no texto os locais de construções destinados às ordens religiosas: os
conventos dos franciscanos, dos carmelitas e dos beneditinos.

O Foral define bem o que deveria ser para uso do povo, o pertencente ao
Concelho e outros lugares onde os beneficiados estão bem declarados.
Na verdade tal forma de doar se faz através de um documento onde o
uso do solo decorreu de um raciocínio bem fundamentado. A escolha
dos lugares realizada como decorrência de uma análise das característi-
cas do local da vila está bem distante daquela forma de ocupação espon-
tânea e de maneira irregular de cidades anteriores a 1537.20

As vilas eram criadas por ato formal do Poder Público da época, no
caso específico de Olinda, por seu fundador, o fidalgo Duarte Coelho
Pereira, e obedeciam a uma delegação do rei de Portugal, D. João III,
contida nas Cartas Régias de doação, que concediam essa faculdade aos
donatários. De início era um agrupamento natural de casas e pessoas,
seguindo apenas as determinações contidas no Foral de Olinda.21

Em função de sua privilegiada localização, Olinda teve construídas em
seus montes não apenas as habitações para seus novos moradores, como
também as edificações promovidas pelos portugueses, principalmente as
igrejas. Uma das primeiras construídas em territorial nacional está situada
em Olinda e ainda preservada. Em sua documentação consta que a Igreja
de Nossa Senhora do Monte teria sido edificada por Duarte Coelho.

O poder municipal compunha-se do alcaide e do Concelho, o qual era
composto pelos vereadores. Participavam dele a nobreza e os grandes pro-
prietários de terra. A população estava excluída da participação política.

O monte em que os jesuítas, à frente o Pe. Vieira, levantaram um
colégio (depois ex-seminário); o do alto da Sé, onde Duarte Coelho
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construiu seu palácio que, como forte, serviu para repelir os índios e os
franceses, o monte de Nas. Sra. do Monte, cujas terras Duarte Coelho,
em seu Foral, destinou para a construção de uma igreja para invocação
do mesmo nome.22

Olinda tinha que ser criada como uma vila e, ao mesmo tempo,
como uma espécie de fortaleza, porque havia duas questões em voga,
ocupar e povoar, e ao mesmo tempo resistir aos possíveis ataques dos
inimigos, principalmente dos franceses e dos indígenas, que também
desejavam a conquista deste território. A escolha do alto da colina ti-
nha a vantagem de servir para os propósitos de povoamento e para pos-
sibilitar o amplo acesso da visão do mar, por onde poderia haver ataque,
e de toda a várzea do rio Beberibe, portanto, localização estratégica
para a defesa dos ataques da população indígena.

A construção de Olinda começou com a edificação do Castelo de
Duarte Coelho, para sua moradia e de sua comitiva de colonos e agrega-
dos, situada bem em frente à Igreja da Sé do Salvador. O Castelo era uma
construção clássica, quadrada, à maneira das torres dos solares da Idade
Média, que servia também como defesa. Ali, com sua família, instalou-se
Duarte Coelho. Ao redor da Fortaleza nasceu o povoado, que se derra-
mou pelas encostas e planícies. As primeiras construções partem daí.
Depois vieram as igrejas, a Cadeia e a Câmara. Abriu-se a primeira rua
de Olinda em 1537, a Rua Nova, ligando a Fortaleza à igreja da Sé do
Salvador do Mundo. A Vila cresceu também para o sul, onde foi estabe-
lecido um porto natural, o antigo porto de Olinda, pela presença dos
arrecifes. Nesse local nasceu depois a cidade do Recife, por conta do de-
senvolvimento do tráfego marítimo. Esses lugares que se mostravam como
sítios defensivos naturais eram muito atraentes e, por isto, foram escolhi-
dos para serem edificadas as primeiras vilas coloniais brasileiras.23

As elevações, as colinas ou as terras insulares e peninsulares eram
próprias para a defesa das vilas. Tanto em Salvador como no Rio de
Janeiro, e não foi diferente em Olinda, as colinas, as desembocaduras
dos rios, as baías, as enseadas, as ilhas, tiveram em vista o deslocamento
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pelo mar ou pelos rios e foram utilizadas como portos naturais, para
uso do atracamento das embarcações.

Os portugueses saíam do Tejo ou do Douro para atravessar os ma-
res, como nos sinaliza Murilo Marx24 em seu estudo sobre as cidades
coloniais brasileiras:

Olinda e São Vicente, duas das fundações mais antigas dos lusos na
América, são exemplos dum e doutro recurso de resguardo militar.
A primeira, para ficar a cavaleiro do oceano, teve de se instalar um
pouco distante do seu porto. Posição incômoda, que a história tor-
nou ingrata. A segunda plantada em meio a um complexo de ilhas e
canais.

A característica das cidades coloniais brasileiras é o traçado irregu-
lar e com contorno pouco definido, como se não tivessem seguido pla-
nos pré-estabelecidos. Eram cópias dos típicos aglomerados medievais
europeus transplantados para além-mar.25

Havia ruas tortuosas, frequentes ladeiras, variação de largura dos
logradouros, que acompanhavam a topografia, geralmente acidentada das
primeiras vilas e cidades brasileiras no período colonial. Olinda foi plan-
tada sobre escarpas e em dois níveis, exatamente como Salvador, na Bahia,
ocupando inicialmente a parte alta da cidade e tendo sempre um porto
em suas cercanias.27

Marim d’Olinda26
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Como muito bem observa Murilo Marx28, o Rio de Janeiro e Salvador
tiveram sua ocupação desenhada em torno de suas baías. As fortificações que
ali foram instaladas e os estabelecimentos administrativos e religiosos tinham
importante papel socioeconômico-cultural. Sua presença mostrava o poder
tanto militar quanto político e religioso. Isso estava presente desde os
primórdios das fundações das cidades. O poder político era demonstrado
pelas construções das instituições ligadas ao governo, como a sede adminis-
trativa das capitanias, que concentrava em seu redor o centro da vida admi-
nistrativa e política, os fortes, representando o poderio militar, e as igrejas e
mosteiros, que representavam o poder religioso sobre as terras brasileiras.29

Era grande a influência da igreja católica nas formações das vilas e
das cidades, tanto em Olinda como em Salvador, como nos informa o
geógrafo olindense Pedro Vasconcelos:30

As ordens religiosas tiveram um papel destacado na construção
dos seus conventos; na medida em que necessitam de grandes
superfícies, ocuparam os pontos mais distantes, também atraindo
o crescimento da cidade nas suas direções [...] as ordens religiosas
acumularam terrenos e casas de aluguel para sua manutenção [...]
o que levava ao desenvolvimento dos bairros em que tinham
propriedades.

A forte presença da religião católica trazida pelos portugueses co-
lonizadores, por meio dos padres jesuítas, que se dedicavam a espalhar
sua doutrina no movimento de catequização da população, inclusive
dos gentios, é uma forte marca em Olinda desde sua fundação até o
momento atual, como destacaram os depoentes.

Se a religiosidade trazida pelos portugueses foi algo pregnante, os
estudos de Vera Milet31 apontam o conflito vivenciado pelos primitivos
habitantes da região, os índios, com a chegada dos portugueses, trazen-
do outra cultura, outra língua, novos costumes e nova religião — a ca-
tólica. A concepção de mundo dos gentios, com suas crenças e mitos,
era muito diversa da religião católica do colonizador europeu:
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O Governo de Portugal confiou à Companhia de Jesus a obra de
penetração religiosa e de colonização das terras de Portugal no novo
mundo. A ação missionária jesuítica, ao penetrar na Colônia estabe-
lece um processo de desintegração do mundo indígena ao romper
com a sua imagem mítica do mundo.32

A história de Olinda é cercada de muitos momentos de conflito,
não apenas de ordem religiosa, mas também econômica, justamente
em função da riqueza da região, advinda do pau-brasil e depois da cana-
-de-açúcar, motivo maior de cobiça. É interessante notar que a questão
das invasões acompanha a grande trajetória de sua história, a despeito
de se revestir de aspectos diferenciados em cada momento histórico.

Vejamos como se deu a formação da Vila de Olinda do ponto de vista
histórico, de que modo isso foi passado pelas gerações de olindenses, como
estas informações circularam e foram registradas em suas memórias, tor-
nando-se uma importante marca identificatória, cujo traço, “orgulho”, está
presente nos olindenses até hoje, como vimos no capítulo anterior.

FORMAÇÃO DAS PRIMEIRAS CIDADES COLONIAIS BRASILEIRAS

Além de Olinda, outras vilas foram se formando ao longo da costa
brasileira no período do regime de Capitanias Hereditárias e no início da
ocupação dos portugueses. Vejamos como foram surgindo as primeiras
aglomerações fundadas nas novas terras, muitas delas a beira-mar, como
Olinda, Recife, Santos e Salvador. As principais vilas no século XVI, ainda
sob o regime de capitanias, foram assim se instalando no território brasilei-
ro. Destacamos que Olinda é uma das mais antigas vilas criadas no Brasil,
ao lado de Igaraçu, também em Pernambuco, que foi a primeira delas.

Os primeiros aglomerados foram se organizando em duas regiões
distintas: a região vicentina, cuja primeira vila oficialmente instalada
foi a de São Vicente, no ano de 1532; e na região pernambucana foram
as vilas de Igaraçu e Olinda, em 1536 e 1537, respectivamente. A costa
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foi escolhida para os assentamentos, em função de sua estratégica loca-
lização geográfica, por servir de abrigo aos navegantes em suas longas
viagens, principalmente quando da travessia do Atlântico, que costu-
mava durar meses. As vilas e cidades na colônia obedeciam

[...] à risca a estratégia militar adotada pelos portugueses para a de-
fesa do império. Lisboa e Porto em Portugal, Luanda em Angola,
Macau, na China, Rio de Janeiro e Olinda no Brasil seguiam o mes-
mo modelo. As igrejas, conventos, edifícios públicos e residências
das famílias abastadas ficavam na cidade alta. Na cidade baixa, na
faixa rente ao mar, situava-se o quarteirão comercial, com armazéns,
lojas e o cais do porto.33

Vejamos, pela ordem cronológica, as principais vilas brasileiras, as
mais antigas e os respectivos estados do Brasil, por região, de Norte a
Sul do país. Destacamos Igaraçu e Olinda, que ao lado de São Vicente
e São Jorge de Ilhéus foram as primeiras criadas. Segundo estudos de
Aroldo Azevedo,34 raras foram criadas neste século como cidades. O
autor apresenta em detalhes cada região, o período, a localização, a data
de surgimento de cada vila e os respectivos estados do Brasil durante o
século XVI, como mostra o Quadro 1:

Datas Denominações Unidade atual

Região Nordeste

1536 Igaraçu Pernambuco

1537 Olinda Pernambuco

1599 Natal Rio Grande do Norte

Região Leste

1535 Porto Seguro Bahia

1536 São Jorge de Ihéus Bahia

1551 Espírito Santo Espírito Santo

1551 N. S a. da Vitória Espírito Santo

1590 São Cristóvão Sergipe
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Região Sul

1532 São Vicente São Paulo

1545 Santos São Paulo

1558 São Paulo de Piratininga São Paulo

1561 N. S a. da Conceição de Itanhaém São Paulo

1600 São João Batista da Cananeia São Paulo

Algumas cidades datadas deste período nunca foram vilas. É o caso
de Salvador, na Bahia, fundada em 1549, São Sebastião, no Rio de Ja-
neiro, fundada em 1565, e Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em
1587, depois João Pessoa, na Paraíba. Diferentemente de Olinda, que
primeiro foi vila para depois ser elevada à categoria de cidade, elas fo-
ram estabelecidas como cidades desde sua fundação. Vejamos do que se
trata, no caso das vilas e cidades brasileiras.

Podemos pensar que as escolhas desses aglomerados a beira-mar
resultaram da dependência dos contatos com Portugal, de onde vinham
os mantimentos especiais, vestuários, armas e munições, essenciais para
a população e a defesa da região dos ataques dos índios e do invasor
estrangeiro. O mar era a porta de entrada e a porta de saída de todos e
para tudo. Esta passagem destaca o caráter dos “[...] portugueses, que,
sendo grandes conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas
contam-se de as andar arranhando ao longo do mar como carangue-
jos”, como diz Murilo Marx36 apoiado em Frei Vicente do Salvador.

A localização a beira-mar era muito propícia ao comércio, tanto
para a importação dos produtos de Portugal, indispensável para os por-
tugueses aqui instalados, como para a exportação dos produtos produ-
zidos na colônia, principalmente o açúcar que vinha dos engenhos, e
para o comércio e a defesa da cidade. Vejamos:

Em torno dos engenhos de açúcar, representando a vida econômica, e
das igrejas, centro de vida espiritual, desdobra-se a trama da cidade. Ao

Quadro 1 – Principais vilas no século XVI35
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longo da ribeira do mar, plantam-se os antigos trapiches, portas de co-
mércio. E para a defesa contra os inimigos que viriam do mar, levan-
tam-se as fortificações primitivas, que foram as bases das que ainda hoje
guardam a cidade.37

Já no século XVII, trinta e sete vilas foram criadas, destacando-se a
região baiano-pernambucana e a região paulista-fluminense. A primeira
teve como base de seu desenvolvimento a economia açucareira; a se-
gunda teve seu desenvolvimento marcado pela criação de gado, os en-
genhos de açúcar e depois a cultura do café e as rotas dos bandeirantes
que desbravaram novos caminhos, adentrando o território brasileiro.

O que caracterizaria as cidades-fortaleza eram as próprias constru-
ções estabelecidas, frente à necessidade de proteção contra os ataques
externos e as invasões, como foi o caso dos primeiros núcleos habitados
brasileiros e Olinda não fugiu destas características. Organizavam-se
em torno da fortaleza ou fortalezas, que tinham uma função não ape-
nas defensiva, mas também serviam para identificá-las. As construções
dos fortes obedeciam a uma logística militar, em que não apenas eram
muito planejados, mas a escolha do sítio era fundamental, pois signifi-
cava segurança para uma vasta região. A localização era estabelecida
tendo por base os acidentes geográficos que poderiam facilitar sua de-
fesa, por exemplo, encostas, baías, colinas, com visão dos mares e dos
rios. Estes eram fatores decisivos na escolha da localização para as cons-
truções nestas cidades. A fotografia seguinte é ilustrativa de edificação
militar portuguesa em Olinda:
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Olinda, como os outros aglomerados urbanos do Brasil colonial,
tinha a característica de ser marítima, era isolada e esparsa nesta vasta
região. O interior da Capitania era totalmente desconhecido e despo-
voado de europeus. Nele habitavam somente os indígenas.39

Havia, quase sempre, nas histórias das vilas que vieram a ser
construídas nessas novas terras conquistadas pelos portugueses ou es-
panhóis, a presença da sede do governo e da igreja, onde se formavam
os primeiros núcleos urbanos. Não foi diferente com Olinda e posterior-
mente com Recife. No período colonial, Olinda era a sede do governo
e do poder militar e religioso. Em suas ruas, surgidas em função deste
núcleo central, foram se formando caminhos que levavam a outros pon-
tos de interesse: as edificações governamentais, as igrejas, o largo, o
comércio incipiente, a feira. No início da ocupação da capitania, a po-
pulação vivia sob a proteção das paliçadas e dos muros em razão dos
ataques, principalmente dos gentios. Aos poucos, porém, as habitações
foram sendo erguidas e Olinda transformou-se numa vila, a principal
da colônia, com uma vida bastante florescente.40

Sua população era formada pelos imigrantes portugueses, militares,
funcionários da coroa, religiosos, náufragos, aventureiros, degredados,

Fortim de São Francisco38
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índios e depois os escravos africanos. Igaraçu e Olinda desde o início
receberam uma população mais numerosa, pois englobavam ainda a
população que vivia em torno dos engenhos. Já Salvador e Olinda se
destacaram no período colonial como os dois maiores centros das no-
vas terras.41

As cidades beneficiadas com a atenção da Coroa, contavam sempre
com um contingente populacional numeroso e de mais elevada qua-
lificação, principalmente Salvador que, ao tempo da sua fundação
receberia ao que parece, duzentos e o itenta colonos, trezentos e vinte
soldados, quatrocentos degredados e bom número de funcionários
públicos trazidos por Tomé de Souza.42

Como a produção local da capitania pernambucana era basicamente
agrícola, a população dependia de toda ordem de produtos manufatu-
rados que vinham de Portugal. A colônia funcionava como uma base
apenas rural para a Coroa, visando o comércio e a exportação extrativista.
Os primeiros colonos europeus, principalmente os portugueses, parti-
ciparam ativamente do cultivo da terra e de todos os trabalhos braçais,
que foram posteriormente sendo transferidos para os escravos trazidos
da África, uma vez que os índios apresentavam resistência para a reali-
zação dessas atividades. Aos poucos, a agricultura impôs-se com a ex-
portação e o alto preço do açúcar no mercado europeu.43

Já a monocultura açucareira começou a produzir açúcar em grande
escala, com a vinda da mão de obra dos escravos africanos, obtida pelo
tráfico. Olinda tornou-se rica e poderosa, uma vez que o açúcar alcançava
altos preços. O comércio de escravos tornou-se também um negócio al-
tamente rentável, sendo conhecido como “o marfim negro”. O lucro do
açúcar, ao lado de outros produtos vendidos aos europeus, como o
pau-brasil, o fumo, e depois o algodão, ajudou a desenvolver estes
incipientes núcleos urbanos, sendo Olinda um dos mais importantes de-
les e Pernambuco o centro produtor do açúcar. Esse enriquecimento des-
pertou o interesse da República das Províncias Unidas dos Países Baixos
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por sua posse.44 Santiago, português residente na região pernambucana,
documentou os acontecimentos, e assim descreve Olinda neste período:

Esta vila antes que fosse destruída pelos holandeses, era muito opu-
lenta, de muita gente, muitas e boas casas. Tinha quatro mosteiros
de religiosos, grande trato de mercadorias, mostrava em si de longe,
principalmente aos que vinham de mar em fora, uma amenidade e
verdura, porque estava toda cheia e plantada de coqueiros, que não
havia casa que não tivesse junto de si alguns, e assim faziam uma
alegra aparência, e movidos com a viração do mar notavelmente con-
tentavam.45

O abastecimento de sua população se dava pela produção de gêne-
ros de subsistência vindos das propriedades rurais, e muitos deles tam-
bém eram produzidos nas chácaras localizadas nas regiões próximas à
vila. De acordo com Nestor Goulart Reis Filho,46 “Estas chácaras eram
habitações mais confortáveis, com regime próximo de auto-suficiência,
como os engenhos e funcionavam ao mesmo tempo como prolonga-
mento das habitações urbanas propriamente ditas, para as quais envia-
vam os produtos”.

Esses foram, portanto, os critérios que nortearam a organização
dos primeiros núcleos habitados pelos portugueses, quando eles chega-
ram à costa brasileira, no século XIV, e não foi diferente em Olinda,
como atestam as antigas fortificações construídas em suas cercanias, as
igrejas, os mosteiros e o casario ainda hoje existentes.

Entre todas as atribuições conferidas pela Coroa aos donatários,
cabia-lhes também a instalação das vilas que fossem sendo criadas.
Por terem o poder de criar uma vila, como foi o caso de Olinda, fun-
dada por Duarte Coelho, o donatário da Capitania de Pernambuco, e
de concentrar em suas mãos sua direção, eram vistos no imaginário
da população de forma pregnante como um grande patriarca, aquele
que pode ocupar o lugar de pai, representante da lei, provedor, auto-
ritário e protetor. Era o patriarca, o patrono, o fundador da cidade,
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cuja representação idealizada se manteve até os dias atuais na memó-
ria dos olindenses.

Vimos, na letra do Hino da cidade de Olinda, que no imaginário
poético do autor, Duarte Coelho é elevado à categoria de “artista”. Além
de ser reverenciado por toda a população, deu o nome Olinda à cidade
e é identificado como seu fundador. Isto é destacado também no relato
do guia-mirim, descrito no primeiro capítulo. As cidades têm seus mi-
tos fundadores e suas histórias, memórias e especificidades. Olinda, em
função de suas características únicas, permite uma identidade para seus
habitantes, marcada desde o período de seu surgimento e preservada
nas representações sociais da população que estimula os traços narcísicos
refletidos no “orgulho” e no sentimento de “apaixonamento” pelo fato
de serem de Olinda. Esses traços mostram a essência do que é “ser
olindense”, revelada nos depoimentos e presente como traço identitário
de sua população até os dias atuais.

Importante destacar que, entre os estudiosos de Olinda, os chama-
dos “homem das letras”, é costume chamar Olinda, ainda hoje, de Burgo
Duartino,47 mostrando como são fortemente construídas as representa-
ções da cidade, com sua história desde o período colonial, principal-
mente a relação imaginária a Duarte Coelho, seu fundador, e como elas
vão sendo transmitidas na rede geracional. Cito aqui alguns autores,
escolhidos entre vários, que se referem a Olinda desta maneira:

Interessa-nos muito especial e particularmente tudo quanto se refe-
re a Olinda. Literariamente, chamam-na de “burgo duartino”, “Marim
dos Caetés ou dos Tabajaras”, mas preferimos mencioná-la Olinda,
apenas Olinda.48

O velho burgo duartino oferece aos estudiosos da vida pernambucana,
um conjunto de aspectos e sugestões do mais incontestável valor.
Em sua fisionomia paisagística Olinda relembra um tanto a velha
Coimbra.49

Quando ocorreu, nas seculares ruas olindenses, uma explosão de arte
que mudou o destino de muitas pessoas e a própria vida da cidade
duartina.50
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Aí já começava as sutilezas do velho burgo: Então inventaram os ape-
lidos: Marim dos Caetés, Deus me perdoe, Burgo Duartino. Batizada,
crismada e confirmada Olinda, para os íntimos, principiou sua glorio-
sa existência.51

Olinda constava no roteiro da maioria dos viajantes estrangeiros que
se demorava em Pernambuco, no Séc. XIX. Sentiam-se atraídos pela
densidade histórica do velho burgo duartino.52

OLINDA E A ARQUITETURA COLONIAL

Vejamos a influência do colonizador português, que chegou até os
dias atuais, como um precioso legado, não apenas em relação à escolha
do nome da cidade, mas nas artes, na cultura, na arquitetura de Olinda,
no traçado das ruas, das construções das casas, suas características e
estilo, que deixaram traços que influenciaram o modo de vida na cidade
até hoje. As casas nas vilas eram sempre térreas simples, com pequenos
sobrados, colados uns aos outros, voltadas suas frentes para as ruas e
sempre com quintais, marcando uma proximidade grande entre o inte-
rior e o exterior.

Quando se abriam as portas e janelas, havia uma ligação entre estes
dois mundos, o particular e o público, o que podemos observar nos
casarões desta época que permaneceram preservados em Olinda até
hoje. As casas grandes dos engenhos, no interior da região, foram
construídas seguindo os modelos vindos de Portugal, típicos das casas
rurais europeias. Repetição de estilo, como muito bem descreve Evaldo
Mello:53

[...] uma transcrição quase literal do tipo comum das casas rurais da
mãe pátria [...] quando a família senhorial trocar a vida urbana pela
rural, a casa grande se amplia e tem outro estilo de construção reinol
os solares, que persistiram até o século XIX, antes da adesão aos
bangalôs e chalés [...] a mera transposição das casas citadinas de
Portugal.
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No Brasil também foi transposta a Casa Grande, para moradia do
senhorio e de sua família, nas fazendas do interior da região açucareira,
mas a esta foi incorporada a senzala, como nos ensina Gilberto Freyre54,
em seu texto de 1933, Casa-Grande e Senzala. A fotografia seguinte
permite a visualização de um exemplar de casarão em Olinda, construído
no período colonial, no século XVII, com influência da arquitetura
moura, que se mantém até nossos dias, já apresentado na Homenagem.
No primeiro andar, residiam os proprietários; o térreo era destinado a
estabelecimento comercial. O balcão, típico deste estilo, era composto
de almofadões de madeira, sustentado por cachorros de pedra. Famo-
sas as varandas voltadas também para as ruas, com a oferta de descortinar
o lado exterior.

Sobrado Colonial Mourisco com Abalcoado estilo “Muxarabi”, séc. XVII55
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Na fotografia seguinte, temos outro casarão colonial, no qual apa-
rece também o balcão estilo “muxarabi” em destaque. Estes são os dois
únicos exemplares existentes na cidade. Era, portanto, no conjunto destas
moradias, nas vilas e cidades coloniais, que a população residia e se
estabelecia em função do comércio, lugar onde se faziam as compras,
nos trapiches, nas bodegas e vendas, nas feiras, açougues e mercados,
como podemos constatar na descrição de Olinda a seguir:

A Vila de Olinda, uma das mais abastadas da América Portuguesa,
cujo fausto era comparado com Lisboa e Coimbra, dominava a pai-
sagem, com seus quatros mosteiros, a igreja do Salvador Mundo e o
casario pintado de branco, construído em pedra e cal, colorido pelo
verde do coqueiral que lhe proporcionava um clima ameno [...] Den-
tro da Vila de Olinda habitavam inumeráveis mercadores com suas
lojas abertas, colmadas de mercadoria de muito preço, de toda a sor-
te em tanta quantidade que semelha uma Lisboa pequena.57

Casarão colonial58
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No centro histórico de Olinda podem ser encontrados inúmeros
exemplares da arquitetura de distintos períodos da história do Brasil.
Os dois sobrados com seus raros balcões de influência moura de estilo
muxarabi visto acima, que datam do período colonial, ao lado de im-
portantes peças barrocas, principalmente suas importantes igrejas.
Estas residências nos informam sobre o período colonial e a época do
patriarcado e seus costumes. Os sobrados eram típicas residências de
famílias burguesas, donas de engenho que se instalaram em Olinda.

As casas revelam a divisão de seus ocupantes, sendo o primeiro
andar destinado à residência das famílias. A sala de estar, normalmente
espaçosa, era usada no convívio social e local em que as mulheres exer-
ciam suas ocupações domésticas, como bordar e costurar. O andar tér-
reo era ocupado para fins comerciais ou de serviços. Havia ainda o es-
paço do pomar, chamado quintal, normalmente ligado à residência na
parte posterior da construção. Vejamos o relato de Maria Graham,59

cronista inglesa que visitou a região, sobre as casas e os costumes na
Colônia: “O andar térreo consiste geralmente em celas para os escra-
vos, cavalariças etc., as escadas são estreitas e escuras e, em mais de uma
casa, esperamos numa passagem enquanto os criados corriam a abrir
portas e janelas das salas de visitas.”

Destacamos a seguir a visão das casas pelo reverendo Capelão João
Baers,60 que participou da esquadra holandesa que invadiu Pernambuco:

As casas não são baldas, mas, cômodas e bem feitas, arejadas por
grandes janelas, que estão ao nível do sótão ou celeiro, mas sem vi-
dros, com belas e cômodas subidas todas com largas escadarias de
pedra, porque as pessoas de qualidade moram todas no alto. Os
umbrais de todas as portas e janelas são de pedra dura e pesada.

Olinda tem exemplares de construção de grande valor histórico,
datados do período colonial. Vale destacar que uma das construções
mais antigas de Olinda, ainda conservada, apesar de modificada em sua
tipologia original, guarda sua característica de casarão colonial rural.
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Apresenta-se como uma casa grande, com os dois níveis, com a presen-
ça da senzala no térreo. Segundo relato de André Pina:61 “Ela é citada
na Folha 33 do Livro de Tombo do Mosteiro de São Bento como já
existente em 1623.”

As fotografias a seguir mostram esse casarão em épocas distintas e
permitem-nos acompanhar as modificações que alteraram sua constru-
ção original. Esse casarão mostra que, não só nas fazendas, mas tam-
bém nas moradias das cidades, havia a clara separação, nas residências,
entre as áreas destinadas às famílias e as ocupadas por seus escravos e/
ou criados. Isto é revelado também pelo fato de as áreas de serviço dos
antigos sobrados, muitas vezes, darem acesso para ruas distintas, onde
havia a saída nos fundos dos quintais, áreas de menor valor comercial.
Pela topografia da cidade, as ladeiras davam também acesso a pequenas
ruelas e becos estreitos, onde havia esta circulação de serviços.

Típico Casarão estilo Colonial Rural62

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:50167



168.    ELIANE NASCIMENTO

Estas fotografias e as que apresentamos a seguir mostram o casario
e as igrejas de Olinda, destacando as mais tradicionais e antigas cons-
truções: os casarões coloniais, os sobrados e as igrejas. O Sítio Históri-
co possui casas de distintos estilos e épocas. Nele são encontradas tam-
bém edificações de estilo contemporâneo, porém a construção típica
são as casas térreas e os sobrados de dois pavimentos. Os exemplares
selecionados dão a ideia do rico acervo que foi preservado em sua ar-
quitetura, tanto no casario como em suas igrejas.

Após a apresentação de Olinda, sua fundação e história, desde a criação
do Brasil Colônia até sua arquitetura e casario, passaremos à história da in-
fluência da cidade no período Colonial, em seu ciclo de riqueza e apogeu, e
como ela viveu os anos da invasão e o domínio holandês ali estabelecido e sua
longa decadência. Veremos também como ficou registrada, na memória dos
olindenses, por meio de seus depoimentos, esta história de sua cidade antiga.

Mesmo Casarão Colonial da fotografia anterior63
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Foto recente do mesmo casarão da fotografia anterior64

“Vila de Olinda”65
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Detalhe do “Mapa da costa de Pernambuco” 66

Trecho da tela de autor anônimo existente na galeria do Convento de Santo Antonio em Igarassu, PE67
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Sobrado residencial de Olinda68

Casarão Colonial ainda conservado69
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Sobrados residenciais e comerciais existentes atualmente na cidade de Olinda, no Sítio Histórico70

Sobrados residenciais e comerciais do Sítio Histórico de Olinda71
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62 Presença de senzala no térreo, cujo terreno ia até o alto da Sé. A foto mostra Olinda
com poucas construções residenciais e muita vegetação e ao alto a Igreja da Sé, o
Mosteiro de São Francisco e o Seminário. Avenida Liberdade, nº.100, no largo do
Carmo. Fonte: Acervo SEPACCTUR, Prefeitura Municipal de Olinda. Foto de
meados do século XIX.

63 Foi alterado pelo proprietário em 1897 para estilo chalé. Foi adquirida pela Prefeitura
Municipal de Olinda em 1984. Fonte: Arquivo Púbico Municipal de Olinda, 2006.
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Fonte: Acervo particular da autora, 2007.

65 Gravura de Frans Post do livro de Barlaeus. ca. 1637-1645. Retrata o início da ocupação
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faixa de areia das praias. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda. 2008.
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suas primeiras casas e igrejas em suas colinas. Podemos observar o Varadouro, local
de atracação das embarcações e o istmo ligando-o ao porto, local onde se originou
posteriormente a cidade do Recife, e a representação alegórica das Naus. O mapa
apresenta também os rios da região. Fonte: PINA, 2006, p. 60.

67 Pintado em 1729, (autor desconhecido), retrata a peste que atingiu a região em 1685.
Podemos observar a forma de implantação das igrejas, do casario nas ladeiras e as
hortas e pomares nos fundos dos terrenos, que originaram os quintais, áreas verdes
existentes até hoje em Olinda. Fonte: PINA, op. cit., p. 68.

68 Três andares, sito à Rua de São Bento nº. 153. Atualmente sede do Arquivo Público
Antonino Guimarães. Fonte: Acervo particular da autora.

69 Antiga sede de propriedade do século XVIII, sito à estrada do Bonsucesso, n. 39.
Atualmente funciona um restaurante no local. Fonte: SEPACCTUR; PINA, op. cit.
p. 82.

70 Predominam construções de dois andares com varandas. Nos sobrados comerciais, o
andar térreo é destinado ao comércio e o primeiro andar a residência. Fonte:
SEPACCTUR; PINA, op. cit., p. 101.

71 Predominam construções de dois andares com varandas. Nos sobrados comerciais, o
andar térreo é destinado ao comércio e o primeiro andar a residência. Fonte:
SEPACCTUR; PINA, op. cit., p. 101.
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4 OLINDA E DESTRUIÇÃO:
A INVASÃO HOLANDESA

Olinda Holanda

Teus verdes olhos
(estandartes do céu, do mal, Do mar de Olinda)

Sacodes ferina a sina —
secreto sobrado de minha solidão

Transvestes o amor da cor
Do mistério sem fim do canavial.

Romildo Gouveia Pinto2

“De Stadt Olinda Pharnambuco”1
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A invasão de Olinda é tida como castigo divino e tem uma explica-
ção baseada nas narrativas que circularam por séculos, como relatos
míticos e com conotação religiosa, para explicar a ocorrência da invasão
dos holandeses. Ela deveria ser entendida como punição. Lembramos a
intensa religiosidade e a fé católica, que faziam parte da cultura portu-
guesa trazida na colonização do Brasil.

O cronista português Frei Manuel Calado nasceu em Vila Viçosa,
em 1607. Veio para o Brasil como pregador apostólico e aqui viveu
cerca de 30 anos e lutou contra os holandeses durante a invasão de
Pernambuco. Em sua versão sobre esses fatos, explica que Frei Antonio
Rosado, da Ordem do Patriarca São Domingos, visitador do Santo
Ofício, pronunciou, no púlpito, o sermão que prenunciava: “[...] de
Olinda a Olanda não há aí mais que a mudança de um i em a, e esta vila
de Olinda se há-de mudar em Olanda, e há-de ser abrasada por os
holandeses antes de muitos dias; porque, pois, falta a justiça da terra,
há-de acudir a do céu.”3

A descrição de Olinda feita por Frei Manuel Calado4 evidencia o
fausto, o luxo e a riqueza da vila no período anterior à invasão:

Quem se houvesse achado na vila de Olinda, cabeça da grande capi-
tania de Pernambuco, e das demais da parte do Norte, antes que os
Holandeses a ocupassem, e a tornasse a ver depois que nela entraram
os Holandeses, e a renderam, sem muito parafusar, em breve alcan-
çaria, que havia sobre ela caído a vara da divina justiça; a instância
dos pecados em que estava enlodada. Era aquela república antes da
chegada dos Holandeses a mais deliciosa, próspera, abundante, e não
sei se me adiantarei muito se disser a mais rica de quantas
ultramarinhas o Reino de Portugal tem debaixo de sua coroa e cetro.
O ouro e a prata era sem número, e quase não se estimava: o açúcar
tanto que não havia embarcações para o carregar, que com entrarem
cada dia, e saírem de seu porto grandes frotas de naus, navios, e
caravelas [...] O fausto, e aparato das casas era excessivo, porque por
mui pobre, e miserável se tinha o que não tinha seu serviço de prata.
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Se os detalhes desta riqueza é mito ou lenda, o importante é que
Olinda mostrava-se como uma das mais prósperas vilas e era o centro
de toda a vida financeira, política e religiosa da região, sendo, inclusive,
a sede da Capitania de Pernambuco, onde residiam as famílias mais
endinheiradas. Assim repetia o fausto que existia em Lisboa, cujos cos-
tumes foram trazidos para a nova terra. Para isso, a produção do açúcar
era indispensável, como podemos constatar nas descrições a seguir:

Olinda era a primeira em tudo, sobretudo em riqueza, tanto que se
falava até em fechaduras de prata usadas nas portas, pelo menos de
suas principais residências, talvez mais um exagero de sua notória vai-
dade. Mas se não era tanto era quanto, pois as baixelas ou serviços de
mesa desse metal foram notadas e registradas em cartas dos jesuítas.5

Era, portanto, intenso o tráfego de navios entre Portugal e a Colô-
nia, tanto levando a produção das riquezas naturais como trazendo o
que a população precisava, inclusive artigos de luxo: “[...] com o contí-
nuo aumento da produção e constante estimação do açúcar, a riqueza
de Pernambuco crescia palpavelmente nos começos do século XVII e
com ela o luxo dos moradores e a distenção moral.”6

Estas informações sobre a riqueza e o estilo de vida da população
de Olinda são importantes, por evidenciar sua maneira de ser, sua men-
talidade, seu “orgulho” e a “vaidade” por sua terra, ressaltados no capí-
tulo anterior. Para os olindenses, os relatos sobre esta história antiga de
sua cidade permaneceram na memória e no imaginário da população;
são traços identitários que circulam entre as gerações.

Destacam-se também nos relatos as representações da cidade de
Olinda em seu período colonial e, principalmente, a influência e as
marcas que os portugueses colonizadores e os holandeses invasores dei-
xaram e como isso foi transmitido pelas gerações. Apresentamos inicial-
mente as representações sociais trazidas por Alexandre Alves Dias, em
seu depoimento sobre a história de Olinda, no qual fala dos ciclos de
apogeu e declínio da cidade:
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Olinda sempre teve os seus momentos de ápice e de baixa, que vai começar com

a ocupação holandesa, por que até então Olinda vinha subindo a ladeira aí dá

uma quedinha, depois ela volta. Tem uma Olinda que é a história. Mesmo a

gente não sabendo da importância que esta cidade tem, pois já foi capital da

Capitania de Pernambuco, da Província de Pernambuco, e quando ela vai

perdendo a importância para Recife é a partir do momento da invasão holan-

desa. Tem um outro lado que é intrinsecamente ligado à história dela que é: Por

que ela existe? Por que ela é enladeirada? Por que ela tem bicas? Por que tem

carnaval? Por que tem procissões? Tudo, mesmo que você não saiba do porque,

mas tudo isso faz parte do seu dia a dia, da sua história.

Interessante observar que nos ciclos descritos pelo depoente há uma
importância atribuída ao período da invasão holandesa, que marca o
início de uma nova fase para Olinda. Com a palavra, ainda Alexandre
Alves Dias:

Como Olinda passa por altos e baixos, ela tem estes ciclos, apesar deles estarem

cada vez mais próximos. Eu acho que está se aproximando um novo ciclo, eu

não sei quem é ou o que é que vai estimular. Apesar de como historiador ainda

me atrever a fazer algumas previsões, eu não me detive nesse assunto com pro-

fundidade. Alguma coisa vai acontecer, espero que não seja um desastre tão

grande, que faça brecar esse processo. Está chegando a hora da mudança, e essa

curva está cada vez mais próxima. Antes do período holandês, ela tem aquela

subida bem grande depois tem aquela queda, depois começa de novo a subir,

quando voltam para a cidade os senhores de engenhos, Olinda continua lutan-

do para que o centro administrativo volte para cá.

Para ressaltar mais a ideia trazida pelos olindenses sobre a história
de sua cidade, é importante o relato de outro depoente, que coincide
com as informações passadas por Alexandre Alves Dias. São também
marcados os períodos de crescimento e poder e os tempos de ostracismo
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e declínio que a cidade de Olinda vivenciou ao longo de sua história,
como destaca André Renato Pina Moreira:7

A cidade viveu várias fases, Olinda tem um histórico porque ela foi construída

em 1535, cresceu e se desenvolveu com a produção do açúcar principalmente, e

virou uma cidade próspera. A capitania de Pernambuco era a mais próspera, até

a invasão holandesa, quando a cidade foi destruída e os holandeses se estabelece-

ram no Recife e construíram uma nova cidade. Por isso essa proximidade, essa

coisa sui generis, até no Brasil, de você ter duas cidades assim muito próximas.

Olinda, a cidade mãe, e o Recife está ali bem próximo, a seis quilômetros de

Olinda. Muita gente não entende isso, exatamente porque o Recife nasceu do

porto de Olinda. Então, a partir daí, Olinda começou a ter a briga de poder com

o Recife até que, pulando um bocado da história, em 1827, Olinda perdeu a

condição de capital, perdeu o poder político e a partir daí Olinda passou a ser uma

cidade eclesiástica e uma cidade de escolas, e a burguesia foi toda morar em Recife.

O depoimento de Adilson de Almeida Vasconcelos revela como
foram transmitidas, em sua infância, as informações sobre esta história
e como apreendeu e o que lhe ficou na memória como representação
sobre a história de Olinda:

A história de Olinda foi-me passada no curso primário no Grupo Escolar Duarte

Coelho, onde as professoras Dona Ivone, Dona Ercília, Dona Natália, Dona

Maria do Carmo Cardoso se esforçavam para passar aos alunos o programa

oficial. Elas ensinaram que o Brasil foi inicialmente governado pelos donatários

das capitanias hereditárias, e o donatário de Pernambuco foi Duarte Coelho

Pereira. Mas não me ensinaram o que significava “capitania”, nem ”hereditário”,

muito menos “donatário”. Ensinaram também que Olinda era muito rica de-

vido ao açúcar que produzia.

Hoje ainda está fortemente gravado na memória dos olindenses o
período de ocupação holandesa, como demonstrado pelos depoimentos
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que apresentamos. Esta história antiga é pregnante nas rememorações
dos olindenses e em suas representações sobre a cidade de Olinda,
consequentemente, em seus traços identificatórios.

Os portugueses e os holandeses estão fortemente presentes nas re-
presentações da memória e nos relatos dos olindenses até hoje. Vamos
fazer um percurso pela História, para situar a relação e a importância do
colonizador português e do invasor holandês nos aspectos culturais, reli-
giosos, artísticos e arquitetônicos trazidos pelos depoentes e que marca-
ram fortemente a memória dos olindenses em relação à história da cida-
de de Olinda. Consequentemente, trazemos a representação construída
por seus moradores nos dias atuais sobre sua cidade e transmitida pelas
sucessivas gerações. Importante também é perceber o que a cidade guar-
dou da presença dos portugueses e dos holandeses na região.

Para entendermos estes depoimentos orais, baseados na memória,
inclusive a descrição do ex-guia-mirim apresentada no primeiro capí-
tulo, e que ainda hoje é falada aos turistas que visitam Olinda, temos
que voltar no tempo e trazer a história da fundação da cidade e sua
importância no cenário da própria história do país.

Na documentação histórica consultada sobre a invasão, pudemos
perceber a opulência de Olinda e sua posterior destruição. Nas palavras
do cronista português Diogo Lopes Santiago,8 que vivia em Pernambuco
na época e foi testemunha ocular das guerras contra os holandeses:

Olinda, cabeça da capitania de Pernambuco, nobre em moradores, fa-
mosa em templos e edifícios, próspera e rica dos bens da fortuna, ventu-
rosa em seus sucessos, opulenta com os navios que a seus portos de
tantas províncias concorriam, porém afiada e contaminada com peca-
dos, de senhora que era, veio a ser cativa e escrava de hereges holandeses,
que a puseram em mísero estado, destruindo e pondo por terra e final-
mente queimando seus templos e soberbos edifícios, sem escapar do
incêndio mais que uma só casa como testemunha do divino castigo.

O que a historiografia nos traz sobre a economia da colônia e o papel
que a vila de Olinda desempenhava neste contexto, e qual sua relação
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com a produção do açúcar? Foi Duarte Coelho quem também implan-
tou em suas terras os primeiros engenhos de açúcar que começaram a
produzir a partir de 1542. Isto foi determinante para todo o início do
ciclo de riqueza e o apogeu que teve sua capitania, sendo o primeiro en-
genho denominado Salvador, de propriedade do próprio donatário e si-
tuado cerca de uma légua da Vila, nas várzeas do rio Beberibe.9

Iniciou-se assim o que veio a ser a principal fonte de riqueza da
capitania e principal produção agrícola da região, que se mantém em
destaque até nossos dias.10

O fato de a Capitania de Pernambuco ter sido uma das que mais
prosperou, trouxe também consequências muito sérias para os coloni-
zadores e, principalmente, para a população de Olinda, que era o centro
de todo esse movimento, porque gerou muita cobiça. Nesta época,
desbancando o pau-brasil, a cana-de-açúcar firmou-se como sua mais
importante riqueza, porque era um produto muito valorizado na Euro-
pa, trazendo divisas importantes para a Coroa portuguesa. Interessava
a Portugal sua manutenção e investimentos, para que os engenhos em
Pernambuco fossem produtivos e o comércio de açúcar intensificado.11

Era grande a riqueza de Olinda, confirmada pela exuberância de
suas igrejas, conventos, prédios e monumentos construídos com o me-
lhor que poderia ser trazido de Portugal, em termos materiais e artísti-
cos, e pelo grande número de residências ali edificadas. Além de
templos, monumentos e de seu casario, nessa época, funcionavam em
Pernambuco muitos engenhos, e seu número totalizava mais da meta-
de do existente em todo o território brasileiro, como nos mostra o his-
toriador José Antonio Gonsalves de Mello:12

O principal negócio de todo o Brasil consiste na cultura da terra e no
estabelecimento dos engenhos. É notório que no ano de 1623 havia,
entre o Rio São Francisco e o Rio Grande, nas Capitanias de
Pernambuco e Paraíba, 137 engenhos moentes, os quais tinham pro-
duzido naquele tempo, somente para o dízimo, 70.000 arrobas de açú-
car, sendo que 20 arrobas contam-se por uma caixa, no total, portanto,
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de 3.500 caixas de açúcar, as quais avaliadas em 300 florins cada caixa
monta a 1.050.000 florins.

Entre os portugueses colonizadores e os nascidos no Brasil, a po-
pulação de Olinda constava de nobres, funcionários, militares, religio-
sos, degredados13 e índios, e se ampliou com a chegada dos africanos
escravos. “Em 1583, existiam nas lavouras de cana e engenhos de açú-
car cerca de 3000 africanos.”14 Isso já revelava uma presença marcante
dos escravos e o intenso tráfico estabelecido, o que se traduziu pela
dependência de toda a manufatura do açúcar da mão de obra escrava,
fato que perdurou por muitos anos no Brasil. A divisão da sociedade
em senhores livres e escravos refletiu-se no modo de vida das vilas e
cidades brasileiras e também nas construções erguidas tanto nas áreas
urbanas como nas áreas rurais, com a presença das casas grandes e sen-
zalas, como vimos no capítulo anterior, além dos aspectos já citados.

Sobre os degredados, a historiadora Janaína Amado15 nos diz: “[...]
o degredo tornava-se um excelente meio para cumprir ao mesmo tem-
po duas importantes tarefas: livrar o reino das pessoas indesejáveis, con-
sideradas agentes de desestabilização social, e reutilizar essas mesmas
pessoas para reforçar o poder luso sobre os espaços coloniais.”

Importante destacar aqui também a visão do próprio donatário
Duarte Coelho sobre a presença dos portugueses que chegavam à colô-
nia, e sua posição frente à Coroa, em relação aos degredados, conforme
cita Janaína Amado:16 “[...] são piores aqui do que a peste, peço a Vossa
Alteza, pelo amor de Deus, que tal peçonha não me mande, porque é
mais destruir o serviço de Deus e seu e o meu e de quantos estão comi-
go.” Destacamos também a visão dos colonos europeus, em relação aos
indígenas, primeiros habitantes da região. Eram tidos como selvagens
canibais. Eis como eram vistos os índios, na descrição do historiador
alemão Hermann Wätjen:17

É gente forte, de pele trigueira e cabelos longos e pretos. Homem e
mulheres andam despidos. Quando vão para a guerra, os homens se
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enfeitam com penas de papagaio e de corvo. Como os animais nos
campos, assim passam os seus dias. Os Tarairyouw são criaturas in-
teiramente ignorantes. Comem os seus mortos.

Em relação aos negros escravos, eram colocados em condição de
objetos e tratados como “peças” e mercadorias, comercializados e muito
valorizados, disputados pelos países como bens e mão de obra indis-
pensável ao progresso das colônias.

Podia ser vendido como gado, trocado, alugado e empenhado; não
podia pleitear em juízo, nem adquirir bens, nem contrair legítimas
núpcias, não possuía família reconhecida perante a lei, nem mesmo
tinha governo de seus próprios filhos [...] a fuga de escravos que se
iam juntar aos negros que viviam como selvagens nas matas
(quilombolas).18

Acompanhando o historiador pernambucano Evaldo Mello,19 des-
tacamos a importância dos aspectos psicológicos e identitários dos
primeiros colonos do Nordeste do Brasil e de seus descendentes, os
luso-brasileiros, como era a visão dos colonizadores europeus, altamen-
te discriminatória sobre os “mazombos”,20 pela importância deles no
período de ocupação holandesa e sua posterior expulsão: “A concepção
dominante no Brasil como na América espanhola, segundo a qual o
natural da terra, por efeito do clima ou de outros fatores mesológicos,
possuiria reduzida capacidade intelectual e moral, acusação que nas
Índias de Castela deu origem à farta literatura.”

Toda a riqueza produzida pelo açúcar na colônia foi o estopim para
que se desencadeasse ferrenha disputa que resultou numa sangrenta
guerra entre os países europeus. A cobiça por suas riquezas naturais e o
domínio das novas terras descobertas são fatos que os olindenses tra-
zem gravados na memória e são transmitidos pelas sucessivas gerações
até hoje, como nos mostraram os depoimentos citados.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51186



MEMÓRIA DE OLINDA    .187

INVASÃO HOLANDESA

Vamos voltar no tempo, fazendo uma visita à Olinda colonial, pois
é importante saber como era a vida no tempo da chegada dos holande-
ses e o que eles encontraram já estabelecido. Não podemos esquecer
que já havia se passado um século desde a chegada dos portugueses à
região, como vimos. Este foi um período de sofrimentos, batalhas e
mortes e deixou marcas indeléveis na memória e no imaginário dos
olindenses, reveladas em seus ditos e na tradição oral que perpassam as
gerações e são expostos nos depoimentos e narrativas que veiculam a
história contada da cidade de Olinda até hoje.

Podemos ressaltar que a pregnância dos fatos marcados na memó-
ria dos olindenses, sobre a invasão e o período de ocupação da cidade e
sua posterior destruição com um incêndio, constituiu-se como se fosse
um fato traumático e uma possível ferida narcísica21 para o orgulho do
olindense, fato de difícil elaboração psíquica.22 Manifesta-se na memória
dos olindenses e são percebidas pelo intenso teor afetivo nas narrativas
dos depoentes, ao descreverem esses acontecimentos.

Podemos imaginar como foi difícil para os habitantes da época,
que teve de abandonar sua cidade e seu modo de vida e enfrentar um
período prolongado de guerra, com muita destruição e morte, elaborar
o luto pelas terríveis perdas subjetivas vivenciadas. Por luto, devemos
entender o mecanismo psíquico explicado por Sigmund Freud23 em
seu importante texto Luto e Melancolia, ao qual recorremos frente às
perdas, e o tempo necessário para o desinvestimento amoroso e libidinal
em relação ao objeto perdido e aos novos investimentos e escolhas de
objetos substitutivos.

Em Olinda, as perdas significaram referências muito importantes
para as pessoas que lá viviam — seu lugar, sua casa da infância, sua
cidade, seu mundo. Tudo transformado em cinzas! Foi um luto terrível,
em função de seu aspecto traumático, que retorna nas representações
e reminiscências, nos relatos dos moradores atuais da cidade. Essas
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perdas vividas pelos antigos moradores são transmitidas às sucessivas
gerações de olindenses, que a cultuam como parte não apenas da histó-
ria de sua cidade, mas como parte de uma história que fosse vivida por
toda a sua população.

As lembranças da invasão holandesa foram as que mais ficaram
registradas na memória dos olindenses entrevistados. Por trauma
Sigmund Freud,24 apresenta sua ideia a respeito desse termo:

Realmente, o termo “traumático” não tem outro sentido senão um
sentido econômico. Aplicamo-lo a uma experiência que, em curto
período de tempo, aporta à mente um acréscimo de estímulo exces-
sivamente poderoso para ser manejado ou elaborado de maneira nor-
mal, e isto só pode resultar em perturbações permanentes da forma
em que essa energia opera e a incapacidade de lidar com uma expe-
riência cujo tom afetivo fosse excessivamente intenso.

Esse é um dos mais importantes períodos da história de Olinda,
não apenas por ser um de seus momentos de maior declínio, mas por
ser o pior deles, quando a cidade foi invadida e totalmente destruída.

Passamos às rememorações de Ronaldo Guimarães de Almeida
Filho sobre Olinda, pelo destaque dado à invasão holandesa:

Guardo na memória sobre a história de Olinda tanta coisa, os holandeses, a

invasão holandesa é uma coisa marcante para todo mundo que mora nesta

cidade por que fascina. A história de Mauricio de Nassau, as construções que

eles fizeram aqui, as descobertas que até hoje são feitas na cidade, eu gosto deste

aspecto histórico dela. As primeiras informações sobre a História de Olinda na

infância chegaram através da escola, através de livros, filmes. Esse tema eu

sempre que posso, procuro pesquisar.

Já Sueli Silva de Lima ressalta a chegada dos holandeses, descrevendo
o que, em seu imaginário, seria a riqueza de Olinda na época da invasão:
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As pessoas sempre me falam dos holandeses que queriam invadir Olinda, sem-

pre me contam que quando eles vieram para invadir Olinda eles viam os anéis

de ouro daquelas mulheres bem ricas e que eles chegavam tiravam o dedo, uma

coisa horrível, só para tirar o anel.

Adilson de Almeida Vasconcelos se reporta à história de Olinda
que aprendeu em seus grupos sociais, na família e na escola, destacando
o período da invasão holandesa:

De acordo com a história ensinada, centrada em datas, heróis e mitos, os ho-

landeses foram expulsos em 27 de janeiro de 1654. Eu decorei essa data porque

morei muitos anos na Rua 27 de Janeiro, em Olinda. Ao serem expulsos, consta

que incendiaram Olinda, e acho que apenas duas casas não foram destruídas:

uma na Rua do Amparo e outra, na Rua 27 de Janeiro, esquina com a Praça

da Preguiça. Nessa última minha mãe passou boa parte da infância dela. Só

bem mais tarde fiquei sabendo que os holandeses que andaram por Pernambuco,

no tempo de Maurício de Nassau, diferentemente dos portugueses ou espanhóis,

que colonizavam em nome dos seus países (suponho), estiveram aqui por conta

de uma empresa comercial: a Companhia das Índias Ocidentais. Então, eles

deviam ter uma visão empresarial, comercial, diferente da ótica dos ibéricos,

que construíam igrejas e tentavam “salvar” as almas dos nativos.

O desenho a seguir é ilustrativo da Vila de Olinda durante o perío-
do de ocupação holandesa, no século XVII. É importante por nos per-
mitir acompanhar como foi se dando a ocupação da parte alta da cidade
e os traçados das ruas que foram surgindo. Olinda sempre é ilustrada
como uma região cercada e já aparecem as fortificações:
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Com a ocupação, pelos portugueses, das novas terras e das riquezas
daí advindas pela produção do açúcar, desde o século XVI, os holande-
ses haviam organizado a Companhia das Índias Orientais com o obje-
tivo de comerciar e negociar com a região das Índias Orientais, visando
a acesso às especiarias e a sua comercialização. Já no século XVII, resol-
veram também criar uma similar “A Companhia das Índias Ociden-
tais”, com o intuito de conquistarem e tomarem as terras produtivas
que achassem interessantes, visando a expansão territorial e a amplia-
ção dos lucros dos países capitalistas que compunham os Estados das
Províncias Unidas dos Países Baixos Confederados:

Dessa forma, a experiência da velha Companhia das Índias Ocidentais
(WIC) não é apenas a história do domínio ocidental sobre povos nati-
vos colonizados, mas a história pela disputa de um mercado modelar, de

Desenho que ilustra o livro de Johan Nieuhof25
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cuja compreensão depende o entendimento e desdobramento de toda
uma cadeia de exploração de mercados tropicais, via Atlântico.26

Era, portanto, uma organização com a finalidade comercial de ge-
rar lucros e aumentar a riqueza de seus membros, numa visão total-
mente capitalista. Vale retornar aqui ao tempo da ocupação batava, que
se caracterizou por ser de intensa guerra. Durou 24 anos, sendo 16 de
guerra e 8 de paz precária, com sucessivos ataques e perdas para ambos
os lados. Em Pernambuco, os holandeses chegaram em fevereiro de
1630, fortemente armados e com uma esquadra em torno de 70 navios
e quase 8.000 homens, como podemos observar no relato, pela ótica
dos batavos, do capelão da esquadra invasora holandesa, Padre João
Baers,27 sobre a chegada e a tomada de Olinda:

Situada na terra do Brasil, na Capitania de Pernambuco, com máscula
bravura e grande coragem tomada, e felizmente conquistada a 16 de
fevereiro de 1630 pelo muito nobre, muito austero e magnânimo se-
nhor Diederich van Waerdenburch, senhor de Lent, coronel de três
regimentos de infantaria, sob o comando do muito varonil e esforçado
herói naval, o senhor Henrick Lonck, general, por parte da Compa-
nhia Privilegiada das Índias Ocidentais, de uma poderosa frota.
[...]
Os primeiros dos nossos que penetraram na cidade encontraram as
casas abertas e vazias, as mesas postas por toda parte e bem providas
com comidas e bebidas, tendo todos os habitantes abandonado-as e
fugido. Em seguida, como estivessem completamente senhores da
praça, os nossos arvoraram imediatamente as suas bandeiras nos for-
tes, e desfraldaram-nas pelas janelas do Convento dos Jesuítas, para
que nós nos navios soubéssemos que a praça tinha sido conquistada.

Pela dificuldade de estabelecer a defesa da cidade, os holandeses
elegeram Recife para a nova sede da Capitania, permanecendo em
Pernambuco por 24 anos. Temos a descrição detalhada da destruição
de Olinda, no diário de bordo do soldado Ambrósio Richshoffer,28 que
participou da esquadra holandesa invasora:
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A 17 começou-se a demolição dos edifícios da cidade de Olinda de
Pernambuco, transportando-se mais tarde para o Povo o material
aproveitável. A 24 a nossa gente que ali se achava retirou-se para a
aldeia Povo ou Recife, destruindo antes tudo o que foi possível e
pondo fogo à cidade em diversos pontos. Esta resolução foi motiva-
da pelo fato de ser a cidade toda montanhosa e desigualmente
edificada, sendo difícil de fortificar e exigir uma forte guarnição, que
podíamos empregar melhor aqui e em outros pontos.

O detalhe da bandeira holandesa fincada em território é simbólico
da grande perda vivida pelos moradores desta região. Também é possí-
vel ver como foi esta destruição de Olinda, pela ótica dos colonizado-
res, no relato de Diogo Lopes Santiago,29 português que residia em
Pernambuco na época da invasão, que assim descreve este feito:

Em dia de Santa Catarina, 25 de novembro de 1631, pondo-lhe fogo
por todas as partes, que foi um miserando espetáculo; assim ardeu a
infeliz vila d´Olinda tão afamada por suas riquezas e nobres edifícios,
arderam seus templos tão famosos, e casas que custaram tantos mil
cruzados em se fazerem, sem ter lástima o desumano holandês de pôr
fogo a tão grandiosa vila, que ficando em pé e intacta, servia de memória
sua em a haverem ganhado: tanto que puseram o fogo foram todos
marchando para o Recife.

O autor destaca ainda o que restou do incêndio de Olinda: “Todas
as casas pereceram exceto uma térrea que ficou intacta, como por teste-
munha deste incêndio.”30 Não há, entretanto, uma descrição precisa de
quantas casas ruíram e quantas restaram do incêndio de Olinda. Tam-
bém Gaspar Barleus31 faz referência a este momento, ao descrever:
“Transportou cada um para Recife os restos e os entulhos vendíveis da
cidade demolida, aproveitando os materiais em novas edificações para
que, desaparecendo a mãe – Olinda –, lhe sobrevivesse das ruínas, em-
bora com outro aspecto, a sua filha – Mauriciópole [...]”

O que nos chegou pela iconografia existente a respeito do tema, a
exemplo do trecho da tela Grande Panorama de Olinda, no final deste
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capítulo, mostra Olinda com algumas casas em ruínas e ainda muita
vegetação, bem como alguns habitantes da região. Interessante notar
que havia muitos espaços vazios entre seu casario.

Já o historiador alemão Hermann Wätjen,32 autor de importantes
trabalhos sobre os holandeses e o comércio do açúcar no Brasil Colô-
nia, destaca como era a cidade e a população na época da invasão:

Olinda, capital da Capitania de Pernambuco, situada a borda do mar,
sobre uma colina coberta de palmeiras, deve ter sido nesse tempo um
lugar bem florescente. Johannes de Laet avalia o número de seus habi-
tantes no ano 1630 de 2.000. Brito Freyre fala mesmo em 3.000, entre
os quais se deviam contar cerca de 200 comerciantes abastados.

O engenheiro e geógrafo pernambucano Fernando Novaes33 des-
creve em seus estudos como era Olinda na época da invasão holandesa,
baseado na descrição feita pelo capelão batavo João Baers, que fez um
levantamento da vila na época da invasão holandesa.

A primitiva Olinda existente por ocasião do incêndio que lhe atea-
ram os holandeses, destruindo-a quase ou totalmente (em 24 de no-
vembro de 1631), pode ser assim descrita, numa reconstituição que
nos permitem os elementos históricos que chegaram até nós: No
alto ficava o Paço do Governador e a igreja do Salvador (Sé). De lá
descia a rua Nova, depois do Paço (hoje Azeredo Coutinho). Entre o
Carmo e os Quatros Cantos a rua da Serralheira, com uma travessa
indo para a rua de São Pedro; a rua do Salvador, depois do Coelho
(entre São Pedro e os Quatro Cantos); a do Rocha; a do Banes; a de
São Pedro; a de Santo Antonio; e da Ponte; a da Conceição; a de
Janianes (depois do Bonfim); a da Biquinha (do Varadouro a São
Pedro); a da Direita; a do Palhais; a do Carapina e a da Figueira.

O período de ocupação holandesa foi dos mais estudados na His-
tória do Brasil. As pesquisas mais recentes foram decisivas, principal-
mente com os estudos realizados nos Arquivos de Portugal, Holanda,
Espanha, Inglaterra e Brasil, que geraram ampla documentação. Vale
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ressaltar neste período de domínio holandês na região, a figura do go-
vernador, o Conde João Maurício de Nassau-Siege (1637-1644), a im-
portância de sua participação para o desenvolvimento da cidade de Recife
e as consequências deste período para o declínio da cidade de Olinda.
Tratava-se de um membro de família aristocrática, um nobre da Casa
de Orange, com formação militar e intelectual, que assumiu a direção
do Governo em Pernambuco e seu domínio se estendeu por toda a
região nordeste do país.34

É interessante destacar que ele se fez acompanhar em sua comitiva
não só de militares, mas também de cientistas, médicos e artistas, fato
inédito nestas novas terras, o que permitiu um grande desenvolvimento
para a região e que fossem realizados na época estudos sobre ela. Hoje as
raras reproduções de que se dispõe sobre essa região brasileira, o povo e
os costumes daqueles que habitavam a colônia datam desse período.35

Com Nassau vieram Frans Post, Albert Eckhout, Georg Marcgrave,
Zacharias Wagener, Wiliam Piso entre outros, responsáveis por um pre-
cioso legado pictórico. Através da arte, estes artistas possibilitaram que
estas imagens e descrições chegassem até nós. São as mais antigas re-
presentações plásticas de Olinda que nos permitem perceber os vários
estágios da ocupação da cidade. Assim, a importância da região de
Olinda é revelada no tempo por esta iconografia, na qual são mostrados
os acidentes geográficos da região: baías, rios, colinas, praias e o istmo.
As imagens permitem-nos observar também as habitações, as aldeias,
paliçadas e fortalezas. Outros aspectos documentados pelos holandeses
foram a vegetação, a fauna, os tipos humanos que habitavam a região e
os meios de transportes usados na época.

Ao escolher Recife para sua sede, por achar que Olinda, por suas
características topológicas, era mais difícil para defesa e fortificação,
Nassau optou por se instalar na região próxima ao porto. Destacamos
ainda o fato de Recife ser cortada por rios e à beira-mar, muito mais
próxima das características das terras e cidades holandesas.
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OLINDA PERDE O PODER PARA RECIFE

Recife era apenas o porto de Olinda, mas a escolha do local pelos
holandeses se deveu ao fato de acharem mais fácil dotar o porto de
fortificações e assim ser mais fácil sua defesa frente aos ataques das
tropas luso-brasileiras. A escolha foi estratégica e o historiador Hermann
Wätjen36 descreve Recife na época:

Servia-lhe de porto a localidade de Recife que, situada na extremi-
dade de um delgado istmo, estendido em direção sul, possuía um
ancoradouro admiravelmente protegido, de construção da própria
natureza. Os portugueses davam-lhe o nome de “Povo” ou Povoação
do Recife.

Por ter gosto apurado, Nassau, ao escolher Recife para sede de seu
governo, construiu nela fortificações para a defesa, mas também edificou
palácios, prédios, horto, pontes e cuidou de dar à cidade alguma orga-
nização e melhorias. É, por isto, visto como um grande estadista, a ponto
de haver uma idealização da figura de Maurício de Nassau, para os
pernambucanos, o que é confirmado por Evaldo Mello,37 historiador e
especialista em História de Pernambuco, que afirma: “Ele destoou do
restante dos holandeses. Era um homem que tinha uma formação
humanística profunda, um sujeito muito inteligente [...] Pragmático.
Mas de boa formação intelectual.” O autor defende ainda a ideia de
que Nassau possuía tino comercial e vinha de um país capitalista, com-
pletamente diferente da formação dos portugueses colonizadores.

Restou no imaginário dos recifenses, porém, a figura de Nassau,
segundo Evaldo Mello,38 como simpática, mostrando com isso um lado
poético nesta idealização. O que nos faz comparar com a figura do
donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, já descrita, tam-
bém idealizada pelos olindenses, sendo apontado como um grande pa-
triarca da cidade de Olinda. Apresentamos a seguir a visão Nassau por
alguns historiadores estudiosos do tema:
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[...] um exemplo clássico do humanista de espírito renascentista,
nascido de uma das mais nobres casas reais daquela parte da Europa,
que, associada aos burgueses protestantes, havia, no século 17, livra-
do a Holanda do jugo espanhol para transformá-la numa potência
marítima. Ao contrário da Companhia das Índias, o conde Maurício
nutria interesses de mecenato.39

Homem carismático, cuja passagem pelo Brasil holandês,
notadamente no Recife, deixou marcas indeléveis, tanto no aspecto
físico da cidade, quanto no imaginário popular, misturando aqui e
acolá, história com ficção. Como costuma acontecer com os grandes
vultos da humanidade.40

O grande mérito nassoviano foi o de saber distinguir as coisas. Em-
bora ainda em guerra, jamais deixou de tomar medidas administrati-
vas acertadas, visando a tornar o Recife uma das cidades mais
importante da costa atlântica americana no século XVII.41

Foram sete anos de confrontos durante a permanência do príncipe
holandês, o nobre Maurício de Nassau, no comando das terras invadi-
das, de 1637 a 1644, quando retornou para a Holanda. Encontramos na
literatura especializada muito destaque para este período de sua admi-
nistração, porque Pernambuco experimentou um novo ciclo de desen-
volvimento econômico, após a fase de grande destruição dos engenhos,
incêndios dos canaviais, invasões e depredação das fazendas, decorren-
tes das batalhas travadas entre os luso-brasileiros e os holandeses, quando
da ocupação. A consequência disso foi a queda na produção do açúcar,
principal riqueza da terra.

O abalo na economia provocado pelas guerras da ocupação fez com
que Maurício de Nassau tratasse de recuperar a produção agroaçucareira,
principal motivo da nova conquista. Para isto, confiscou todos os enge-
nhos que estavam de fogo morto, levou a leilão e com isso conseguiu
atrair os antigos proprietários que tinham deixado a região, para que
retornassem à terra e colocassem novamente os engenhos em ponto de
moer a cana. Conseguiu trazer de volta os portugueses, antigos proprie-
tários, e atraiu novos. Aos poucos, a produção de açúcar voltou a se
efetivar. Importante destacar que os holandeses não se dedicaram à
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produção do açúcar, deixando isto para os portugueses e seus descen-
dentes, perdendo assim um grande espaço no controle da colônia.42

É evidente que após a invasão dos holandeses e seu desfecho, com
a expulsão em 1654, Olinda já não centralizava o poder e começava sua
longa queda e período de declínio. Seus ciclos históricos de poder e
perdas, como vimos destacado nos depoimentos de Alexandre Alves
Dias e André Renato Pina Moreira, contrapunham-se ao grande de-
senvolvimento do Recife, fruto da administração holandesa. Como nos
aponta o historiador pernambucano Evaldo Mello,43 “Recife ao invés
da vila duartina, serviu de centro governamental e comercial, não de
residência da açucarocracia”.

A escolha de Recife pelos holandeses iniciou um ciclo de queda
para Olinda. A longa guerra do período holandês levou a grande des-
truição dos engenhos de açúcar e a devastação de toda a capitania, promo-
vida tantos pelos portugueses como pelos holandeses em lutas ferozes.
Foi necessário grande esforço de comando do governador Maurício de
Nassau para que houvesse um retorno financeiro de que necessitava,
para a remessa de lucros para a Companhia das Índias Ocidentais, advindo
da produção e comercialização do açúcar na região. Afinal, este era o
objetivo da invasão e da tomada das novas terras pelos batavos.

O tempo de ocupação holandesa foi dividido em duas etapas pelos
historiadores: o chamado período de resistência, que se situa entre os
anos de 1630 a 1637, com sucessivos confrontos armados dos dois la-
dos; e o período chamado de “Restauração Pernambucana”, quando a
Coroa portuguesa retomou seu poder sobre a colônia, durante os anos
1645 a 1654, quando se deu a expulsão definitiva dos holandeses.

Houve resistência à invasão durante todo o período da ocupação,
tendo inicialmente à frente Matias de Albuquerque Coelho, neto de
Duarte Coelho, considerado o primeiro general brasileiro, e depois João
Fernandes Vieira, que utilizaram a técnica de ataques surpresa, tipo
guerrilhas, desconhecida pelas tropas holandesas. A superioridade nu-
mérica e o poderio militar holandês, evidenciados pela pesada artilharia
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que apresentavam e pelos milhares de soldados desembarcados quando
da invasão, não permitiram aos defensores de Pernambuco fazer frente
à chegada do inimigo e impedir sua ocupação.

A reação à invasão foi contínua. O relato do soldado participante
das tropas holandesas, Ambrósio Richshoffer,44 permite-nos perceber a
reação oferecida pela colônia e a dimensão da batalha travada com os
invasores: “[...] do nosso lado perdemos 500 homens, e dois navios — o
do general chamado Prins Willem e Provintie van Uytrecht, que foram
consumidos pelas chamas.”

A população de Pernambuco, nesta época, já excedia a 30.000 ha-
bitantes e a de Olinda estava em torno de 3.500 moradores. Em um só
dia toda a cidade ruiu e foi posto abaixo todo o empenho dos coloniza-
dores portugueses de erguer a sede da mais rica das capitanias do Bra-
sil. A invasão dos holandeses foi para Olinda não apenas a perda do
território, mas uma grande mancha em sua história, um trauma em sua
memória pela perda do poder centralizador de toda a região.

Recife conheceu grande incremento do comércio e de seu porto no
período sob o comando do Conde Maurício de Nassau. Voltamos à ob-
servação do estudioso do período do domínio holandês em Pernambuco,
o historiador pernambucano Evaldo Mello, que assim destaca em entre-
vista concedida e em texto de sua autoria, respectivamente:

O curioso do período holandês é que quando os franceses chegaram
ao Rio e ao Maranhão, ocuparam uma região que não tinha nenhu-
ma presença portuguesa: a presença era puramente indígena. Mas
com os holandeses foi diferente. Eles chegaram a uma região que já
estava praticamente há cem anos ocupada, próspera e colonizada pelos
portugueses.45

As guerras holandesas foram inegavelmente guerras do açúcar, pelo
controle das suas fontes de produção, de guerras sustentadas pelo
açúcar, ou antes, pelo sistema econômico e social que se desenvolve-
ra no Nordeste com o fim de produzi-lo e exportá-lo para o mercado
europeu.46
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A reconstrução de Olinda se efetivou com grande sacrifício, sendo
concluída apenas em 1664. Estava destruída; transformara-se em um
amontoado de pedras. Em 1637, a Câmara de Olinda solicitou permis-
são ao Conde de Nassau para se reerguer e reconstruir a cidade. No
entanto, em 1639, a Câmara foi transferida de Olinda para Recife, re-
presentando novo golpe para a cidade, que ia aos poucos sendo reerguida.
Entretanto, mesmo com sua elevação à condição de cidade e com a
restauração que de alguma forma lhe compensara, Olinda não voltaria
mais a ter seu antigo poder.

Recife assumiu a hegemonia do poder, porque a riqueza e o pode-
rio de Olinda estavam ligados à produção do açúcar e centrados na
aristocracia, dona dos engenhos. O açúcar sofria uma grande crise eco-
nômica mundial, com a queda dos preços do produto, motivada pela
concorrência das Antilhas, que passou a produzir o açúcar, em decor-
rência da destruição dos engenhos no Brasil pelas batalhas contra os
holandeses, representando uma grande baixa para os exportadores bra-
sileiros, com séria repercussão na economia de Olinda.47

O povoado do Recife cresceu sob o comando dos holandeses e teve
uma evolução marcada pela administração do Conde Maurício de
Nassau. Teve início então uma disputa de poder entre Olinda, onde
residiam os nobres e antigos proprietários de engenhos de açúcar, e
Recife, com os comerciantes, banqueiros e financiadores da produção
de açúcar, os cristãos novos. Essa questão será tratada adiante, quando
focalizarmos a Guerra dos Mascates.

Já em 1645, com o retorno de Nassau para a Europa, teve início um
movimento conhecido como “Insurreição Pernambucana” e algumas
batalhas se sucederam, sendo as mais célebres as dos Guararapes em
1649 e 1653, até a vitória e capitulação final da Campina do Taborda,
em 1654. O historiador pernambucano Evaldo Mello48 destaca ainda
como foi feito o trabalho de resistência ao invasor e a organização das
tropas pelos luso-pernambucanos, os habitantes das novas terras:
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A resistência aos holandeses foi feita com tropas de portugueses,
castelhanos e italianos, com participação marginal de contingentes
da terra, a partir de 1631. Durante a restauração, ao contrário, a cha-
mada “infantaria natural” que reunia os terços de gente livre, índios e
negros de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba correspondem perma-
nentemente a cerca de 2/3 do total dos efetivos luso-brasileiros.

Matias de Albuquerque era da terra e foi um dos principais co-
mandantes militares das batalhas, destaca o autor citado. Na restaura-
ção, as tropas e os comandantes eram majoritariamente compostos de
luso-brasileiros. A defesa do território possibilitou não apenas o início
de um movimento e do sentimento de natividade brasileira como tam-
bém o nascimento da própria identidade nacional.

A retomada do território, pelos portugueses e brasileiros, foi acon-
tecendo em etapas. Entretanto, mesmo com sua elevação à condição de
cidade e a restauração que de alguma forma lhe compensara, Recife
assumiu a hegemonia do poder, porque a riqueza e o poderio de Olinda
estavam ligados à produção do açúcar e representados pela aristocracia,
dona dos engenhos de açúcar.

Mesmo com a retomada do território brasileiro para os portugue-
ses, como ficou o orgulho dos luso-brasileiros que conseguiram com
seus próprios meios a expulsão definitiva dos holandeses da capitania?
Eles que, no entender de Evaldo Mello,49 eram merecedores de reco-
nhecimento da Coroa: “[...] já que a restauração do Nordeste se fizera à
custa do nosso sangue, vidas e fazendas.”

Para o autor citado, a segunda metade do século XVII foi um tem-
po de sofrimento, ressentimento e frustrações para os luso-brasileiros,
por verem suas demandas não respondidas pela Coroa, já que não con-
taram com a ajuda de Portugal, de que tanto necessitaram para enfren-
tar os batavos, nem receberam o reconhecimento que esperavam após a
expulsão definitiva, nem postos de destaque, indenizações, honrarias
ou títulos, nem tiveram diminuição nos impostos e cargas fiscais. Em
seu texto de 2001, A Ferida de Narciso: Ensaio de História Regional, Evaldo
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Mello50 aponta uma grande frustração da população frente à Coroa,
pelas expectativas de reconhecimento que a vitória sobre os batavos
trouxera para os combatentes e a certeza de receber benefícios da Co-
roa pela conquista, o que não se concretizou:

A Capitania que se reputava, mais que qualquer outra, o prolonga-
mento de Portugal no Novo Mundo, e que, como tal, vangloriava-se
de haver resistido durante um quarto de século à dominação estran-
geira, tinha de julgar-se credora de um tratamento especial por parte
da coroa lusitana. Quando a expectativa frustrou-se, ela rejeitou a
metrópole, tanto intensa quanto outrora a adesão que sentira.

Para abordar o irremediável afastamento que se estabeleceu entre
pernambucanos e portugueses nesse momento, Evaldo Mello51 cita
Capistrano de Abreu: “Havendo restaurado a terra pelo próprio esfor-
ço, os colonos já não poderiam aceitar da parte dos reinós, ‘a sua atitude
de superioridade e proteção’, datando de então ‘a irreparável e
irreprimível separação entre pernambucanos e portugueses’.”

Isto é destacado pelo historiador pernambucano Leonardo Dantas
Silva, que abre sua introdução ao livro do alemão Hermann Wätjen,
intitulado O Domínio Colonial Holandês no Brasil, demonstrando como
foi a guerra contra os holandeses: “A luta pela expulsão holandesa é
obra muito mais dos mazombos, brasileiros, brasis e negros, do que da
força portuguesa. Foram os que se adaptaram ao Brasil e os que aqui
nasceram que expulsaram o invasor holandês.”52

Coincide com a visão do historiador Flávio Guerra,53 que destaca
muito bem este período da conquista das terras, expulsão dos holande-
ses e a volta da produção do açúcar:

Mas estava de qualquer maneira caracterizada novamente a
agroindústria pernambucana. Ainda trôpega, combalida dos males
porque passara, mas evidente e futurosa. E Pernambuco tinha saído
até mais orgulhoso e mais importante do jogo batavo, se insinuando
como forte e capaz de se dirigir sem intervenção da coroa.
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O tratamento especial esperado pelos mazombos não veio por par-
te de Portugal. Os luso-pernambucanos nada receberam em forma de
tratamento dispensado por Portugal pela expulsão dos holandeses.

Em Pernambuco, a segunda metade de Seiscentos foi verdadeiramen-
te o tempo do ressentimento. Num primeiro momento, as queixas
contra a metrópole disseram respeito à questão das recompensas pelos
serviços prestados na guerra holandesa. Havia-se esperado mundos e
fundos da generosidade régia, que, aliás, não se abstivera de alimentar
essas falsas expectativas no propósito de animar o esforço bélico.54

Portanto foram muitos os anos que a região ficou sob o espectro da
guerra, vivenciando muitas atrocidades, mortes, perdas, fome e destruição
de vilas, fazendas, engenhos e propriedades. As experiências desta época
deixaram marcas indeléveis e frustrações para a população da época.

Depois de 1654, a reconstrução de Olinda foi se dando lentamen-
te. Ela também cresceu e se dirigiu para as partes mais baixas, próximas
ao rio e a beira-mar. O Alto da Sé, que era o centro, foi posto em segun-
do plano, a ponto de a Câmara ter se mudado para a Ribeira. Em 16 de
novembro de 1676, Olinda foi elevada pela Coroa Portuguesa à sede de
Bispado e à categoria de cidade, último estágio de evolução dos núcleos
urbanos, em terras subordinadas ao Rei. Neste momento foi criada sua
Diocese. Mas isso não representou para Olinda a volta do poder.55

A cidade já tinha sido reerguida após o incêndio, à custa dos traba-
lhos dos pernambucanos, cujo término se deu após 10 anos da invasão,
no ano de 1664, mas isso não foi suficiente para lhe restaurar o antigo
poder. Recife cresceu economicamente e começou a disputa pelo poder
com Olinda. Em 1709 foi criado o termo de Vila de Santo Antônio do
Recife, que passou à posição de vila. Este fato selou definitivamente o
destino de Olinda, com a divisão administrativa entre as duas, já que
Recife era um centro urbano criado e desenvolvido pelos holandeses.56

Olinda perdeu sua abrangência territorial com os termos de doação
da Vila de Recife, cujo domínio anterior abrangia o que hoje pertence
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aos municípios de Recife, Paulista e parte de Igarassu, como nos mos-
tra Leonardo Dantas Silva.57 Após o período da guerra e da invasão,
Olinda ficou em abandono e são vários os documentos que atestam o
estado de pobreza e declínio que a cidade experimentou por um longo
período. São as fases de decadência e perdas, apontadas nos depoimen-
tos de Alexandre Alves Dias e André Renato Pina Moreira.

Sigmund Freud,58 em 1919, no texto intitulado Introdução a Psicaná-
lise e as Neuroses de Guerra, apresentou seus estudos sobre a guerra e suas
consequências para o psiquismo humano. Denominou de “neurose de
guerra”, os sintomas subjetivos que as experiências psíquicas traumáticas
podem trazer, não só para os soldados que estiveram nos campos de bata-
lha, mas para toda a população que viveu os horrores da guerra. Mostrou
como a invasão vivida pelos antigos moradores permanece nas lembran-
ças das gerações atuais e como isto foi transmitido às gerações seguintes.

No caso de Olinda, chama a atenção o fato da invasão holandesa,
depois de quatro séculos, ainda permanecer no imaginário de sua
população e estar tão presente nas rememorações que os olindenses
apresentam ainda hoje sobre sua cidade, como pudemos constatar nos
depoimentos apresentados.

Evaldo Mello59 destaca as palavras do francês Fernand Braudel,
sobre o momento pós-guerra, as vivências de sofrimentos vividos pela
população e os mais frequentes mecanismos de superação destes trau-
mas e ainda a influência dos aspectos objetivos, como os econômicos,
para a superação desses traumas, o que não ocorreu em relação a Olinda:

[...] observou com felicidade que nos períodos de expansão econô-
mica todas as cicatrizes se fecham [...] Infelizmente a reconstrução
do Nordeste açucareiro a partir de 1654, a cicatrização das feridas
deixadas pelos anos de guerra far-se-ão na fase de retração da econo-
mia européia, de queda e estagnação do preço do açúcar, de concor-
rência crescente no seu comércio, de progressiva subordinação da
economia do Reino à economia do norte da Europa, e, particular-
mente da Inglaterra, e de aguçamento do conflito entre produtor
mazombo e comerciante reinol.
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Estas palavras nos revelam como foi difícil a elaboração das feridas
das guerras vividas pelos luso-pernambucanos após a expulsão dos ho-
landeses do território brasileiro, em função do momento da retomada
da capitania ter sido de grandes dificuldades financeiras para a região, o
que impossibilitou que os luso-brasileiros pudessem reconstruir seu ter-
ritório, recompensar as perdas e receber o reconhecimento da Coroa
pelos anos de combate.

Esta questão foi destacada pela visitante inglesa, Maria Graham,
que esteve em Pernambuco entre 1821 e 1823, em seu livro Diário de
uma Viagem ao Brasil:60

Por seus próprios sacrifícios, sem qualquer auxílio do governo, havia
expulsado estes conquistadores e restituído à Coroa a parte norte de
seu mais rico domínio. Estava, portanto, inclinado a ser particular-
mente invejoso das províncias do sul, especialmente do Rio, que con-
siderava mais favorecida. Estava aborrecido com os pagamentos das
taxas e contribuições, das quais nunca se havia beneficiado e que só
serviam para enriquecer os favoritos da corte, enquanto grassavam
enormes abusos.

Entendemos que as feridas emocionais podem ser percebidas tam-
bém como mais uma ferida narcísica, trazida pela devastação da guerra,
difícil de ser cicatrizada. Os traumatismos impostos pela guerra à po-
pulação que a vivenciou permaneceram fortemente na memória dos
pernambucanos e na dos olindenses em particular e foram repassados
pelas sucessivas gerações, o que nos mostram muito claramente os de-
poimentos apresentados, em que as representações se mantêm no ima-
ginário dos olindenses, não obstante os fatos terem ocorrido há tantos
séculos. Podemos perguntar: por que ficaram vivas as lembranças deste
período longínquo da História de Olinda nas rememorações de seus
atuais moradores? Por que exatamente o período da invasão holandesa?
O que permaneceu vivo é o que nos chega pelos relatos orais, transmi-
tidos de geração a geração, pelos documentos oficiais, livros, cartas e
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relatos ao lado da iconografia — as imagens são testemunhos que per-
manecem no imaginário da população.

OLINDA NA VISÃO DOS VIAJANTES:
SÉCULOS XVII, XVIII E XIX

Os documentos e os textos publicados permitem aos olindenses
entrar em contato com a história de seu povo. O olindense de hoje vê
Olinda através dos relatos contidos nestes textos e repassados pelas ge-
rações. Podemos também perceber a história de Olinda e de seu povo
nas cartas, documentos e relatos dos cronistas e viajantes que estiveram
em viagem pelo Brasil. E também nos mapas, pinturas e ilustrações que
documentaram como as terras foram percebidas na época. O passado,
entretanto, só pode ser visto pelos olhos dos que o vivenciaram e pelos
rastros que deixaram. São, portanto, os homens que viveram as expe-
riências que nos transmitiram suas informações e emoções sentidas so-
bre elas. Isto permanece vivo. É a História viva. No caso de Olinda, é a
Memória viva da cidade.

Podemos dividir a história de Olinda em duas partes: antes e de-
pois da invasão holandesa. A cidade havia experimentado um período
de luxo e outro de destruição. Por conta da riqueza advinda da venda do
açúcar, era o fausto, com prataria e festas, o que revela o desejo de re-
produzir, na colônia, o luxo da nobreza e da corte portuguesa, como
vimos acima. Os donos de engenhos, comerciantes portugueses, ho-
mens abastados que representavam a aristocracia açucareira, construí-
ram verdadeiras fortunas e a vida na Vila corria com grande ostentação.
São reveladores da pujança econômica da colônia a opulência das cons-
truções dos mosteiros, igrejas e conventos de Olinda, financiadas pela
produção açucareira. Os grandiosos conjuntos de arte religiosa, de esti-
lo barroco, permaneceram como testemunhos desta fase de Olinda até
os dias atuais.
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Os viajantes que visitaram Olinda estão de acordo quando descre-
vem a beleza das colinas, da visão do mar e de sua exuberante vegeta-
ção, como um belíssimo cenário. Um circunspecto naturalista alemão,
o professor Konrad Guenther, que por uma temporada foi hóspede do
Mosteiro de São Bento, em seus escritos descrevia a beleza do mar de
Olinda, poeticamente, semelhante a uma pedra preciosa multifacetada:
“O mar muda de colorido conforme os reflexos da luz: uma orla violeta
debrua o horizonte, listas da mesma cor riscam o espelho verde, aqui
cintilações rubras, ali azuis — parece que todas as cores do arco-íris se
derramam sobre o horizonte.”61

Com a vida social intensa que a vila vivenciara, como principal vila
da colônia e sede do governo, Olinda, com seus quase quatro mil habi-
tantes, teve um passado grandioso de principal vila da Capitania de
Pernambuco. Reunia a elite do poder da Colônia, as autoridades maio-
res da região: o governador, o bispo, os militares. Olinda sediava o palá-
cio dos Governadores e o Palácio Episcopal, símbolos do poder da
Colônia. Com sua destruição, os moradores mais ricos a abandonaram,
refugiaram-se nos engenhos ou mudaram-se para o Recife.

A vida social e econômica em Olinda também se ressentiu de todo
este estado de decadência, mesmo após sua reconstrução. A posição de
Olinda em relação aos destinos da região de Pernambuco modificou-se
totalmente e a cidade não retornou mais ao lugar de centro do poder,
que conheceu no período colonial. A historiadora pernambucana Rita
de Cássia Araújo62 assim retrata Olinda e suas perdas: “Passado o pri-
meiro século de ocupação, conquista, glórias, fausto e poder, Olinda se
viu marcada por uma história feita de perdas, predominantemente. Per-
das territoriais, políticas, econômicas e sociais, culturais e religiosas,
acumuladas ao longo de séculos.”

A foto que apresentamos mostra como era Olinda em 1855 e nos
dá a visão da cidade na época, com poucas casas e muita vegetação, nos
terrenos ainda desocupados.
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O que nos ficou desses relatos que nos chegaram pelo olhar dos
viajantes estrangeiros? Graças aos registros de viagem que fizeram, nos
vários depoimentos que o descreveram, podemos constatar o estado de
decadência da cidade de Olinda. Eles estiveram no Brasil durante os
séculos XVII, XVIII e início do século XIX, após a abertura dos portos
às nações amigas.64 Foi, portanto, longo o período que Olinda vivenciou
seu declínio.

Iniciamos os relatos dos viajantes com Joan Nieuhof,65 comercian-
te e cronista holandês, que aqui esteve em 1640 e descreveu suas per-
cepções sobre as ruínas de Olinda no texto intitulado Memorável
Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil:

Olinda vista do Alto da Sé63
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A pequena distância do Recife, ou Cidade Maurícia, em direção ao
norte, encontram-se as ruínas da cidade de Olinda, outrora famosa
sob o domínio português, pois era por aí que o Brasil exportava para a
Europa toda a sua produção. A melhor parte da cidade assentava-se
sobre diversas colinas [...] Não somente poucos portugueses embar-
caram para o Brasil, pelos motivos citados, a saber, por paixão e cobi-
ça das riquezas das Índias Orientais, como também é um fato que
somente há poucos anos alguns portugueses de certa importância
nela fixaram residência; de modo que ao tempo em que tomamos a
cidade de Olinda, no ano de 1630, ali estavam até os portugueses
mais respeitáveis, com exceção de alguns, e outros que para aí ti-
nham sido mandados, por causa de delitos cometidos.

Ressaltamos a concordância entre as várias visões dos estrangeiros
moradores ou de passagem pela região, ao descreverem o estado da ci-
dade de Olinda, numa detalhada observação, inclusive em relação ao
estado das casas. Entre 1821 e 1823, a escritora inglesa Maria Graham,
mulher do almirante da fragata Doris, o acompanhou em suas viagens
e chegou a ter uma atuação ativa nos movimentos políticos. Era, desta
forma, uma personalidade muito avançada para a época. Ela relatou em
seus escritos, publicados em 1824 sob o título Journal of a Voyage to
Brasil, and Residence there, During Parts of the Years 1821, 1822 e 1823,
as impressões de sua viagem ao Brasil. Esses escritos são considerados
muito importantes pelos historiadores, pelas descrições que apresen-
tam da vida e dos hábitos na colônia. Maria Graham66 descreve a forma
de morar dos habitantes de Olinda e a decadência da cidade:

Fiquei surpreendida com a extrema beleza de Olinda, ou antes, de
seus restos, porque agora está num melancólico estado de ruína. Todos
os seus habitantes mais ricos há muito se estabeleceram na cidade
baixa [no Recife] [...] O próprio colégio [Seminário] onde os jovens
recebiam de algum modo educação, ainda que imperfeita, está quase
arruinado e é raro encontrar de pé uma casa de qualquer tamanho.
Olinda jaz sob pequenos morros.
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Outro viajante, o comerciante francês, Louis Françoise Tollenare,67

em 1826, descreveu Olinda, como algo que também que estava à beira
da morte:

Ao sopé dos oiteiros à beira mar, há alguns pescadores; mas na cidade
não se vê indústria alguma; ali tudo definha. Sabe-se que Olinda tem o
título de Cidade e é a verdadeira capital da capitania; mas é apenas um
título faustoso e ilusório. Toda a atividade e autoridade social estão
centradas no Recife, que tem apenas a denominação de vila.

Daniel P. Kidder nasceu em 1815 e faleceu em 1891. Pastor metodista
norte-americano, deixou sua percepção dos contrastes que observou en-
tre a paisagem do entorno de Olinda e o estado de total abandono no
qual a cidade se encontrava, quando a visitou, em 1837:

Vista à distância, Olinda atrai a atenção e a admiração de todos. Não
se sabe o que mais admirar nessa cidade construída sobre a colina, se
o casario alvacento, pontilhado de igrejas, ou se a folhagem luxu-
riante que se insinua entre as construções, dando, a quem observa de
longe, a impressão de que os prédios plantados na encosta do morro
estão meio enterrados na verdura [...] Metade das casas parece aban-
donada e as restantes estão em miserável estado e abandono, com to-
das as janelas quebradas dificilmente se observa em Olinda um pré-
dio que dê a impressão de ser habitado por família caprichosa e de
bom gosto ao contrário, janelas partidas, crianças despidas, numero-
sos botequins e toda a espécie de hábitos ociosos indicam [...] que os
moradores da cidade, principalmente os do morro, eram da pior es-
pécie possível.68

George Gardner, inglês, foi superintendente dos jardins botânicos
reais do Ceilão e esteve em Salvador. Em sua passagem, narra a visita
ao Nordeste e à cidade de Olinda, em 1837, deixando suas impressões,
que são coincidentes com as descritas:

De tarde regressamos a Olinda [...] Após o jantar saímos a passeio
pela cidade, que se acha muito favoravelmente situada em uma
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eminência, não longe do mar. É de tamanho considerável e deve ter
sido em outros tempos grandemente movimentada, pelo menos quan-
to à atividade do clero, a julgar pelo número de igrejas, conventos,
mosteiros e outras instituições. Hoje, porém, é de aspecto solitário e
deserto com belas casas vazias e caindo em ruínas, ruas cobertas de
gramas e ervas daninhas.69

José Bernardo Fernandes Gama,70 português, descreve Olinda em
estado de decrepitude, no período em que a visitou, nos anos 1842-
1844, numa visão profética:

Olinda foi a antiga e opulentíssima Capital de Pernambuco: come-
çou a decair em 1710, quando os mascates do recife, ou mercadores
Portugueses, naturais do país, subornaram o Governador Português
Sebastião de Castro Caldas, e com sua proteção conseguiram cha-
mar para o Recife todos os negócios públicos [...] desde então Olinda
declina, de maneira que hoje está grandemente atrasada e com o
andar dos tempos essa antiga Capital [...] não será mais do que um
Bairro da Cidade do Recife.

Encontramos ainda, no depoimento de Robert Avé-Allemant,71

médico alemão, em sua passagem pela cidade, em 1853, a seguinte des-
crição de Olinda, em que faz uma comparação com períodos anterio-
res, destacando também sua fase de riqueza:

Impressão inteiramente diferente me causou Olinda. Situada do pé
ao topo de uma colina, outrora rainha e senhora dos mares, pérola
soberba, pela qual se bateram Holanda e Portugal em lutas sangren-
tas, sede da teocracia católica, e, depois, da ciência jurídica, Olinda,
que ainda ostenta, vista de muito longe do mar, suas igrejas e con-
ventos, tornou-se um cemitério! Ruíram suas casas, estão vazias suas
igrejas, sua Escola de Direito foi transferida para Pernambuco, nas
suas ruas mais cresce o capim e pastam os cavalos.

Destacamos o depoimento do inglês Henry Koster,72 que chegou
ao Brasil em 1809, onde viveu muitos anos, morreu em 1816 e foi
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sepultado em Recife. Como pioneiro, percorreu e descreveu a desabitada
região do Nordeste. Seu livro Travels in Brazil, feito no início século
XIX, foi publicado em Londres, em 1816. Foi um dos mais importan-
tes relatos, dentre os que chegaram à posteridade, por se tratar de um
europeu que morou em Pernambuco por dezenas de anos, viajou pelos
sertões e teve até seu nome “aportuguesado”, sendo conhecido como
Henrique Costa. Suas impressões sobre Olinda foram assim descritas:

No último dia deste ano (31/12/1809), fui convidado a visitar Olinda
e pude assistir à festa de Nossa Senhora do Monte. A cidade é situa-
da no cimo de uma colina muito íngreme para o lado do mar e em
declive gradual para a parte da terra. A primeira impressão quando
se chega pelo mar é tão bonita que se experimenta um certo desa-
pontamento, conhecendo-a de perto. Todavia possue Olinda gran-
des belezas e a vista é magnífica. As ruas são calçadas mas sem
conservação. Muitas casas são pequenas, baixas e negligenciadas. Os
jardins, pouco cultivados. Deixam essa cidade para residir no Recife.
É a residência do bispo e a séde da Côrte eclesiástica, do Seminário,
que é um colégio público de educação, alguns conventos e belas igrejas.
Embora não tenha um ar de abandono, o aspecto geral é de tranqüi-
lidade, regularidade, com um certo ar de desolação.73

Ainda na visão de Henry Koster,74 “A cidade de Olinda vivia imersa,
em silêncio monástico, ruminando a decomposição de suas pedras cente-
nárias”. A seguir, as descrições dos viajantes e destaque aos qualificati-
vos escolhidos para descrevê-la, uma vez que Olinda era vista como
ruína, decadência, desolação e abandono. As descrições de Olinda, pe-
los significantes usados, remetem à morte, à decomposição de uma for-
ma radical. Vejamos o que diz Luís dos Santos Vilhena,75 professor de
grego que residiu em Salvador no final do século XVIII:

[...] onde hoje se vê o como que o cadáver da antiga Olinda, em uma
lindíssima eminência donde a vista pela costa termina no cabo de
santo Agostinho, e donde pela sua falda por dilatada planície se vê o
rio Beberibe serpenteando de tal maneira por aquele ameníssimo
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vale, que é muito para dúvida, que todos os esforços de arte possam
formar um quadro semelhante ao que ali pintou a Natureza.

Destacamos os significantes privilegiados que fomos encontrando
nos textos dos nove cronistas escolhidos, em relação às perdas, e que,
como predicativos, têm a função de qualificar os nomes, portanto, qua-
lificar Olinda. Chama a atenção a repetição de palavras que conotam a
decadência, a decrepitude e a morte, em suas múltiplas formas, utiliza-
das nos relatos de pessoas distintas, que tiveram acesso a Olinda em
épocas e situações diferentes, num período relativamente longo. Apre-
sentamos, em destaque, os significantes encontrados nos textos apre-
sentados: decomposição; ruínas; desolação; miserável; abandono; deserto;
cemitério; cadáver; melancólico; definha; decair; jaz.

Na realidade, são muitas as perdas e destruição. Olinda morre?
Seguindo o trabalho da historiadora Rita de Cássia Araújo,76 essas são
também palpáveis, no tocante a sua redução territorial. Eis como ela as
descreve:

Em 1847, a extensão do município de Olinda achava-se bastante
reduzida em relação ao que fora nos primeiros tempos da coloniza-
ção. Perdas territoriais iniciadas com a criação da vila do Recife, por
carta régia em 19 de novembro de 1709, que incorporou importan-
tes povoações do Cabo e de Ipojuca à sua jurisdição Em 1811, Olinda
sofria novas perdas, ao serem criadas as vilas de Santo Antão, Paudalho
e Limoeiro.

O que podemos constatar nos textos apresentados, é que a invasão
e destruição impetrada pelos holandeses e a posterior mudança de sede
da colônia para o Recife foi um golpe mortal, verdadeira expressão de
Thanatos, o “instinto de morte”, que é tão claramente posto em evi-
dência nas situações de guerra: morte simbólica de Olinda, enquanto
representativa de um período de poder, riqueza e glórias, e que abalou
profundamente sua história e sua memória, deixando marcas na me-
mória que são percebidas ainda hoje. Essas histórias estão presentes na
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população, em seu imaginário, circulam através de seus discursos e são
veiculadas e atravessam as gerações, constituindo sua tradição, sua his-
tória contada e repetida durantes séculos. Portanto um traço identitário
do olindense.

A seguir expomos imagens, das mais antigas de Olinda, no período
de sua ocupação. Podemos observar como eram as primeiras constru-
ções, em destaque as igrejas edificadas no alto da colina, os espaços
ainda inabitados e a presença da vegetação abundante. As ilustrações e
fotos permitem-nos recuar no tempo. Façamos esta viagem de volta a
essa Olinda do século XVII.
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Veremos, no próximo capítulo, como a cidade de Olinda experi-
mentou os novos ciclos de apogeu e declínio, como isto aconteceu, o
que ficou gravado, dessa época, nas representações sociais através da
memória dos olindenses, atuais habitantes desta cidade, e o que ficou
documentado pela história. Estes ciclos já foram destacados pelo de-
poente Alexandre Alves Dias, como fazendo parte da história de Olinda,
que passa por “altos” e “baixos”. Em seu depoimento, estes ciclos estão
ficando cada vez mais próximos um dos outros. O depoente André
Renato Pina Moreira também destaca, em suas rememorações, essa
particularidade.
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5 OLINDA X  RECIFE:
NOVOS CICLOS DE APOGEU E DECLÍNIO

Olinda, cidade heróica.
Monumento secular, da velha geração

Olinda, serás eterna e eternamente
Viverás, em meu coração.

Capiba2

Olinda com Recife ao fundo1
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A foto revela a proximidade das duas cidades-irmãs pernambucanas:
Olinda e Recife. Gilberto Freyre3 indicou as características
identificatórias de cada uma, as do Recife e dos recifenses, e as compara
às de Olinda, cidade-mãe, e dos olindenses, dentre as quais destacamos
algumas:

O recifense não é hostil à gente de fora: há até qualquer coisa de
cosmopolita no seu espírito. Não é de admirar: sua cidade, que é
uma espécie de Olinda descida de morros rente com o mar [...] Sem
se oferecer ao visitante e buscar seu elogio, o Recife gosta de ser
descoberto no que tem de esquivo [...] Olinda se oferece um tanto
como Salvador aos olhos dos turistas, dos fotógrafos, dos pintores.
O Recife seguindo exemplo da mãe — Olinda — tem sobrevivido a
assalto à sua integridade [...] Capital de Estado o Recife, completa-
do maternalmente por Olinda [...] Recife é a capital do Nordeste
como Olinda é mãe de todo o atual conjunto de prósperos burgos
nordestinos [...] O Recife é uma cidade-sereia: com suas muitas águas,
tem encantos. Encantos de suas águas do mar e a que se juntam as
águas de rios [...] Praias que — como a de Boa Viagem e a da Pieda-
de — com as quais rivalizam as de Olinda, de umas e de outras
saindo para o alto-mar jangadas a vela.

Vamos acompanhar, pelos registros da memória dos depoentes, as
relações e rivalidades entre olindenses e recifenses e as identificações
com suas respectivas cidades, considerando o fato de serem tão próxi-
mas, mas tão diferentes em suas histórias e particularidades, como tão
bem nos mostra Gilberto Freyre4 no fragmento citado.

 Em psicanálise, a identificação é entendida como um mecanismo
psicológico constitutivo da personalidade, que está na base das rivali-
dades e dos ciúmes fraternos e consequentemente nas características
identitárias, mas também está nas bases das interrelações sociais. Veja-
mos, no Dicionário de Psicanálise, como se explica esta questão:

Identificação é um processo psicológico mediante o qual um sujeito
assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se
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transforma, total ou parcialmente, sobre o modelo deste. A personalida-
de se constitue e se diferencia mediante uma série de identificações.5

Já os ciúmes e rivalidades podem ser entendidos com base no conceito
trazido por Jacques Lacan,6 que destaca a importância do imaginário nestes
mecanismos e também nas condutas sociais: “A identificação específica das
condutas sociais se baseia em um sentimento do outro que se desconheceria
se se carece de uma concepção correta de seu valor totalmente imaginário.”
Em Aurélio Ferreira,7 encontramos a seguinte significação para o termo
rivalidade no senso comum: “1.Qualidade de rival, ou de quem rivaliza, com-
petição, emulação. 2. Oposição, luta, conflito, competência. 3. Zelos amoro-
sos; ciúmes.” Portanto, sentimento ambivalente, hostil e também amoroso.

Vamos acompanhar os dados da historiografia para entender as re-
lações de rivalidade e os ciúmes mantidos ao longo do tempo, as fases
de evolução do Recife e seu apogeu, e as fases de declínio de Olinda,
descritas no capítulo anterior, com base nos relatos dos cronistas, que
marcam as diferenças históricas de cada uma. A emancipação político-
administrativa do Recife, em 19 de novembro de 1709, elevada ao status
de vila, denominada Santo Antônio do Recife — já que antes era uma
simples comarca —, não foi bem aceita pela população de Olinda, como
nos atesta esta passagem:

Somente muito posteriormente, é que pela carta régia de 19 de No-
vembro de 1709, teve a categoria de villa [Recife] attendendo el-rei à
informação do governador Sebastião de Castro Caldas, sobre a assis-
tência dos governadores e ministros ser na cidade de Olinda, e não no Recife,
como costumavam abusivamente, e para que se evitassem as desu-
niões dos moradores da mesma cidade de Olinda com os de Recife.8

Iniciava-se assim o ciclo de crescimento do Recife, que gerou ten-
são entre os olindenses e acirrou muito a rivalidade. Percebemos que as
relações entre ambas foram conflituosas, hostis e também amorosas.
Por que Olinda não conseguiu acompanhar a evolução do Recife? Como
isso se deu?
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Não podemos pensar em sentimentos de rivalidade, sem pensar em
disputas e ciúmes. Em 1709, Pernambuco tinha 246 engenhos de açú-
car e produzia 12.300 caixas do produto já com a retomada da produ-
ção, após quase um século do período da guerra holandesa. “Olinda
perde o centro das decisões administrativas, políticas, econômicas, ju-
diciárias e religiosas, que foram sendo transferidas para o Recife.”9

Para Olinda, a pérola da Colônia, perder o posto e importância
para o Recife, pode ter sido uma grande questão narcísica, para a vaida-
de dos olindenses. Sem sombra de dúvidas, o crescimento do Recife é
um fato que marcou outra grande perda para o imaginário dos olindenses
e, consequentemente, teve reflexos em seus traços identificatórios.

A ligação entre as duas cidades cada vez mais foi facilitada pelas mu-
danças ocorridas em seus meios de transporte e de acesso. Antes era pro-
porcionado só por embarcações, principalmente canoas, mas, desde 1700,
foi construída a primeira ponte no Varadouro em Olinda, acesso terrestre
que permitiu nova passagem em direção à povoação portuária: o Recife.

Mesmo tendo o Recife o status de vila, os recifenses não estavam
autorizados a participar dos conselhos do poder administrativo. Os con-
flitos e a rivalidade se acirraram entre a nobreza de Olinda — a aristocra-
cia, representada pelos endividados antigos donos de engenho, em sua
maioria brasileiros que habitavam a cidade — e os comerciantes portu-
gueses credores e financiadores da agroindústria açucareira do Recife. Os
traços e marcas das diferenças já estavam sendo gestados e foram exacer-
bados nesses momentos. Os recifenses eram chamados pejorativamente
de “mascates”, por serem portugueses e de origem simples, cujo comércio
era inicialmente feito de casa em casa pela região, e caixeiros, que se trans-
formaram em donos de armazéns e de casas comissionárias. Estes for-
mavam a nova burguesia da florescente vila do Recife.

Entre 1710 e 1711 eclodiu a revolta conhecida por “Guerra dos
Mascates”, um dos mais importantes conflitos armados ocorridos entre
a população das duas vilas, com muitas vítimas de ambos os lados. Os
relatos de Sebastião Galvão Junior e Flávio Guerra são esclarecedores:
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A sete de novembro, em número de 2.000, depois de terem à noite
feito alto em Apipucos, chegam à Boa Vista na manhã de 8 Bernardo
Vieira de Mello, que chegara dos Palmares se reunindo com outros
ao capitão-mor Pedro Ribeiro da Silva, no domingo 9, triumphantes
penetram na villa, lançam por terra o pelourinho, e esbordoam os
mascates do novo Senado, fazendo fugir espavorido para a Bahia,
nesse mesmo dia o governador Caldas.10

Os recifenses, porém, impacientes por sua autonomia, e na ânsia de
se vingar dos olindenses, não ficaram nas encóspias. E, passado al-
gum tempo, pretextando queixas contra o sargento-mor Bernardo
Vieira de Melo, que se dizia estar querendo se proclamar governa-
dor, fizeram estalar uma contra-revolução [...] O fato é que os
recifenses puseram em campo regular tropa militar [...] A luta durou
com certa violência até 6 de outubro, quando chegou o novo gover-
nador enviado pela corte, capitão-general Félix Machado Mendon-
ça, a quem todos prestaram obediência, restabelecendo-se a paz.11

Ao final das lutas e de uma longa disputa pelo poder, saíram vitorio-
sos os recifenses, com a chegada do novo governador enviado por Por-
tugal, o capitão-general Félix Machado Mendonça, que se estabeleceu
na nova vila de Santo Antonio do Recife. Partidário dos recifenses, a
ele coube o controle da situação, mesmo que a capital, formalmente,
continuasse sediada em Olinda.

Essas lutas mostraram que um novo tempo estava chegando, com outro
centro de poder. Em 10 de novembro de 1710, Olinda foi palco de movi-
mentos libertários importantes na história do país. O sargento-mor Bernardo
Vieira de Melo proclamou a República de Olinda e posicionou-se em favor
da independência do Brasil de Portugal. Este fato histórico gerou reações
violentas da Corte, que dominou o movimento, e Bernardo Vieira de Melo
foi levado preso para Portugal e lá morreu. A semente foi plantada: o ideal
da liberdade e da independência de Portugal na colônia, e seus traços
identitários de orgulho e amor à terra já podiam ser percebidos.

Enquanto assim prosperava o Recife, crescendo também em popu-
lação, contando já umas 8.000 almas, e tornando-se superior à Olinda,
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sobretudo pelas vantagens do porto, são a mais importante praça de
guerra e de commercio do norte do Brasil, não passava, à vista da lei,
de uma aldeia.12

Ao tornar-se vila, o Recife ampliou-se e ficou gradualmente com
parte significativa do território de Olinda, que teve uma grande perda
territorial. Mário Maior e Leonardo Silva13 relatam as mudanças que
ocorreram no território de Olinda:

Ao separar-se de Olinda, em 1709, a vila de Santo Antonio do Reci-
fe constava, apenas, das áreas compreendidas pelos bairros de São
Pedro Gonçalves (bairro do Recife) e Santo Antonio, que se estende
até os limites do rio Capibaribe com a povoação dos Afogados. Em
virtude da provisão de 6 de dezembro de 1817, foram desmembrados
do termo de Olinda o bairro de Boa Vista e a povoação dos Afoga-
dos. Por resolução da presidência da Província, datada da reunião do
Conselho de 20 de maio de 1833, lhe foram unidas as freguesias da
Várzea, de Jaboatão e parte de São Lourenço, até onde tinha perten-
cido ao termo de Olinda. Pela Lei Provincial nº. 117, de 8 de maio
de 1843, foram separadas do termo de Olinda e incorporadas ao
Recife a freguesia de Poço da Panela e parte da Boa Vista, que ainda
lhe pertencia. Em 1863 o termo, comarca e município do Recife
compreendia as freguesias de São Pedro Gonçalves, Santo Antonio,
Boa Vista, São José, Afogados, Muribeca, Poço de Panela, Várzea,
Santo Amaro de Jaboatão e São Lourenço da Mata; compreendendo
as quatro primeiras a área urbana da cidade propriamente dita, onde
vivia uma população livre estimada entre 90 a 100 mil habitantes.

Em 1799, Dom Azeredo Coutinho tomou posse do Bispado de
Olinda e sua atuação à frente da instituição foi importante, ao criar, no
antigo colégio dos jesuítas, o Seminário de Olinda. Este se constituiu
em importante espaço para a formação de intelectuais e líderes na re-
gião. No Seminário Episcopal de Olinda foram instalados por esse bis-
po, em 1800, cursos regulares, possibilitando a formação de uma elite
política. Em Pernambuco, particularmente em Olinda e Recife, um novo
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clima político se instalou, com ideais libertários, influenciados pelas
ideias europeias, francesas em particular, que repercutiam na Colônia.

O movimento sócio-cultural e político que se empolgou nos fins do
Século XVIII, com as revoluções francesas de 1789 e 1792 e a decla-
ração dos direitos do homem em 1791, fundiu, no cristalizar de suas
conceituações, o alvorecer de uma nova etapa na vida política do
Novo Mundo, repercutindo com certa profundidade em Pernambuco,
onde a vasta literatura considerada avançada começou a encontrar o
campo propício daquele orgulho dos pernambucanos de “serem bra-
sileiros” dos pernambucanos, e abrira as janelas para se começar a
receber o sol das novas concepções políticas.14

Desde a segunda metade do século XVIII, o Recife já apresentava
sinais de desenvolvimento urbano que foi intensificado com a chegada
da família real, em 1808. O príncipe regente D. João VI abriu os portos
ao comércio às nações amigas. Assim, teve início uma nova fase para a
Colônia, que foi elevada à categoria de Reino. Isso contribuiu para o
desenvolvimento do Recife, pela presença de seu porto e pela própria
localização geográfica da região, mais próxima da Europa.15

A abertura dos portos possibilitou o alargamento do mercado ex-
terno, que perdeu as amarras do monopólio do comércio via Portugal.
Isso trouxe para a região negociantes e capitais estrangeiros, principal-
mente ingleses e franceses, que além de sua experiência, contribuíram
para o incentivo e renovação do comércio. Houve reflexos para a região
pernambucana e baiana, que eram os centros de poder do Brasil Colô-
nia. O Recife, nesse momento a principal cidade da Capitania, tinha,
segundo o cronista Henry Koster,16 em 1809, cerca de vinte e cinco mil
habitantes, sendo considerada a principal praça comercial do Brasil; e
Olinda tinha cerca de três mil almas, apenas. O desenvolvimento do
Recife ia acontecendo de forma muito intensa, com a retomada da
produção do açúcar, do algodão, da madeira e outros produtos, que
novamente alavancaram a vida financeira, abrindo um novo ciclo. E o
Recife foi a cidade mais beneficiada.
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Os traços identitários dos olindenses e recifenses se aprofundaram
e foram revelados num outro movimento libertário importante, a revo-
lução de 1817, conhecida como “Revolução dos Padres”, por ter sido
gestada no Seminário de Olinda e ter contado com a participação de
cerca de 50 padres, num confronto entre as tropas revoltosas
pernambucanas e portuguesas. Nesse momento foi instalado um go-
verno provisório. Também participaram da conspiração as cinco lojas
maçônicas que existiam em Pernambuco. A despeito de esse movimen-
to expressar a franca hostilidade em relação a Portugal, foi sufocado e
os idealistas pernambucanos foram derrotados. A Coroa portuguesa
conseguiu dominar o movimento e seus líderes foram perseguidos. O
Recife foi ocupado militarmente e a reação da Coroa foi intensa, como
destaca o historiador Flávio Guerra:17 “Pernambuco pagava bem caro
por seu sonho de liberdade.”

Segundo Louis Tollenare,18 em 1819, o Recife tinha aproximada-
mente quarenta e cinco mil habitantes e Olinda cerca de quatro mil
moradores, o que já demonstrava a posição de relevância do Recife nos
destinos da região. Rita de Cássia Araújo19 refere a tentativa de unifica-
ção das duas cidades, Olinda e Recife, em 1820, plano que não chegou
a se concretizar, mas mostrou as tentativas de enfrentamento das rivali-
dades e disputas acirradas entre elas:

Em 1820, o governador da província, Luís do Rego Barreto, havia
exposto seu plano de unir Olinda e o Recife, criando a cidade de
Pernambuco. A estrada aberta em sua administração, ligando Olinda
ao bairro da Boa Vista, e a que projetava entre a vila do Recife e
Olinda, seguindo o traçado do istmo, facilitaria bastante a comuni-
cação entre elas. Pensava ser esta a melhor solução para acabar com
séculos de rivalidade política entre as duas cidades.

Importante ressaltar que, em 1827, por autorização de D. Pedro I,
foi decretada a criação dos primeiros Cursos Jurídicos no Brasil, um em
São Paulo e outro em Olinda. Isto fez com que Olinda passasse a contar
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com uma vida estudantil intensa e certa efervescência intelectual, rece-
bendo alunos de outras regiões. Chegou a ser criada na cidade uma
tipografia, fundada em 1831, que funcionava na Rua do Amparo, n. 22,
uma das primeiras a serem implantadas no estado de Pernambuco. Isto
fazia com que Olinda pudesse ser considerada uma cidade universitá-
ria, como destaca Luiz Beltrão:20 “[...] pelo seu programa dos estudos
superiores, e científicos, transformara aquela cidade em uma nova Coimbra,
na frase de um cronista coevo.”

A fundação do Seminário de Olinda e a criação dos cursos
lecionados neste Seminário forjaram a formação de uma liderança in-
telectual na cidade, que teve influência nos destinos da região e foi a
base do surgimento dos movimentos libertários, já citados, visando a
independência do Brasil de Portugal, que começaram a surgir na Colô-
nia, inicialmente em Pernambuco, e marcaram a identidade dos
pernambucanos e dos olindenses em particular.

Esteve o colégio dos Jesuítas abandonado até 1796, quando o prédio
e todos os seus pertences foi doado, por ordem do Príncipe Regente
D. João, ao 2º Bispo de Pernambuco, D. José Joaquim da Cunha
Azeredo Coutinho (1742-1821), para nele funcionar o Seminário
Episcopal de Nossa Senhora da Graça, solenemente instalado em
16 de fevereiro de 1800.21

Foi se formando um novo núcleo de poder, com a ascensão das clas-
ses mais endinheiradas, que se estabeleciam na região: os burgueses. Eram
os banqueiros, os produtores e exportadores do açúcar e do algodão e os
comerciantes, importadores dos produtos de primeira necessidade ou de
luxo, para a região de Pernambuco. O bairro portuário do Recife foi se
especializando, desde o domínio dos holandeses, como um centro co-
mercial de exportação e importação de mercadorias, e seu porto era o
mais importante de toda a região nordeste da Colônia e do Império. Esse
bairro, no início do século XIX, já apresentava alto grau de especializa-
ção, como local portuário, bancário e entreposto comercial.
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Foram ali construídos os sobrados e, como aconteceu em Olinda,
tinham as casas comerciais localizadas no térreo e a moradia dos pro-
prietários no andar superior. Eram construções de até quatro andares,
direferentemente de Olinda, que em sua maioria eram de apenas dois
andares. Os judeus, comerciantes por excelência, se fixaram na região
no período colonial e foram os grandes financiadores da produção do
açúcar. O bairro portuário do Recife reunia essa nova elite e era a região
administrativa e comercial. Nele se concentravam grandes empresas,
bancos, inclusive a própria Associação Comercial, criada no ano de 1839.

É curioso que nesse bairro foi construída a primeira sinagoga da
América Latina, a “Kahal Zur Israel”, edificada no século XVII, locali-
zada na rua dos Judeus, hoje rua do Bom Jesus. Funcionou de 1637 a
1654 e mostra a importância dos judeus na história da região. Fundada
pelos judeus da Holanda, vindos para o Brasil ao fugirem da persegui-
ção que lhes foi imposta na Europa daquele período, a sinagoga foi
descoberta pelo pesquisador José Luiz Mota Menezes. Nas escavações,
a muralha que servia para proteger a cidade dos inimigos, ainda pode
ser observada. No local da antiga sinagoga, funciona hoje o Centro de
Referência da Cultura Judaica.22

Já o bairro de Santo Antonio, ligado por ponte ao istmo, transfor-
mou-se num centro comercial varejista importante, no qual foram sur-
gindo lojas mais sofisticadas, para atender às demandas de artigos mais
luxuosos para o consumo dessa nova burguesia que florescia no Recife.
O terceiro bairro, o de São José, era residência da população trabalha-
dora do comércio, dos artífices e dos funcionários públicos.

Rita de Cássia Araújo,23 em seu detalhado estudo, informa-nos que,
nesta época, o marco do desenvolvimento e do crescimento da cidade
do Recife podia ser medido pela construção do maior símbolo de luxo,
o Teatro Santa Isabel, projetado pelo arquiteto francês Louis Léger
Vauthier. Em abril de 1839, o governador Conde da Boa Vista (1837-
1844) autorizou a construção de um teatro público nos moldes da ar-
quitetura clássica, digno da importância de Pernambuco, que foi
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inaugurado em 1850 e deu um ar de metrópole à capital pernambucana.
Essa edificação, que fez parte de uma missão técnica francesa, marcou
uma época de grandes mudanças na fisionomia do Recife, trazendo a
influência da arquitetura neoclássica para a região.24

Tom Maia, Gilberto Freyre e Thereza Maia25 destacam como mar-
co da riqueza do Recife a construção da Capela Dourada no Mosteiro
dos franciscanos, em 1896. Assim os autores a descrevem:

Parte integrante do Museu Franciscano de Arte Sacra, a Capela
Dourada da Ordem Terceira, “esplendecente pelo seu ouro, numa
majestosa firmação do barroco, nasceu naquele agitado fim artístico
do século XVII — de Luís XV em França e D. João V em Portugal
— justamente com o apogeu financeiro de Pernambuco”.26

São deste período os seguintes edifícios: a casa de Detenção (1850-
1867), atualmente funciona a Casa da Cultura, centro de artesanato; o
Ginásio Pernambucano (1855-1868), até hoje em funcionamento, e o
Hospital D. Pedro II (anos 1860).

Podemos perceber a pujança do Recife nos relatos do pintor ale-
mão Rugendas. No início da década de 1920, esse pintor comentou que
Pernambuco (Recife) era, depois da Bahia (Salvador), a cidade maríti-
ma mais importante do Brasil e que já era o principal entreposto de
comércio com a Inglaterra. O crescimento de seu comércio é também
destacado por Flávio Guerra:27 “De fato, em 1839, Recife contava com
75 estabelecimentos atacadistas, sendo 23 brasileiros, 22 ingleses e 10
portugueses.”

Mesmo assim, desde a segunda metade do século XVIII, com a
crise internacional do açúcar e a descoberta das minas de ouro e dia-
mantes na região Sudeste, a região pernambucana perdeu a hegemonia
econômica e seu lugar como centro de poder. Este centro deslocou-se
para a região sudeste, que foi impulsionada em seu progresso pelo
mercado externo — o das minas, com a exploração do ouro e dos dia-
mantes, e depois pela produção e exportação do café, que propiciou o
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desenvolvimento desta região a partir da segunda metade do século
XIX. O Nordeste permaneceu como uma região fornecedora de maté-
ria-prima apenas.

Durval Muniz Albuquerque Junior28 em seu livro sobre a história e
o conceito da região Nordeste, intitulado A Invenção do Nordeste e outras
Artes, percebe a importância cultural da região em relação ao restante
do país, não apenas nos aspectos econômicos. O autor destaca a região
em seus trabalhos:

Gilberto Freyre, por exemplo, atribui à influência holandesa no sé-
culo XVII um dos fatores de diferenciação do Nordeste. Esta área
teria se diferenciado até do ponto de vista cultural do restante do
país, a partir do momento em que Recife se constituiu em centro
administrativo de uma área equivalente ao atual Nordeste, além, de
centro financeiro, comercial e intelectual judaico-holandês.29

Percebemos a importância do período da colonização portuguesa e
da invasão e expulsão dos holandeses na formação da identidade e da
consciência regional, que, para Gilberto Freyre30, teria antecedido à pró-
pria consciência nacional no Brasil. Nesse ponto, é bom destacar a per-
cepção dessa identidade pernambucana, descrita por Nilo Pereira31 e
destacada por Dorany Sampaio,32 organizadora das comemorações do
350º aniversário da Restauração Pernambucana, na apresentação da
coleção dos textos históricos sobre Pernambuco, editados na ocasião,
quando afirma:

Este material valioso há de contribuir para fortalecer os justos senti-
mentos de ufania, da nossa pernambucanidade e da consciência regio-
nal, como elementos constituintes de nosso patriotismo [...] após
anos de sacrifícios, de derramamento de sangue da raça brasileira em
formação.

Como vimos, Olinda entra em decadência durante longo período,
e isso vai se refletir no orgulho e nos sentimentos identitários dos
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olindenses. Este declínio estende-se durante todo o século XIX, como
pudemos constatar nos depoimentos dos estrangeiros que estiveram lá
de passagem, apresentados no capítulo anterior. Isto porque Pernambuco
desenvolveu-se e transformou-se num polo de produção do açúcar e do
algodão, que são suas principais riquezas, e é um centro essencialmente
exportador. O açúcar é uma monocultura que ocupa grandes faixas de
terras — os latifúndios — e até hoje está concentrada nas mãos de uma
minoria abastada, os usineiros.

O Recife é o novo centro do poder.33 Também foram iniciadas as
primeiras ferrovias, em 1858, com a primeira linha para o São Francis-
co, que favoreceu o Recife, por seu papel propulsor do desenvolvimento
regional, facilitando as comunicações e escoamento da produção.34

Os dados do primeiro censo oficial,35 em 1872, registraram 116.671
habitantes no Recife, que já se transformava em núcleo de influência de
toda a região, englobando, além de Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande
do Norte e Alagoas.

A mão de obra que utilizou na produção do açúcar, antes escrava, foi
depois substituída pelos chamados “cortadores de cana”, trabalhadores
empregados, muitas vezes, em regime de rotatividade, em função das
safras, e historicamente mal remunerados. Conforme Fernanda Rosas: 36

O Nordeste atua como região subordinada e fornecedora de maté-
ria-prima e força de trabalho barata, constituindo o que poderíamos
chamar de um exército nacional de reserva de mão-de-obra, além de
ser área propícia para que os investimentos sulistas pudessem ser
mais rentáveis (como também a extração de capital, e sua posterior
capitalização).

A economia pernambucana era muito dependente deste produto e
estava suscetível também às altas e quedas dos preços nos mercados
internacionais, o que levou a economia da região a uma dependência
dos grandes centros internacionais. O desenvolvimento econômico do
Recife também se deu no setor terciário, porque a cidade se destacou
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como polo comercial, desde a época colonial, pois fazia a intermediação
com Portugal, Holanda e depois com a Inglaterra, pela exportação so-
bretudo do açúcar e do algodão e pela importação de bens, principal-
mente manufaturados.37 Sobre o início da industrialização na região,
Rita de Cássia Araújo38 ressalta que, até 1850, não havia grande desen-
volvimento na indústria no Recife:

No caminho entre Olinda e Recife, havia cordoaria de côco, de pro-
priedade do português Veiga [...] Em 1825, o abastado comerciante
Gervásio Pires Ferreira montou uma fábrica de tecidos de algodão,
de fabricação grosseira, destinada a vestir a escravaria e a gente po-
bre. Mais expressiva e de maior impacto na cidade foi a Fundição da
rua da Aurora, do súdito inglês Cristóvão Satrr, fundada em 1829.
Indústria complexa [...] estava aparelhada para produzir máquinas a
vapor, caldeiras, engenhos para cana, tachas, alambiques de ferro [...]

A economia pernambucana conheceu certo grau de progresso, quan-
do, no Império, instalou-se em Pernambuco certa aceleração das ativida-
des comerciais e também industriais, principalmente a indústria têxtil,
cuja primeira fábrica, datada de 1874, resultou da necessidade de se ensacar
o açúcar para exportação. Mas as transformações também ocorreram na
região pernambucana pela necessidade de produção em massa, e foi be-
neficiada com a inovação mais importante, que foi a substituição da tra-
ção animal pela força a vapor, introduzida na fabricação do açúcar, nos
engenhos pernambucanos.39

Graças à comunicação possibilitada pela linha férrea, Olinda en-
trou em novo ciclo, favorecido pelo abandono do uso das canoas, já com
a construção da primeira estrada que unia as duas cidades, entre 1817-
1821. Depois surgiu a Maxambomba, a partir de 1870, trem urbano que
funcionou até 1914, quando foram implantados os bondes elétricos. O
nome vem da maneira popular de pronunciar Machines and Pumps, nome
da empresa inglesa, escrito na frente das locomotivas. Utilizava os tri-
lhos instalados da Encruzilhada, no Recife, até a Praça do Carmo, em
Olinda. Luiz Duarte40 explica como se deu esse início de ligação:
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A primeira estrada de ferro urbana ligando Olinda e Recife, foi aberta
ao tráfego a 22 de junho de 1870, por cujo empreendimento muito
demonstrou interesse Francisco de Assis Pereira Rocha, que presi-
diu a Província de Pernambuco nos anos de 1868 a 1870. O segundo
ramal da estrada de ferro entre Encruzilhada e Beberibe, foi inaugu-
rado em 14 de maio de 1871.

Desde 1876, a chegada da máquina movida a vapor implicou num
grande desenvolvimento para a região e Olinda também foi beneficia-
da por esses novos avanços, como vimos acima, que facilitou o acesso a
esta cidade e ao Recife, fazendo a ligação do Recife até o largo do Carmo,
centro da vida social olindense. Em seguida aos bondes elétricos surgi-
ram os ônibus e os automóveis, com as rodovias que, cada vez mais,
propiciaram um acesso mais rápido entre as duas cidades. Este proces-
so permitiu uma proximidade muito grande entre elas, como se tratasse
de uma só.

No século XIX, o rápido crescimento do Recife, seu comércio e a
chegada de novas fábricas fizeram com que a cidade se transformasse
no polo de desenvolvimento da região. E Olinda ainda ocupava a parte
antiga, suas colinas. Assim Fernando Novaes41 descreve a cidade de
Olinda, em 1876:

A cidade ocupava os morros que constituem hoje em dia, sua parte
antiga, histórica (centro administrativo, religioso, turístico). Para o
Norte só chegava até o Carmo. Seus subúrbios iam até o cemitério.
Da estrada do norte, que demandava Igaraçu, partia (no ponto em
que hoje fica a vila da COHAB na interseção da Av. Joaquim Nabuco
com a rodovia Pan Nordestina), uma estrada em direção ao forno do
Cal; esse caminho, após surgir e atingir o antigo Engenho Nossa
Senhora da Ajuda, seguia entre a mata e o mangue, serpenteando até
o Porto da Madeira, no Engenho Sapucaia.

Por outro lado, o Recife tornou-se o centro abastecedor de toda a
região nordestina e entreposto de produtos vindos principalmente do
sul do país. Teve um grande desenvolvimento em função de seu porto.
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As indústrias foram se estabelecendo em Pernambuco. As atividades
comerciais foram sempre importantes e as atividades de prestação de
serviços predominaram na cidade:

Em 1968, Recife passou a contar com 8.387 estabelecimentos co-
merciais, sendo 506 grossistas, o que confirma a importância do seu
comércio nesse período. Também nesses anos Recife contava com
101 agências bancárias, e sete bancos tinham sua sede nessa cidade
[...]
O Nordeste, que no período inicial, era a região mais rica da Améri-
ca Portuguesa, entrou em um processo de longo declínio, enquanto
que a região do Sudeste, a partir da lavoura do café, dos recursos da
imigração, e da industrialização, se consolidou como principal re-
gião econômica nacional, centrada sobretudo na metrópole paulista.42

Os dados do Censo, desde 1872 até o ano 2000, sobre o desenvol-
vimento populacional do Recife e de Olinda, permitem-nos observar a
grande diferença entre seus dois universos:
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Mesmo tendo evoluído em termos populacionais, Olinda não acom-
panhou o desenvolvimento do Recife, que se transformou em centro
econômico e político de toda a região. A Tabela 1 revela a diferença
entre a população de Olinda e a do Recife. Este experimentou um cres-
cimento exponencial e transformou-se, em 1950, no terceiro município
mais populoso do país. Em relação a Olinda, percebemos um cresci-
mento maior a partir da década de 1970, que se manteve estável, quan-
do a cidade recebeu grandes conjuntos habitacionais, financiados pelo
BNH, com o surgimento de seus novos bairros subsidiários do Recife.

Os olindenses passaram a trabalhar no Recife, em seu comércio e
em sua incipiente indústria, e Olinda transformou-se em uma cidade
dormitório, para a maioria de sua população, já que não tinha condições
de oferecer ocupação remunerada para todos. Os olindenses afluíam
então para o Recife, em busca de emprego e renda. Isto ainda é percebi-
do nos dias atuais. A seguir, fotos ilustram a época da chegada dos
bondes e das pontes construídas para unir as duas cidades-irmãs: Olinda
e Recife. Sem dúvida foi uma evolução em suas vias de acesso que apro-
ximou cada vez mais as duas cidades.
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Estação da Maxambomba no Largo no Largo do Carmo, final do século XIX44

Maxambomba, tendo ao lado passageiros, na Praça do Carmo em Olinda, 191045
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Bonde na ponte da Tacaruna, que liga Olinda ao Recife, 192446

Bonde elétrico na ponte do Varadouro, 193047
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Em Olinda instalaram-se algumas fábricas, como a Amorim Cos-
ta, no Varadouro, de fato, de origem mais antiga. Mesmo assim, foi
nesta Olinda decadente e pobre que um português — Antonio José
Madeira —, por volta de 1893, montou uma pequena fábrica de vinho
de frutas nacionais e massa de tomate, a Fábrica Actividade.48 Esta
fábrica transformou-se na Fábrica Amorim Costa.49 Sobre sua impor-
tância para Olinda, Clara da Silva Braga,50 depoente da pesquisa,
traz-nos suas lembranças, já que seu pai foi um de seus donos:

A Fábrica é uma referência muito grande para todos os olindenses, porque se

dizia: “só é olindense quem pulou os muros de São Bento para roubar manga e

pegou vela de abacaxi na fábrica do Varadouro”. Ela já exportava naquela

época. Vendia sua produção para a Europa e América do Sul. Exportava para

a Europa e para as Repúblicas do Prata. Produzia todas as qualidades de doces

em calda e cristalizados: passa de caju, passa de goiaba, abacaxi cristalizado.

Eles fabricavam para vender para o exterior, porque o povo de Olinda da épo-

ca não apreciava este tipo de doces. Faziam também extrato de tomate e massa

de tomate. Ela deixou de funcionar em 1959.

Atualmente funciona neste prédio o Mercado Eufrásio Barbosa,
importante centro de Artes e Artesanato da Prefeitura de Olinda, no
bairro do Varadouro, Sítio Histórico e ponto de grande visitação turís-
tica da cidade. Seguiram-se a fábrica têxtil Tacaruna, localizada em uma
das estradas entre Olinda e Recife, e o Curtume Santa Maria, em
Peixinhos, o que representou um importante marco para a cidade.

A seguir, foto de uma das primeiras fábricas de Olinda:
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Mas Olinda não se industrializou e nem se desenvolveu como o
Recife, beneficiada pelo escoamento da produção regional por seu por-
to. A fábrica de doces Amorim Costa foi um marco do passado. O que
permanece hoje é o Recife, como centro portuário, tendo recentemente
se ampliado com a construção do novo porto em Pernambuco, na re-
gião de Suape, ao sul da capital. Olinda permaneceu como uma cidade
dormitório do Recife, a despeito de ter vivenciado um crescimento quan-
do se transformou em uma cidade balneária, no início do século XX, e
foi escolhida pela população abastada do Recife como local aprazível
para a temporada de verão, como veremos a seguir.

OLINDA TRANSFORMA-SE

EM CIDADE-BALNEÁRIO

Mesmo com o expressivo aumento de sua população a partir de
1872, como registram os recenseamentos oficiais, como vimos acima,

Fábrica Amorim Costa51
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Olinda teve o crescimento da população representado por uma curva
ascendente, acompanhado de um ciclo de declínio econômico que foi
muito longo.

Assim, as duas cidades-irmãs separam-se em definitivo em relação
ao universo de suas populações. Houve um crescimento da ocupação
urbana em Olinda, que saiu das colinas e se dirigiu para a parte plana e
a beira-mar, área não muito valorizada anteriormente e onde residiam
os pescadores e a população simples, como nos explica a arquiteta Marília
Didier,53 em seu trabalho sobre Olinda:

No início do século XX, o interesse pelas áreas planas foi impulsio-
nado, em virtude dos novos conhecimentos da medicina, sobre os
benefícios da salubridade dos banhos de mar, provocado pela procu-
ra das praias. Por falta de acesso para as praias do sul, intensificou-se

Praça do Carmo, 191052
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a procura pelas do norte. A faixa litorânea que compreende a área do
Carmo deixou de ser habitada por casebres de pescadores, deu lugar
a moradia das classes mais favorecidas, e ao longo desta surgiram as
primeiras casas de veraneio.

No início da estação, os veranistas vinham para Olinda e ocupavam
casas de conhecidos ou alugavam casas. Só depois houve um interesse
de adquirir os imóveis, construindo-se casas mais sofisticadas, ao gosto
da época. Surgiram então, em Olinda, as residências modernas, de esti-
los ecléticos, um verdadeiro “modismo”, e os famosos chalés, muito em
voga na França. Foram várias as construções na cidade desta época que
permaneceram até hoje em bom estado. As construções foram sendo
feitas no entorno do Sítio Histórico e nas ladeiras que lhe davam aces-
so.55 A seguir foto típica de construção do estilo eclético, na esquina da
ladeira do Bonfim, uma das mais importantes vias de acesso ao Alto da
Sé, em Olinda:

Praia dos Milagres, em Olinda. Primeiras décadas do século XX54
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Sobre esta fase de Olinda, Luiz Beltrão,57 em suas memórias, des-
taca a época do veraneio e seu apogeu, bem como a antiga e histórica
rivalidade entre as duas cidades:

Olinda ficou de novo no apogeu como estância balneária. Os ba-
nhos salgados fizeram verdadeira revolução social. Até então seriam
apenas “terapêutica”, agora passaram a “elegância” [...] E Olinda muito
cheia de si, esbanjando os seus melhores e mais variados trechos
praianos: Milagres, Carmo, São Francisco, Farol, Casa Caiada, Rio
Doce. Para bem acolher os veranistas. Empenhava-se, agora o Reci-
fe a fundo, na bissecular rivalidade fraterna, buscando readquirir a
supremacia social que Olinda retomara como estação balneária, com
suas banhistas [...] com seus trajes de baeta [...] Sim, o Recife reagi-
ria e, logo mais, com a decidida cooperação de um olindense preci-
samente o engenheiro Cabral Filho, conquistaria também as suas
mais belas praias, arrancadas do imenso pantanal em que se perdia
o rio Jordão.

Olinda experimentou certo destaque nesta época da medicina higie-
nista, no final do século XIX e início do século XX, quando se tornou

Casario de estilo eclético. Início do século XX56
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hábito das famílias abastadas do Recife ir para o veraneio e o banho
salgado, muito indicado como saudável ou para recuperação da saúde.
Seguindo as indicações da talassoterapia,58 que defendiam as proprie-
dades da água do mar, pela presença do iodo, cloro e magnésio, na cura
de algumas enfermidades, foram construídas residências de luxo para
as temporadas de verão.

Outro fator importante na comunicação entre as duas cidades foi a
chegada da eletricidade, que substituiu a Maxambomba, em 1914, pelo
bonde elétrico da Companhia inglesa Tramways Power and Comp. Limited.
Inicialmente, seu terminal era no largo do Carmo; posteriormente, foi
deslocado para o Farol de Olinda, onde já havia algumas residências.
Houve uma grande melhoria para a cidade nesta época do veraneio, com
calçamento das ruas e desenvolvimento para a região praieira. O depoi-
mento de André Renato Pina Moreira esclarece a respeito:

Em 1827 Olinda perdeu condição de capital, perdeu o poder político e a partir

daí passou a ser uma cidade eclesiástica e uma cidade de escolas e a burguesia foi

toda morar em Recife. No final do século XIX, início do século XX, com a

vinda do trem urbano, isto facilitou a vinda das pessoas para Olinda e ela

virou uma cidade veraneio. Olinda teve um novo florescer, e em consequência a

cidade desceu para o litoral. Não era mais só o centro histórico. O centro histó-

rico ficou lá, como tal.

Nesta época, Olinda se revestia de importância e novamente tinha
uma vida efervescente, com festas, retretas, chegando a circular o jornal
local O Sol,59 com notas sobre os acontecimentos sociais nas tempora-
das de veraneio. As famílias mais abastadas costumavam dispor de resi-
dências e vários casarões foram construídos para esta finalidade.

Olinda tinha nesse período intensa vida social, com eleição de
Rainha das Praias, passeios às matas de caju e ao Alto da Sé. Aos do-
mingos tinha a apresentação da filarmônica, as “retretas” no Coreto do
Carmo. Nesse local as famílias assistiam as apresentações e passeavam
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ao lado dos jovens e crianças. Seu ciclo era marcado pelas grandes fes-
tividades de fim do ano, o reveillon, e se encerrava com o carnaval, sua
festa maior.

Carlos Ivan de Melo nos conta a respeito das manifestações cultu-
rais da população e das festas religiosas de Olinda. Em destaque as
festas do Sr. do Bonfim:

Daí então surgiu minha curiosidade por tudo que Olinda tem na parte religiosa.

Eu me criei num mundo de artes e da cultura. Nasceu então minha curiosidade

pela parte decorativa. Eu ia às igrejas e via as pessoas ornamentarem os altares e

as procissões que é uma tradição da cidade. Eu fui então me aperfeiçoando, ini-

ciando na Igreja de São Sebastião. Minha mãe cantava nesta igreja, e o primeiro

órgão desta igreja foi doado por minha tia, Beatriz Gomes Pinto.

Foi muito especial participar das festas litúrgicas. O ciclo natalino me marcou

muito, porque minha família fazia uma famosa Lapinha, com imagens portu-

guesas, e havia a tradição da “Queima da Lapinha”, com cantorias. E havia a

tradicional Festa do Bonfim, que começava na véspera de Natal e encerrava

no dia do Ano Novo. Havia a bandeira que era hasteada, com a insígnia [ima-

gem] colocada em frente à igreja e vinha em procissão, carregada em charola,

que era um andor, com balões e com lanternas, todo mundo cantando, com

procissão em fila e esta bandeira era hasteada, e só era descerrada, quando en-

cerrava a procissão, no último dia da festa. Havia parque de diversão, quer-

messe, e no último dia, tinha os fogos. A atração era o painel, e as pessoas só iam

para casa depois que viam soltarem os fogos e aparecer o painel com a imagem

do Santo Padroeiro, o Sr. do Bonfim. Era a tradição da igreja em Olinda.

A festa de fim de Ano, que durava uma semana inteira, era realiza-
da na Rua do Bonfim, que era toda decorada para a ocasião, em função
da igreja do Senhor do Bonfim. Carlos Ivan de Melo relata muito bem
o clima religioso, no qual percebemos toda a influência da cultura por-
tuguesa, revelada pela participação da comunidade nesses rituais da igreja
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católica, trazidos pelos colonizadores e que se perpetuavam entre os
moradores de Olinda e do Recife.

Havia a participação de todos, tanto na parte religiosa como na profa-
na. As festas de rua eram muito concorridas e famosas, com a presença dos
olindenses e dos recifenses veranistas. Havia as quermesses, barracas com
jogos e vendas de comidas, o parque de brinquedos infantis e a queima de
fogos, aos quais compareciam todas as famílias e era um importante en-
contro da população da cidade em seu aspecto de grande sociabilidade.
Era um momento de congraçamento e muita aproximação. Não havia o
costume de se fazer festas particulares fechadas, como as atuais “festas de
réveillon”; era uma festa popular de rua, aberta a toda a população, na qual
as famílias participavam e se confraternizavam nas comemorações de final
de ano. Várias eram as atrações, tanto religiosas como profanas, com os
grupos folclóricos como o tradicional pastoril,60 o fandango,61 o reisado.62

Havia a frequência de todas as gerações.
Eunice Nascimento Silva63 rememora esses seus tempos de jovem,

quando havia a “paquera” e os namoros, e detalha com saudades um
tempo que acabou. Eis seu relato desse período de veraneio e das famo-
sas festas de Olinda:

Agora eu volto para os anos 50. O Bonfim tinha uma grande festa que era de

“arromba” mesmo. Até um navio de madeira fazia para dançarem o fandango,

com parque, brinquedos, tipo festa de interior. A igreja do Bonfim aberta, mis-

sa todo dia. Era a maior festa da cidade, a do final do ano. Todo mundo muito

chic e aqueles recadinhos pelo alto falante. Hoje a gente não vê mais nada

disso, acabou tudo. Desapareceu. Era a mais famosa festa de Olinda; ia toda a

família. Também vinha gente de fora, que aquilo ali ficava que ninguém se

aguentava de tão cheio. Ali não só estava Olinda.

Nessas festas de Olinda, também eram apresentados filmes, que
eram exibidos nas paredes das casas na Rua do Bonfim, durante a se-
mana festiva, de forma que toda a população podia assistir. Eunice
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destaca: “Acabou tudo!” Ela nos mostra a Olinda dos anos cinquenta, e
sua participação nas festas da cidade, descrevendo-as como uma gran-
de celebração, em que participavam as famílias reunidas: seus morado-
res e os veranistas.

Olinda era percebida pela memória tal qual uma cidade do interior,
na qual as famílias se conheciam e havia muita sociabilidade. Os trajes
chics revelam a importância dos festejos para a população, que se
engalanava para ir à festa de largo, com seus espaços na praça, aonde se
ia para ver e ser visto, onde acontecia a “paquera”, a conquista e os na-
moros entre os jovens. Onde também as crianças se divertiam nos
parques com seus carrosséis, roda-gigante e barcos, tinham acesso a
guloseimas e aos brinquedos que a depoente tão bem descreveu. Disso
restaram apenas as lembranças.

Essas festas eram também uma expressão e vivência cultural, reli-
giosa e social, e um traço importante da identidade dos moradores das
duas cidades. Eram organizadas pela igreja, pela prefeitura e pelas fa-
mílias importantes da cidade e também pelos próprios olindenses, que
participavam de sua organização, cuidando das prendas e das quermes-
ses. Era uma Olinda de outrora, pois hoje essas manifestações não mais
existem. Ambos os depoentes falam de uma fase que terminou. Reve-
lam-nos, pelos registros da memória, as perdas que a cidade de Olinda
sofreu com o correr do tempo.
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As fotos mostram Olinda no período de veraneio, com a Praça do
Carmo como seu ponto central e em detalhe as casas de estilo “chalé”.
Esta Olinda, balneário moderno e festivo, data do final século XIX e
início do século XX, como informa Manoel Teixeira Neto,65 apontando
para a presença dos sete imponentes chalés, nas fotos acima, estilo mui-
to apreciado na época, construídos neste período por uma mesma fa-
mília — consta que era um para cada uma das filhas e hoje restam
apenas quatro deles, que sobreviveram à destruição provocada pelo avan-
ço do mar.

Assim é lembrado por Alexandre Alves Dias este período de novo
alvorecer para Olinda, ao apontar que ela viveu um novo ciclo de im-
portância:

Olinda ganha vida e se transforma em cidade “fervilhante”, muito procurada

para o veraneio pelas famílias abastadas de Recife e da região, nas praias do

Carmo e nos Milagres, cheias de casas para o veraneio.

Detalhe dos três chalés da Praça do Carmo64
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Nessa ocasião, as casas eram também anunciadas para aluguel no
Diário de Pernambuco, como nos informa Rita de Cássia Araújo:66

“Na cidade de Olinda, praia de S. Francisco, tem uma casa de pedra e
cal preparada para alugar-se ou vender-se, perto do banho e da missa”;
possuidora também de grande terreno de quintal, pegado na frente
terreno para fazer uma boa casa, perto da estrada da estação da
maxambomba: quem pretender a ela enquanto é tempo, entenda-se
com o dono do palácio episcopal da mesma cidade.

O governo do Estado de Pernambuco, nesta época, tinha também
sua residência de verão para uso de seu mandatário, o que mostra a
importância na cidade na época do veraneio, como podemos ver nas
fotos a seguir. Olinda, como cidade balneária, iniciou outra fase de cres-
cimento. Na época, o governo de Pernambuco foi assumido pelo
desembargador Sigismundo Gonçalves, que mandou comprar a resi-
dência de verão para os chefes de Estado, localizada próxima ao mar,
entre o Varadouro e o Carmo. Esta residência serviu por muitos anos a
esta finalidade, no período das estações de veraneio, em Olinda. Poste-
riormente foi utilizada como escola estadual e muito tradicional de
Olinda, o Grupo Escolar Sigismundo Gonçalves, que funciona como
instituição escolar até a presente data.
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Casa de veraneio do governador de Pernambuco. Início século XX67

Vista aérea da Praia do Carmo. Foto 1910-192068
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Importante destacar o relato feito por Manoel Teixeira Neto,70 da
visão do jornalista olindense, Selênio Homem, em relação a este perío-
do de veraneio de Olinda, em que revela, de maneira contundente, as
transformações que a cidade passou na época:

No princípio do século, quando campeavam a homeopatia e os ba-
nhos medicinais, Olinda virou balneário. A acrópole guerreira, em
cujas ladeiras tanto sangue correu e por onde perambularam vetera-
nos da guerra holandesa, passou a acolher as sinhazinhas de dodói
que de madrugada, procuravam o mar em atenção ao pudor e à me-
dicina. Foram épocas de retretas, de serenatas e de carnavais.

Novas residências foram erguidas em Olinda e suas praias deixa-
ram de ter apenas as moradias humildes dos pescadores. Receberam
novas construções e tomou nova feição, com a chegada desta população

Vista aérea do Largo do Carmo e Av. Liberdade. 195069
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sazonal, que vinha na época do verão. Nesta época foi inaugurada a
nova estação de rádio A Rádio de Olinda, como foi publicado na oca-
sião, destacando este grande marco para a cidade, bem como foram
projetadas e construídas novas avenidas, como a Avenida Olinda, no
trecho da Tacaruna, que abriria novos acessos para a região. Também
teve início a extração e produção da “Fosforita” de suas jazidas de fosfato.
Foi um período promissor de desenvolvimento para a cidade.

A seguir, cenas dos banhos de mar e os trajes usados pelos banhis-
tas na época:

Fotos das banhistas em trajes típicos para o banho salgado, na época de
Olinda cidade veraneio. 191571
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Olinda era um lugar festivo nesse período de cidade balneário. Às be-
lezas — sol e praias limpas — aliavam-se a infraestrutura, luz elétrica, trans-
portes, água, oferecendo comodidade e higiene tão afeitas aos hábitos em
voga na mente, na cultura e nos costumes da época, influência da medicina
higienista. Também havia a tradição de se alugar as roupas para usar no
banho de mar, que eram trocadas em cabinas próprias para isso. O depoen-
te Adilson de Almeida Vasconcelos reproduz em suas memórias os tempos
em que viveu na cidade e os costumes, nas informações sobre este período
de apogeu do veraneio, que seus genitores lhe transmitiram:

A praia era simplesmente a praia de Olinda. Inferior em glamour e atrativos,

aos olhos da maioria, às praias de Boa Viagem. Mesmo quem morava em Olinda,

Banhistas em Olinda, em trajes de banho salgado. Anos 193072
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se pudesse, iria tomar banho de mar em Boa Viagem, defronte do Acaiaca, da

Casa do Navio, ou do Castelinho. Mas nunca no Pina, nem na parte que

ficava entre Pina e Boa Viagem. Nas praias de Olinda havia os chamados

“balneários” (Boa Viagem também os tinha). Eram casas (ou quartos) que

alugavam roupa de banho de mar (maiô ou calção) e onde se podia tomar

banho de água doce para tirar o sal e a areia para tomar o ônibus de volta para

casa. No tempo de mamãe, havia os ‘banhistas’, empregados da prefeitura que

ajudavam as pessoas a se movimentarem no mar durante o banho de mar.

Cordas eram fixadas na areia e seguiam mar a dentro, perpendicular à praia.

Nos Milagres, na Praça do Carmo, e no Farol, havia os tais ‘balneários’. Na

Praça de Boa Viagem, defronte daquela igreja, também tinha um.

A Cidade de Olinda não era mais a “mãe provedora”, nem conse-
guia mais suprir seus moradores de suas necessidades e a população
procurava no Recife seus serviços: comércio, bancos, escolas de nível
superior e, principalmente, emprego. Esta foi uma realidade que a cida-
de de Olinda viveu durante muito tempo.

Como é para os olindenses hoje a percepção das duas cidades: suas
relações, as semelhanças, as diferenças, a rivalidade, as disputas através
dos tempos? Adilson de Almeida Vasconcelos, em seu depoimento,
expõe sua visão sobre o Recife, com seu desenvolvimento como a cida-
de provedora, uma contrapartida à observação de Gilberto Freyre73 aci-
ma, que chama Olinda de “cidade-mãe”:

Recife era a cidade provedora. Tanto de Olinda, quanto de Caruaru, João Pes-

soa, Natal, e outras da região. Recife é um grande centro. Tinha tudo o que se

queria comprar ou assistir ou necessitar — de lojas, ginásios, faculdades, pron-

to-socorro etc. Até para revelar um filme de fotografia, ia-se ao Recife: Ótica

Universal, na rua Nova; Lutz Ferrando, no térreo do Grande Hotel (Praça

17). Discos, na Parlophon, na Modinha, na rua do Sol, atrás do Cine Trianon,

na rua da Aurora, a Rozemblit era a única fábrica de discos que eu conhecia

fora do circuito Rio/SP.
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Olinda na época do veraneio e seus casarões, 194474

Praia do Carmo. Anos 195075
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Dayse Maria da Silva Correia, entretanto, aponta uma diferença
entre os moradores das duas cidades e falhas na divulgação turística
oficial, sobre suas atrações:

Eu observo como se tivesse uma divisão entre Olinda e Recife. Não são unidas,

principalmente na parte cultural. Acho que se fiscaliza mais em Recife. Em

Olinda, o mais destacado é o Sítio Histórico, mas a orla, os bairros, poderiam

ser mais explorados. Não é tão divulgado como Boa Viagem. A orla de Olinda

é muito boa; os barezinhos deveriam ser mais divulgados. Divulgam Boa Via-

gem e eu não acho que seja tão rica! Os turistas chegam a conhecer as praias de

Olinda? Porque o ponto mais divulgado é a praia de Porto de Galinha. Eu

acredito que eles vão mais para o Sítio Histórico em Olinda. As praias é sempre

Gaibu, Porto de Galinhas. O Sítio Histórico, isso é um marco em Olinda: o

Alto da Sé e as igrejas.

Ronaldo Guimarães de Almeida Filho não percebe dificuldades de
contato entre os moradores de Olinda e do Recife:

A relação atualmente entre os moradores de Olinda e de Recife é uma coisa em

que eu não vejo nenhum atrito, nenhuma diferença. É tranquilo.

 Já Roziane Bernardo de Holanda Ribeiro, percebe uma relação de
rivalidade fraterna, também amorosa e hostil e na disputa de espaço e
de valorização de cada cidade:

A gente diz que Recife é nosso irmão, nosso primo que tem mais condições que a

gente. Primo pobre e primo rico. Acho que ainda tem grande disputa. Porque o

pessoal de Boa Viagem, quando vem para cá, diz assim: em Boa Viagem não é

assim, a gente fica ‘arengando’ com eles, porque vocês vêm para a cidade da

gente? O recifense defende Boa Viagem e o olindense defende sua cidade.
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A despeito de serem percebidas como cidades-irmãs, o Recife é
sempre destacado, nas narrativas, como centro e polo mais desenvolvi-
do. Olinda é também vista pelos olindenses como evoluindo e atual-
mente com crescimento significativo. Sandra Maria Maia Silva refere
sua percepção sobre a relação entre as duas cidades hoje:

A relação entre as duas cidades Olinda e Recife hoje em dia eu vejo mais irmãs,

não sei se é por causa do governo, porque eles compactuam com as mesmas ideias,

mas hoje vejo Olinda mais ativa. O comércio é mais ativo em Recife. Olinda

era tida como cidade dormitório, porque as pessoas trabalhavam em Recife e

dormiam em Olinda. Isso não acontece mais. Não assim, com tanta proporção

como antes. Olinda vem crescendo em relação ao comércio, as empresas grandes

estão chegando e Olinda está mudando esta cara de dormitório. As pessoas já

têm condição de trabalhar em Olinda, principalmente no comércio.

Já Marília Didier Oliveira Reis aponta os aspectos econômicos e o
nível de renda das duas populações, suas ocupações e trabalhos, e foca-
liza a questão de Olinda “cidade dormitório” do Recife:

No meu entender, a população de Olinda ainda trabalha em Recife, ou no

comércio nos supermercados. Olinda ainda é a cidade dormitório, mas já está

mudando. Eu acho que essa população que está crescendo é uma população de

baixa renda, é a população que encontra casa mais barata, então vai para

Olinda. Trabalha em Recife e vai pra Olinda e fica na periferia.

Adilson de Almeida Vasconcelos traz uma visão de um bairrismo
mais intenso, marca identitária das populações das duas cidades, que
vivenciou como uma experiência de vida. Isso lhe marcou e revela o lado
de tensão e agressividade desta rivalidade, tão lembrada nas rememorações
de seus habitantes. Bairrismo existente também entre os próprios mora-
dores dos diversos bairros de Olinda. Assim ele descreve suas experiên-
cias, com base em sua participação em grupos de jovens:
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Entre 1950 e 1960, não sei de outras épocas, havia um bairrismo muito forte

dos olindenses em relação aos de fora, e entre os próprios olindenses. Tento ex-

plicar: pessoas que vinham de fora eram mal vistas. Havia até um nome espe-

cífico para alcunhá-los: ‘cogue’. Essa rejeição só ocorria entre os jovens, ou eu só

percebia entre os meus iguais. Lembro-me que uma vez, cursava o primeiro

ano do Clássico no Ginásio Estadual, na Rua da Aurora, em Recife, e um

colega de classe que morava num bairro de Recife, o Barro, lá depois de Afoga-

dos e Tejipió, prometeu passar uma tarde lá em casa, em Olinda. Por precaução,

fui esperá-lo na Praça do Carmo, onde chegavam os ônibus que vinham do

Recife, para evitar algum problema — e ele nem foi! Em escala mais reduzida,

é mais ou menos o que hoje ocorre nas favelas cariocas: só sobe quem eles dei-

xam. Não havia ainda a prática do turismo interno. Ninguém ia a Olinda

para vê-la, para ver suas colinas, suas ladeiras, seu casario, suas igrejas, seu

carnaval.

Sueli Silva de Lima destaca de outra forma a diferença entre as
duas cidades, já trazendo em seu depoimento as questões relativas à
segurança e violência que acometem grande parte das cidades brasilei-
ras na atualidade e também Olinda e Recife:

Comparar Olinda com Recife, eu acho Olinda muito melhor. As violências hoje

em Recife são piores do que as daqui de Olinda.

Olinda foi sobrepujada pelo Recife sendo esse processo contínuo e
materializado até nossos dias, como nos esclarece ainda Gilberto
Freyre,76 em seu estudo sobre as duas cidades:

O Recife, desde a ocupação do Norte do Brasil pelos holandeses,
ganhara condições de metrópolis regional. De modo que a transfe-
rência daqueles elementos de Olinda para Recife não se fez por sim-
ples capricho político nem de repente. Fez-se aos poucos. Conti-
nuou fazer-se depois da Independência: em 1827 era completa.
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Após apresentar os graves problemas históricos de Olinda — que a
afastaram cada vez mais do Recife no tocante ao desenvolvimento — e
sua fase de apogeu, como cidade balneária, iremos apresentar outro ci-
clo de declínio vivido pela cidade. Referimo-nos ao momento em que
Olinda perdeu a posição de cidade balneária mais frequentada em
Pernambuco, para as novas praias ao sul do Recife, principalmente a
Boa Viagem, o que permanece até hoje e foi mais um golpe para o
narcisismo dos olindenses, para seu orgulho e para sua velha rivalidade.

OLINDA E A NOVA INVASÃO:
A DESTRUIÇÃO DE SUAS PRAIAS

Um novo ciclo na história de Olinda teve início e outra vivência de
perda e devastação foi sofrida em meados do século XX: o avanço do
mar na orla da cidade. As chamadas “Ressacas”,77 que invadiram vio-
lentamente a cidade, chegando a destruir seu istmo, ruas e casas. Sobre
a questão, Rita de Cássia Araújo78 escreve: “Olinda outrora destruída
pelo fogo, era agora castigada pelo mar, que ameaçava levar consigo
praias, coqueiros, ruas e casas residenciais.”

O mar avançou, conquistando suas praias até atingir o sopé de algu-
mas de suas famosas colinas. Foram destruídas casas e ruas inteiras, ten-
do desaparecido a Avenida do Nascente. As cheias afetaram as praias do
Carmo, Milagres, São Francisco e a do Farol. Os aterros sucessivos das
regiões de mangues e alagados e as obras de dragagens e ampliação do
porto do Recife promoveram o desequilíbrio ecológico e resultaram
nesta destruição, como destaca Luiz Beltrão79 em suas memórias sobre
Olinda:

Do litoral olindense cujo mar, com o aterro dos alagados e as obras
de manutenção do porto do Recife, espreitava o momento sombrio
em que, com fúria devastadora, destruiria casas e balneários e chega-
ria a abalar as próprias bases das gloriosas colinas da cidade eterna.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51268



MEMÓRIA DE OLINDA    .269

Entre 1647 e 1876 já ocorrera um pequeno avanço do mar. Na
década de 1950, face às questões acima descritas, Olinda sofreu um
longo processo de destruição de suas praias e perdeu a posição de bal-
neário sofisticado para a população abastada do Recife. Viu suas ruas
inteiras sendo tragadas pelo mar, pelo fenômeno das ressacas.

Praia dos Milagres e suas casas de veraneio destruídas pelo avanço do mar, 1960 a 196380
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O trabalho de Marília Didier82 é significativo, pelo relato dos deta-
lhes da destruição:

Foram tragadas pelas ondas dezenas de casas e desapareceu uma rua
inteira, a do Nascente, que ficava à beira mar, bem como, um lado da sua
primeira rua paralela, a dos Milagres. O litoral da praia dos Milagres
chegou a ter três ruas que foram completamente tomadas pela ação do
avanço do mar. Com elas, centenas de casas de pescadores, balneários e
sobrados, cujos quintais davam para a praia, foram destruídos.

A primeira grande ressaca data de 1948, e a praia dos Milagres foi
uma das mais atingidas, ao lado da praia do Carmo, que teve ruas e
casas destruídas. Também Luiz Duarte83 confirma a devastação, ao des-
crever consternado: “O avanço marítimo da orla olindense, tem sido
um fenômeno constante e inexplicável pelos entendidos em geologia,
oceanografia e engenharia naval, o certo é que as ressacas muito têm
martirizado boa parte da velha cidade e destruíram o ‘Istmo de Olinda’.”

Praia dos Milagres e suas casas de veraneio destruídas pelo avanço do mar, 1960 e 196381
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O autor prossegue, comentando o fenômeno que tanto estrago e des-
truição trouxe para a cidade de Olinda:

Os olindenses nunca se intimidaram com tal fenômeno e teimosa-
mente construíram por várias vezes, casas e até palacetes, formando
o arruado da hoje desaparecida Avenida do Nascente, em
consequência das ressacas, que destruíram casas nas tradicionais praias
balneárias dos Quatro Coqueiros, Milagres, Carmo e o Farol do an-
tigo Forte de Montenegro.84

Destruição das casas pelas ressacas do mar em Olinda, na praia dos Milagres. Década de 196085
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Padrão de construção das casas de veraneio em Olinda, à beira-mar. Década de 196086
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Olinda passou à condição de dependente da ajuda externa para as
obras necessárias para a preservação de suas praias, uma vez que a Pre-
feitura, sozinha, não tinha condições de arcar com o ônus das obras.
Vários projetos de recuperação da cidade foram elaborados nesse mo-
mento, como relata Fernando Novaes:87

Os estudos indicaram a necessidade de construção de espigões nas
praias olindenses, paralelos à costa e a curta distância, para quebrar o
ímpeto da correnteza marítima vinda do sudeste [...] o início da cons-
trução dos enrocamentos protetoras das praias demorou vários anos,
começando em 1959.

Apresentamos notícias documentadas pelo Congresso Nacional,
que expressam a gravidade da situação da cidade, a mobilização dos
políticos para tentar resolvê-la e a importância de seus defensores, en-
tre eles o médico e escritor Josué de Castro:88

Ameaça ao patrimônio cultural de Olinda – Sr. Josué de Castro: – Sr.
Presidente, recebo de minha terra, o Estado de Pernambuco, apelos
de várias ordens, dentre os quais destaco o do prefeito de Olinda, Sr.
Barreto Guimarães, todos no sentido de que chamasse a atenção da
Casa para o estado de tragédia, de verdadeira calamidade pública em
que se encontra essa cidade, a velha e antiga capital de Pernambuco,
tristemente ameaçada de violenta corrosão pelo mar, que destrói as
terras baixas, costeiras, onde assenta grande parte da cidade. Sabe a
Casa, muito bem, que Olinda representa glorioso patrimônio nacio-
nal. Ela significa algo de extraordinária importância na história do
Brasil, nas lutas holandesas, quando desempenhou o papel de vigo-
roso baluarte defensivo da nacionalidade, contra a ocupação estran-
geira. Representa, ademais, tipo de arquitetura colonial da mais alta
expressão na história, na evolução cultural de Pernambuco e do Bra-
sil [...] Esta é a ameaça que dolorosamente pesa sobre a cidade, de
ver destruídos os velhos casarões de tradição histórica e arquitetônica.
O mar destrói desabridamente as costas. O fato deve calar fundo no
espírito daqueles que representam o povo, sua história e sua tradição
[...]
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Foi outro longo período difícil e de grande sofrimento para sua
população, marcando uma segunda ferida narcísica para o “orgulho” e o
“amor” dos olindenses a sua cidade. Muitos anos foram necessários para
que as praias fossem protegidas destes avanços do mar — as ressacas —
e até hoje permanecem nelas os diques de proteção construídos. Foi
uma nova invasão, não mais dos holandeses, que a destruíram no passa-
do com um incêndio e que os olindenses tiveram que enfrentar e expul-
sar. Desta vez, tiveram de lutar contra a força da própria natureza: o
mar. As praias do Sítio Histórico de Olinda nunca mais voltariam a
apresentar sua natural beleza e balneabilidade. Várias foram as tentati-
vas de estudos e soluções buscadas, como relata Luiz Duarte:89

Em 1956, não dispondo o Brasil de laboratório especializado em
hidráulica marítima, recorreu-se à França, contratando-se o Labora-
tório de Grenoble para diagnosticar a situação, cujos resultados fo-
ram [...] a construção de dois cais longitudinais, submersos com 560m
cada, a 200 m de costa seguindo-se uma seqüela de espigões trans-
versais. A obra de enrocamento.

A Prefeitura de Olinda, por vários anos pediu ajuda estadual e fe-
deral para as obras de contenção contra o avanço do mar, num período
de mais de 30 anos consecutivos. Já em 1956, o jornal olindense A Voz
de Olinda trazia em suas manchetes as notícias da aprovação de verba
de 20 milhões de cruzeiros para as obras de defesa das praias de Olinda.
Os pedidos de verba para conter as ressacas foram noticiados pelos jor-
nais recifenses e olindenses, por várias décadas.

As notícias a respeito, publicadas nos principais jornais pernam-
bucanos, destacaram insistentemente a situação de Olinda na época.
As fotos mostram também, com mais detalhes, os trabalhos de conten-
ção feitos com diques de pedras que, avançando sobre o mar, foram
sendo construídos ao longo da orla de Olinda, principalmente no en-
torno do Sítio Histórico. Como proteção para a fúria das ondas no
processo de ressaca, as praias receberam também proteção de pedras ao

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51274



MEMÓRIA DE OLINDA    .275

longo de sua costa. Isto implicou no desaparecimento da faixa de areia
e as praias perderam irremediavelmente sua balneabilidade.90

De fato, foi necessário um movimento político conjunto, envol-
vendo os governos municipal, estadual e federal, que durou décadas,
como pudemos constatar nas notícias veiculadas pela imprensa do Re-
cife e de Olinda a respeito, para angariar verbas para a defesa de Olinda
contra o avanço do mar. Foi também pedida ajuda internacional para
este fim. Destacamos a atuação do ex-deputado e ex-prefeito de Olinda,

Flagrante da construção dos diques de proteção contra ressacas. 196091
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Barreto Guimarães (1959-1963),92 que durante anos foi incansável na
luta pela defesa da cidade, tendo escrito inúmeros artigos para jornais e
revistas sobre o assunto.

Foram muitas as matérias publicadas pela imprensa de Pernambuco,
no Recife e em Olinda, em busca de apoio das autoridades para o dra-
ma que a cidade vivenciava.93 O jornal Diário de Pernambuco resume o
que a cidade viveu e a perda de sua importante posição de cidade
balneária da região. As ressacas que atingiram suas praiais e permane-
cem até os dias atuais trazem reflexos para toda a população olindense,
que viveu não só perdas materiais como também emocionais.

A população frequentava suas praias, desde o período de Olinda
cidade balneária, e havia a participação das famílias nos chamados “ba-
nhos salgados”, como uma prática de lazer e de sociabilidade. Como foi
então para esta população o período das ressacas, quando o mar não só
invadiu como destruiu ruas, casas e praias, que se constituiu em mais
um ciclo de declínio para a cidade?

A cidade de Olinda viveu vários períodos de problemas graves, de
muitas perdas que afetaram muito sua população, porque foram várias
as famílias que tiveram suas casas destruídas, assistiram às ruas serem
tomadas, significando isso que bens materiais foram atingidos, ao lado
de todas as perdas e lutos psicológicos decorrentes desta destruição.
Lembranças de períodos de vida passados nestas ruas, bairros e praias,
que a população de Olinda frequentava em seu dia a dia. Há sentimen-
tos de perdas e de grande tristeza em Olinda desta época, como nos
apontam os depoentes que viveram esses dramas, por conta da experi-
ência de ser retirado de suas vidas seu espaço de lazer.

Adilson de Almeida Vasconcelos nos traz as representações que re-
teve na memória desse período de sua vida, quando criança, cuja família
vivenciou perdas e lutos, já que teve uma das casas em que viveu perdida,
pois virou “escombros” e “ruínas”. Estes significantes nos remetem à ideia
de perda, desaparecimento, destruição e morte. São experiências que re-
querem o trabalho de luto e que podem ser transformadas em “traumas
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psíquicos”, quando permanecem sem a possibilidade de elaboração. A
casa em que residiu foi totalmente destruída pelo mar e a rua desapare-
ceu totalmente. Portanto viveu, ao lado de sua família, a falta destes
referenciais de sua infância e a importância disso em sua vida é revelada
pela riqueza dos detalhes contidos em suas rememorações, que não fo-
ram apagadas pelo tempo e permaneceram conservadas:

Desde a nossa infância, praia se confundia com escombros, com ruínas de casas.

Por eu ter nascido em 1943, “nossa infância”, refere-se a um período vago entre

1945, 1946, até 1956, quando já me considerava “gente grande”. Minha in-

fância passou-se na Olinda Velha, na Rua 27 de Janeiro, ao lado da Igreja

Matriz de São Pedro. A praia era a “Praia dos Paus”, íamos a pé, passava num

beco ao lado do “Castelo”, era um casarão majestoso destruído pelo mar. E, por-

que “Paus”? Havia umas seis ou oito toras de madeira, enormes, fincadas na

areia, cuja finalidade era amortecer o avanço das águas do mar que há

muito destruíam as casas. Era entre a Praça do Carmo e a Av. Sigismundo

Gonçalves. Lá se via blocos de alicerces de tijolo e cimento, polidos pelas águas que

sustentaram antigas casas já destruídas pelo mar. Assim, no final da década de

40 já era patente o avanço do mar naquela área. Em 1947 nos mudamos da

Rua 27 de Janeiro para a Travessa do Fortin, onde ficamos até 1951. Hoje a

Travessa do Fortin não mais existe. O mar tragou-a totalmente, levando a

casa que moramos. O forte [de São Francisco] ainda existe. E esse avanço

tomava proporções assustadoras no mês de agosto, que era o avanço, sem volta,

do mar, engolindo alguns metros de praia.

Como foi para os olindenses a questão das ressacas do mar e a
destruição de suas praias que durou um período tão longo? A seguir o
que ficou registrado na memória dos irmãos Aldo Bezerra Cavalcanti94

e José Cisneiro Cavalcanti,95 que foram testemunhas oculares do dra-
ma de Olinda com este avanço do mar. As perdas vividas por eles e por
suas famílias ilustram o sofrimento da população. Vejamos o relato de
Aldo Bezerra Cavalcanti:
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Um tema importante na história de Olinda foram as enchentes das praias. Aqui

foi uma tristeza e muita destruição. Sabe o Pronto de Socorro? A Igrejinha dos

Milagres? Tinha quatro ruas de casas, o mar foi destruindo tudo, devagarinho,

destruiu tudo. Já tinha derrubado tudo até o Carmo. Aquele cinema no Carmo

era lá em baixo, não tinha casa não. O Cassino, o Clube Atlântico tinha mais de

500 metros de faixa de areia, agora a água esta batendo nas pedras.

Destacamos agora a opinião do depoente José Cisneiro Cavalcanti
sobre estas perdas, já que guarda na memória os tempos de infância e
de adolescência vividos na Praia dos Milagres, em Olinda, que frequen-
tava ao lado de sua família:

Estudei muito pouco. E meu tempo de Olinda no Varadouro foi a coisa mais linda

do mundo! Por causa da praia, toda a minha folga eu estava na praia dos Milagres,

que era a coisa mais linda do mundo, não existia uma praia melhor no Brasil do

que a dos Milagres. Tomei muito banho ali, foi uma beleza! O mundo é que mudou

muito. Em Olinda a gente não tem mais lazer, não existe porque nem praia tem

mais. Acabou a praia dos Milagres, não tem mais lazer no Varadouro.

Adilson de Almeida Vasconcelos, em seu depoimento, destaca ain-
da as iniciativas políticas junto ao governo federal, na busca de verbas
para as obras de contenção em Olinda: 

Em 1956, no governo de Juscelino Kubitscheck, o então Ministro de Viação e

Obras Públicas, Almirante Amaral Peixoto, foi pessoalmente à praia do Carmo

inaugurar solenemente as obras de contenção do avanço do mar, resultantes de

estudos feitos nos Laboratórios de Grenoble, na França. Tais obras consistiam

na construção de ‘caminhos’ que entravam centenas de metros mar a dentro,

feitos com enormes blocos de pedras, que pareciam ser daquelas que se fabrica-

vam os paralepípedos do calçamento das ruas, no mar, fazendo um dique para-

lelo à praia. Feito o dique, tais ‘caminhos’ seriam desfeitos, permanecendo

apenas o dique. Esses enormes blocos de pedra eram carregados diuturnamente,
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para alegria dos olindenses, que esperavam conter a fúria do mar. O dique

permanece nas praias de Olinda até hoje.

As perdas e o penoso trabalho de luto que o sujeito faz para elaborar
o sofrimento pelas perdas dos objetos de seus investimentos amorosos
foram temas da importante obra de Sigmund Freud96 Luto e Melancolia,
no qual apresentou sua teorização sobre o assunto. As perdas podem ser
tanto de pessoas amadas como também de lugares, objetos materiais im-
portantes e valorizados pelo “Eu”, tal como descrito pelo autor:

O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda
de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o
país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante [...] No
luto, verificamos que a inibição e a perda de interesse são plenamen-
te explicadas pelo trabalho do luto no qual o ego é absorvido. No
luto é o mundo que se torna pobre e vazio.97

Ainda neste mesmo texto, Sigmund Freud98 explica o importante
trabalho do luto como uma etapa normal que o sujeito passa, diante das
inevitáveis perdas que a vida lhe impõe:

Em que consiste, portanto o trabalho que o luto realiza? Não me
parece forçado apresentá-lo da forma que se segue. O teste da reali-
dade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir
que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto.
Essa exigência provoca uma oposição compreensível — é fato notó-
rio que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição
libidinal, nem mesmo, na realidade, quando um substituto já se lhe
acena. Normalmente prevalece o respeito pela realidade [...] É notá-
vel que esse penoso desprazer seja aceito por nós como algo natural.
Contudo, o fato é que, quando o trabalho do luto se conclui, o ego
fica outra vez livre e desinibido.

Para a população de Olinda, a perda de suas praias, desses espaços de
vivências e convivências, pode ter representado um importante drama e,
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consequentemente, um outro grande luto vivenciado, uma outra “ferida
narcísica” que lhe foi imposta. As fotos das praias do Carmo e do Bair-
ro Novo mostram como elas estão atualmente, em toda a extensão do
entorno do Sítio Histórico de Olinda. Isso afetou as praias dos Mila-
gres, do São Francisco, do Carmo, do Farol e do Bairro Novo, princi-
pais praias usadas no período do veraneio. Sendo a praia do Carmo a
mais importante delas, por ter sido o centro da vida social na época de
Olinda cidade balneário.

 Os diques de proteção das praias chegaram até as construções, pelo
desaparecimento da faixa de areia antes existente. Com isso a popula-
ção de moradores do entorno do Sítio Histórico perdeu o espaço das
praias para seus banhos de mar, lazer típico dos olindenses, como vimos
nos depoimentos acima, dos irmãos Cavalcanti, que frequentavam a
praia dos Milagres, uma das mais comprometidas com as ressacas de
Olinda. Eles acompanharam toda a destruição dessa praia, onde antes
desfrutavam momentos de lazer com a família.

Na sequência, as fotografias nos permitem visualizar os mesmos
locais que, apesar de protegidos, pois as ressacas de fato diminuíram o
poder de destruição do mar, se transformaram em praias em que o ba-
nho de mar não é permitido atualmente, em razão estagnação das águas
e da consequente contaminação.

O que se evidencia em Olinda é a destruição das praias — a cidade
tem 12 km de praias sem balneabilidade, devido às proteções contra o
avanço do mar e à estagnação das águas causada pelos diques artificiais.
Rita de Cássia Araújo,99 em sua detalhada pesquisa sobre as praias de
Olinda e do Recife, destaca a polêmica gerada na época, em função das
causas do fenômeno:

O mar comeu tudo. Em meados do século XX, Olinda perdia suas
praias de banho para o oceano mar. A cidade que progressivamente
perdeu o título de balneário chic e elegante de Pernambuco para Boa
Viagem, ficava sem as movimentadas praias dos Milagres, Carmo,
São Francisco e Farol.
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Alfredo Carlos Schmaltz,100 em seu trabalho sobre o tema, defende
a ideia de ter sido reflexo das obras de ampliação do porto do Recife e a
construção da Base Naval, na estrada que liga Recife a Olinda, obra
que demandou grandes aterros e teve como consequência as mudanças
nas correntes marítimas.

Rita de Cássia Araújo101 faz referência às muitas matérias publicadas
na época sobre os efeitos dos aterros e da ampliação do porto do Recife.
Cita, por exemplo, matérias publicadas no jornal Diário de Pernambuco,
por Tadeu Rocha, em 1983, que atribuiu o fenômeno das ressacas ao
movimento do Oceano Atlântico, que estaria retornando a seus antigos
domínios, quando ia desde bem próximo das colinas de Olinda até o
cabo de Santo Agostinho. São todas hipóteses, que foram intensamen-
te debatidas na ocasião das ressacas olindenses. Os estudos mais recen-
tes, feitos por Fábio Pedrosa,102 foram publicados pelo Diário Oficial.
Esse autor resumiu em sua tese os dados históricos desse problema.

Trinta e oito diques e sete arrecifes artificiais. São essas as interven-
ções que, desde a década de 70, afastam o avanço do mar das cons-
truções na orla de Olinda e garantem um pouco de tranqüilidade
aos moradores da beira-mar. Também responsável por problemas nas
cidades de Jaboatão dos Guararapes e Paulista, o processo de erosão
costeira já reduziu em 40 hectares a faixa de areia das praias olindenses
e provocou o sumiço quase total da desconhecida Praia de São Fran-
cisco. Mas, por enquanto, a força das ondas está contida no municí-
pio pelas obras de proteção construídas ao longo dos 10 quilômetros
de costa. A medida não impediu a perda de patrimônio natural e
paisagístico do conjunto de sete praias, já considerado um balneário
para a população de Pernambuco, mas manteve distante o risco de
abalo às estruturas físicas do local.

Não só o mar fez estragos na cidade. Olinda se viu confrontada
com nova ameaça à integridade de seus monumentos e casarios. Desta
feita o problema não veio do mar, mas de suas entranhas. As famosas
colinas começaram a ceder e isso interfere diretamente nas estruturas
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de suas construções seculares, que começam a apresentar rachaduras
em suas edificações. Isso vem acontecendo tanto nas construções das
igrejas, mosteiros e conventos, como também nas residências seculares
de seu Sítio Histórico.103

Para uma cidade histórica e turística, seus monumentos são sua
própria alma. E Olinda teve suas antigas igrejas e seu casario amea-
çados, o que tem sido um grave problema para sua população e para
os proprietários das residências situadas em suas históricas ladeiras.
Vamos ver o que tem acontecido e quais as providências que estão
sendo tomadas em relação a esta nova realidade, que significa risco
de novas perdas.

EROSÃO DAS COLINAS DE OLINDA

Não só o mar trouxe dramas à cidade de Olinda em seus ciclos de
declínio, já apontado por seus moradores. Há muito tempo Olinda vem
sofrendo um processo lento de erosão e deslizamento de seus montes, o
que, com o passar do tempo, vem prejudicando suas seculares constru-
ções e seus importantes monumentos históricos. Estas interferências têm
causado rachaduras nas igrejas e demais construções e também nos casarios
olindenses. Entre os mais atingidos estão as igrejas de construções secu-
lares, a saber: o Mosteiro de São Bento, a Igreja do Carmo — que já
experimentou recentemente obras para seu escoramento —, o Convento
de São Francisco, o Seminário e sua Igreja de Nossa Senhora das Neves.
Vários estudos geológicos foram realizados para elucidar o fenômeno e
chegou-se a alguns diagnósticos, como relata Luiz Duarte:104

O escorregamento das terras, conseqüente a uma erosão subterrâ-
nea, explicando que as águas dissolvem o calcário que forma o
substrato dos morros e no seu interior, as águas abrem cavernas, cujo
desmoronamento provocaria recalques bruscos sem sinais imediata-
mente perceptíveis nas estruturas.
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Como foi referido, sofre Olinda, em suas próprias entranhas, mais
uma ameaça contra o que tem de mais especial — seus históricos tem-
plos, monumentos e casarões coloniais —, que estão rachando e
obrigando a população a consertar suas casas. Com relação aos monu-
mentos, as igrejas já começam a ser escoradas e o casario recuperado. 105

A igreja do Carmo, uma das mais atingidas, está com suas obras de
restauração, realizadas recentemente, com a ajuda do governo federal,
pelo Projeto Monumenta do Ministério da Cultura. A foto da fachada
da igreja de Nossa Senhora do Carmo, no final deste capítulo, mostra a
gravidade da situação e da ameaça aos monumentos, pela erosão dos
morros em Olinda.

Outros monumentos encontram-se em fase de reforma. A necessi-
dade de escoramento, entretanto, tem alcançado as residências seculares
na área do Sítio Histórico, o coração de Olinda, exigindo uma rápida
solução por parte dos políticos, técnicos, proprietários moradores e de
toda a municipalidade. São muitos os imóveis atingidos, incluindo sede
de museus, ateliês e residências.

Também sobre este problema, várias foram as notícias veiculadas
pelos principais jornais do Recife e de Olinda. Destacamos o artigo de
Olimpio Bonald Neto,106 membro da Academia de Letras de Olinda e
estudioso sobre a cidade, intitulado A igreja de N. S. do Amparo não pode
ruir, publicado em 1985, no qual denuncia o descaso das autoridades
em relação ao grave problema que afeta os monumentos históricos de
Olinda e sua falta de manutenção. O registro jornalístico mostra o lon-
go caminho que os administradores de Olinda tiveram que percorrer
em busca de verbas para os trabalhos de manutenção e conservação dos
monumentos de Olinda. Ainda assim, podemos perceber que as obras
de escoramentos estão sendo executadas em apenas algumas igrejas.107

Importante destacar que estudos foram feitos e providências estão
sendo tomadas para a preservação das estruturas dos monumentos de
Olinda em risco. Citamos aqui Jaime Gusmão Filho,108 que apresentou
os trabalhos realizados pelo Centro de Tecnologia e Geociência, Escola
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de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, no qual coor-
denou um grupo técnico e interdisciplinar de trabalhos e apresentou
detalhados estudos, diagnósticos realizados e soluções apontadas para
o problema da erosão:

Olinda, cidade Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade, apre-
senta encostas com risco geológico de deslizamento, o que é uma
grave ameaça à integridade do seu patrimônio. O mapa de risco ao
patrimônio natural criado foi elaborado com base em fatores de ris-
co com origem na geologia, topografia e condições ambientais. Além
do tratamento existente e antecedentes históricos de danos. Con-
clui-se que as causas do risco alto, encontrado nas encostas verdes e
de ocupação informal centenária, são de natureza geológica-
geotécnica e ambiental.

Como vimos, as ressacas e a erosão em Olinda implicaram em danos
irreparáveis para a cidade. No caso das ressacas, como vimos, significou
perdas de bens materiais para a sua população, com graves repercussões
para a cidade, que perdeu o posto de principal cidade balneária de
Pernambuco. Isso implicou em perda de prestígio, mas também em per-
da de uma fonte geradora de empregos para sua população e renda para
a municipalidade.

A destruição de ruas e casas também gerou impacto emocional
nos olindenses, que tiveram a perda de bens de inestimável valor sim-
bólico. A falta da “casa da infância” é algo muito doloroso e pode ser
vivido como traumático, porque com as paredes e os telhados vão-se
também muitos registros da memória e das representações sociais
imaginárias da população. A casa é como um representante do pró-
prio corpo do sujeito; nela estão gravadas as primeiras relações da
criança com a família. Nesse local foram partilhadas experiências que
não voltam jamais.

Percebemos que ainda hoje, no ano 2008, Olinda permanece com
seus diques artificiais, em todas as praias em torno de seu Sítio Histó-
rico, com a presença agressiva destes espigões de pedras. Atualmente,
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as praias de Olinda, livres e usadas para o banho de mar estão localiza-
das no litoral Norte, de parte de Casa Caiada até a Praia do Rio Doce,
já em seu limite com o município de Paulista.

A cidade de Olinda, como apontou muito bem Olímpio Bonald
Neto,109 tem sua vida caracterizada por um ritmo especial, de sucessivas
ondas, porém o mar é voraz e vai engolindo e mastigando tudo ao lon-
go do tempo. Assim, há os sucessivos ciclos de apogeu e declínio, muito
bem ilustrados pelo autor:

Olinda é uma cidade plena de mistério e de magia. A própria vida
social parece obedecer a um ritmo especial, de sucessivas ondas,
através dos séculos, em fluxos de riquezas e de animação e tempos
de remanso e de maré baixa, onde a penúria e a solidão marcam os
anos. Sempre e sempre, num crescendo e num refluir de elemen-
tos, como se imitasse a permanente inquietude do mar voraz que
vem mastigando ao longo dos últimos decênios, os arrecifes, as
ruas e as casas.110

Como são vistas essas perdas para os olindenses em sua antiga ri-
validade em relação aos recifenses? Por serem cidades-irmãs, Olinda
materna, geradora de outras cidades, pode-se dizer que a rivalidade entre
seus filhos é constitutiva desses vínculos que sempre são ambivalentes,
de amor e raiva, como são construídas as relações entre os irmãos, por
ciúmes fraternos e inveja, pelas atenções e desejos de ocupar os lugares
de preferidos junto aos genitores, como nos ensinou Sigmund Freud111

em seu clássico estudo sobre as relações edípicas familiares.
Já Jacques Lacan112 é mais radical, quando afirma, a respeito da

rivalidade e dos ciúmes nas relações sociais e familiares:

[...] os ciúmes humanos se distinguem da rivalidade vital imediata,
já que constituem seu objeto em maior medida do que ele os deter-
mina: se revelam assim como o arquétipo dos sentimentos sociais
[...] os ciúmes, em sua base, não representam uma rivalidade vital
enão uma identificação mental.
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A rivalidade entre as cidades é confirmada pela seguinte descrição
do Recife:

Nada de muito especial, nenhuma beleza extraordinária, naquele
burgo insalubre onde os habitantes de Olinda pisavam com cuidado
para não sujar suas custosas sedas. Assim era Recife, até os primeiros
anos do século XVII, um porto por excelência. O de maior movi-
mento da América Portuguesa escoadoro principal das riquezas da
mais promissora de todas as capitanias: Pernambuco.113

O Recife descrito cresceu, desenvolveu-se e mudou totalmente de
fisionomia. E Olinda, ao lado, não deixou de perceber toda esta trans-
formação. E quais os sentimentos que tudo isto gerava em seus habi-
tantes? A descrição da situação do Recife e de Olinda, na visão do
cronista Daniel Kidder,114 que foi testemunha dessas novas realidades,
claramente aponta a rivalidade entre elas e o orgulho dos olindenses:

Olinda foi a capital da província durante quase dois séculos. Con-
quanto invulgar, a beleza de sua situação não favorecia o comércio
por ficar muito distante dos arrecifes que formam o único porto da
região. Por isso, aos poucos foi-se agrupando nova povoação junto
ao molhe natural, cujo nome tomou. Os habitantes de Olinda votam
aos da nova aldeia o mais acerbo desprezo, apelidando-os de “masca-
tes”. Apesar de tudo, a conveniência acabou sobrepujando o roman-
tismo e a aristocracia. A cidade do Recife passou a ser a capital e
Olinda, mantendo ainda o orgulho de sua situação e passada grande-
za, regrediu à insignificância de subúrbio e sua rival.

A questão que colocamos e foi ilustrada pela foto que inicia este
capítulo, é que as duas cidades, Olinda e Recife, são muito próximas e
se oferecem ao olhar sem pedir permissão. Impõem-se à visão dos
olindenses e dos recifenses permanentemente, como se fossem uma só.
Estão intrinsecamente ligadas. Ressalto aqui a visão de Olinda e do
Recife feita por Joaquim Nabuco e citada por Leonardo Silva,115 que

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51286



MEMÓRIA DE OLINDA    .287

revela uma das principais características de suas paisagens e assim mar-
ca sua impressão: a vista do Recife do alto da Sé, em Olinda:

A vista de Olinda é outra; é uma vista em comprimento, em que os
planos sucedem-se uns aos outros como o desenvolvimento da mes-
ma sensação visual, em que desde Olinda até ao Recife, e mais longe
até o Cabo de Santo Agostinho. O olhar não precisa mover-se para
apanhar a totalidade do cenário que se prolonga à beira do mar, sal-
picado das velas brancas das jangadas, penas destacadas das grandes
asas da coragem, do sacrifício e também da necessidade humanas!

Após expor a proximidade das duas cidades e as rivalidades entre
elas — ainda hoje percebidas entre olindenses e recifenses, que revelam
os traços identitários de suas cidades —, podemos também perceber os
graves problemas de Olinda, suas fases de apogeu e de declínio que a
afastaram cada vez mais do Recife em termos de desenvolvimento. So-
bre esta questão, vejamos o que nos revela o historiador Evaldo Mello:116

A má-vontade da gente de Olinda e da sua Câmara contra o Recife é,
aliás, anterior ao domínio holandês e ao desenvolvimento urbano do
período nassoviano. Que escrevia em 1612 o autor do “Livro que dá
Razão do Estado do Brasil”. [Refere-se à D. C. Moreno] Que a Câmara
de Olinda estorvava quanto podia o crescimento do Recife, proibindo
com penas graves que se edificasse na povoação nem que assistisse nela
ministro algum, a não ser o juiz da vintena. E o motivo desta atitude era
o temor de que se desvalorizassem os prédios da vila e de que diminuísse
o seu movimento comercial. Isto quando o Recife era apenas “o Povo” e,
na descrição feliz do Sr. J. A. Gonsalves de Mello, um “burgo” de mari-
nheiros e de gente ligada ao serviço do porto, burgo triste, sem vida
própria, para onde até a água tinha de vir de Olinda.

A citação permite-nos perceber que as origens das disputas, rivali-
dades e ciúmes entre os olindenses e recifenses são antigas e baseadas
numa histórica luta política pelo poder econômico. Assim, a valori-
zação das terras no Recife, motivada pela localização do porto, foi
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responsável pelo desenvolvimento desta cidade que sobrepujou Olinda.
Houve derramamento de sangue em lutas fratricidas, pois Olinda ha-
via experimentado ser a sede do poder de toda a capitania e viu o poder
político, militar, econômico e religioso serem transferidos gradualmen-
te para o Recife. Esta realidade permanece até hoje e foi ilustrada mui-
to bem pela depoente Roziane Bernardo de Holanda Ribeiro, quando
chama os recifenses de “irmãos e primos ricos”, sendo Olinda o lugar
dos “primos pobres”.

No próximo capítulo, iremos apresentar o crescimento de Olinda
com a implantação dos novos bairros, das novas faculdades, o aumento
de sua população e a evolução da cidade, já na contemporaneidade.
Vamos também comparar esse desenvolvimento ao experimentado pelo
Recife, ao se transformar em uma metrópole.
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Remanescente Chalé de Olinda117

Chalé no Sítio Histórico. Século XIX118
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Foto aérea do istmo, 2000119
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Vista aérea da Praia dos Milagres com sua proteção de pedras contra as ressacas. 1996120
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Praia do Carmo, com proteção de pedras. 2008121

Dique de proteção na praia do Bairro Novo, 2008122
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Igreja do Carmo com rachaduras na fachada, 2007123

Projeto Monumenta, 2007 124
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NOTAS

1  A imagem revela a proximidade das duas cidades-irmãs. Em primeiro plano a Igreja
Matriz de São Pedro Mártir, o casario e a vegetação em Olinda. Por trás o mar e os
prédios em Recife. Mostra assim a ligação muito próxima das duas cidades. Fonte:
Acervo particular da autora.

2 Capiba, Lourenço da Fonseca Barbosa, músico, instrumentista e um dos mais
importantes compositores de frevos de Pernambuco. Nasceu em Surubim PE (28/10/
1904) e faleceu no Recife (31/12/1997).

3  FREYRE, Gilberto. Olinda: 2º guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. p. 3-14, grifos nossos.

4  Ibid.
5 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Diccionário de Psicoanálisis.

Barcelona: Editorial Labor, 1971. p. 190.
6 LACAN, Jacques. La família. Buenos Aires: Homo Sapiens, 1977. p. 36.
7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio

de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1513.
8  GALVÃO JUNIOR, Sebastião de Vasconcellos. Recife. In: SILVA, Leonardo Dantas

(Org.). Dicionário corográfico, histórico e estatístico de Pernambuco. 2. ed. Recife: CEPE,
2006. p.11-491. p. 30, grifos do autor.

9  GUERRA, Flávio. História de Pernambuco. Recife: FUNDARPE; Massangana, 1992.
p.64.

10 GALVÃO JUNIOR, op. cit., p. 31.
11 GUERRA, op. cit., p. 69-70.
12 GALVÃO JUNIOR, op. cit., p. 30.
13 MAIOR, Mário Souto; SILVA, Leonardo Dantas (Orgs.). O Recife: quatro séculos

de sua paisagem. Recife: FUNDAJ; Massangana; Prefeitura da Cidade do Recife,
Secretaria de Educação e Cultura, 1992. p. 20.

14 GUERRA, op. cit.
15 GOMES, Laurentino. 1808: Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma

corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil.
São Paulo: Plante, 2007.

16 KOSTER, Henry. Viagem ao nordeste do Brasil. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1942.

17 GUERRA, op. cit., p. 82.
18 TOLLENARE, Louis François. Notas dominicais tomadas durante uma viagem em

Portugal e no Brasil em 1816, 1817, e 1818. Salvador: Progresso, 1956.
19 ARAÚJO, Rita de Cássia. As praias e os dias: história social das praias do Recife e de

Olinda. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2007. p. 243, grifo nosso.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51295



296.    ELIANE NASCIMENTO

20 BELTRÃO, Luiz. Memória de Olinda. Olinda: FIAM, Centro de Estudos de História
Municipal; Prefeitura Municipal de Olinda, 1996. p. 129, grifos do autor.

21 NOGUEIRA, Mons. Severino Leite. O seminário de Olinda e seu fundador o bispo
Azeredo Coutinho. Recife: FUNDARPE, 1985. p. 4.

22 BRASIL ARQUEOLÓGICO. Site da Equipe do Laboratório de Arqueologia da
Universidade Federal de Pernambuco. A escavação da Sinagoga Kahal Zur Israel na
mídia. Disponível em: <http://www. magmarqueologia.pro.br/S_Kahal(Midia)htm>.
Acesso em: 17 mar. 2008.

23 ARAÚJO, 2007.
24 GUIA PERNAMBUCO. Teatro Santa Isabel. Disponível em:

<www.guiapernambuco.com.br/teatro/teatrosa .shtml>. Acesso em: 11 abr. 2008.
25 MAIA, Tom; FREYRE, Gilberto; MAIA, Thereza Regina Camargo. Recife & Olinda.

São Paulo: Nacional; Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1978.
26 Ibid., p. 29.
27 GUERRA, op. cit., p. 110.
28 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes.

Recife: FJN, Massangana; São Paulo: Cortez, 1999.
29 Ibid, p. 75.
30 FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 2000.
31 PEREIRA, Nilo. Pernambucanicidade. Recife: Secretaria de Turismo, Cultura e

Esporte, 1983.
32 SAMPAIO, Dorany. Apresentação. In: BOXER, Charles Ralph. Os holandeses no

Brasil: 1624-1654. Recife: CEPE, 2004. p. iv-v. p. v, grifo nosso.
33 A respeito consultar: ANDRADE, Manuel Correia. Recife: problemática de uma

metrópole de região subdesenvolvida. Recife: EDUFPE, 1979; ANDRADE, Manuel
Correia. Formação da aglomeração recifense. In: JATOBÁ, Lucivânio (Org.) Estudos
nordestinos sobre crescimento urbano. Recife: F UNDAJ, 1987. p. 257-291;
VASCONCELOS, Pedro. Dois séculos de pensamento sobre a cidade. Ilhéus: Editus,
1999; VASCONCELOS, Pedro. Destinos paralelos: as aglomerações de Olinda-Recife
e Salvador. Uma homenagem a Manuel Correia de Andrade. In: FERRAZ, Fernando
(Org.). Reflexões sobre espaço-tempo. Salvador: UCSAL/Quarteto, 2004. p. 105-123.

34 VASCONCELOS, 2004.
35 IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Séries Estatísticas

Retrospectivas. Rio de Janeiro, 1986. p. 14.
36 ROSAS, Fernanda Jenner. Os doces da fidalguia. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988.

p. 10.
37 VASCONCELOS, 2004.
38 ARAÚJO, op. cit., p. 137.
39 SILVA, Leonardo Dantas. O Recife, várias visões. In: MAIOR, Mário Souto; SILVA,

Leonardo Dantas (Orgs.). O Recife: quatro séculos de sua paisagem. Recife: FUNDAJ;
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Massangana; Prefeitura da Cidade do Recife, Secretaria de Educação e Cultura, 1992.
p. 9-25.

40 DUARTE, Luiz. Olinda na formação da nacionalidade. Recife: Imprensa Universitária
da UFRPE, 1976. p. 117.

41 NOVAES, Fernando. Olinda, evolução urbana. Recife: FUNDARPE, 1990. p. 33.
42 VASCONCELOS, 2004, p. 119-120.
43 Fonte: IBGE – FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2000. Disponível em: <www.ibge.gov.br/>. Acesso
em: 15 maio 2008a.

44 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
45 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
46 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
47 Este acesso terrestre encurtou sensivelmente a distância e trouxe maior rapidez na

comunicação entre as duas cidades. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
48 ROSAS, 1988, p. 20.
49 Sobre a Fábrica Amorim Costa, uma das primeiras a abrir em Olinda, ver o trabalho

de Rosas (1988). A autora apresenta a história da antiga fábrica e ressalta sua
importância no cenário de Olinda, como produtora e exportadora de doces, massa de
tomate e conservas para outras regiões do país e outros países e importante marco da
industrialização que se instalava no Brasil e em Pernambuco, no início do século XX.

50 Clara da Silva Braga Viana, nascida em Olinda, filha de Pedro Afonso da Silva Braga,
um dos sócios da Fábrica Amorim Costa, e Branca Faria da Silva Braga. Família
tradicional olindense. Morou muito anos na ladeira do Varadouro, próximo da fábrica.
Formou-se em Pedagogia, hoje é aposentada, tem filhos e netos.

51 Uma das primeiras construídas em Olinda, no bairro do Varadouro, na Av. Sigismundo
Gonçalves, no Sítio Histórico, que funcionou até o ano de 1959. Fonte: ROSAS, op.
cit., p. 3.

52 Centro mais importante da cidade na época do veraneio, ponto de encontro das famílias
e local das festas e retretas, vendo-se ao fundo as torres e a estação dos Correios, que
permanecem até hoje no local. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.

53 DIDIER, Marília. Reestruturação urbana: molhe dos milagres. 1998. 56 f. Trabalho
de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, 1998. p. IV.

54 Com os casebres de construção simples em madeira, à beira-mar. Fonte: Coleção
Edmar Lopes, Arquivo Público de Olinda.

55 ARAÚJO, 2007.
56 Av. Liberdade no Carmo, onde funciona hoje a Faculdade de Olinda (FOCCA).

Fonte: Reportagem de GALHARDO, Talles. O gosto eclético e o histórico Carmo.
Jornal de Olinda, Olinda, p. 6, dez. 2006.

57 BELTRÃO, 1996, p. 35- 36, grifo nosso.
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58 “Talassoterapia. ([De talass (o) - + -terapia] S. f. Terap). Tratamento de doenças por
banhos de mar, viagens marítimas, climas marítimos.” (FERREIRA, 1986, p. 1642).
Isso impulsionou o costume médico de indicar os “banhos salgados” como terapia
para várias enfermidades, inclusive como prescrição terapêutica e como hábito saudável
para a população. Os banhos de rios foram gradativamente substituídos pelos banhos
de mar.

59 Araújo (2007) detalha, em seu trabalho, o início do uso dos banhos de rio e de mar, a
vida social nas praias em Olinda e Recife, e seu desenvolvimento como cidades
balneárias. A autora destaca as notas nos jornais, que publicavam notícias sobre aluguel
de casas para veraneio, acontecimentos econômicos e sociais, como as festas e eventos
das famílias importantes, bem como as fotos de modelos em trajes de banho. De
acordo com esta autora, também circularam em Olinda, na temporada de veraneio, os
jornais: O Verão, em 1933; o Sol, 1934 e O Balneário, 1938.

60 “Pastoril. - S. m.1. Pequena representação dramática, composta de várias cenas
(jornadas), durante as quais se sucedem cantos, danças, partes declamadas e louvações,
e que se realizam diante do presépio, entre o dia de Natal e o de Reis, para festejar o
Nascimento de Jesus; 5. Brás. N.E. Folguedo popular dramático, que se representa
em um tablado ao ar livre, e em que há uma personagem masculina, o Velho, que
conta anedotas, pilheria com os espectadores, vende prendas em leilão, todo
entressachado com cantos e danças de uma meia dúzia de personagens femininas, as
pastoras; pastorinhas.” FERREIRA, op. cit., p. 1.279-1.280.

61 “Fandango. [Do esp. Fandango.] S. m. 1. Dança espanhola, cantada, sapateada, em
compasso ternário (3/4) ou binário composto (6/8); 10. Bras., N.E. folcl. Auto ou
representação popular em torno da chegada de uma embarcação à vela a porto seguro.
[Sin.: barca, marujada, marujos e (nalguns estados do N. e N.E.) chegança.].”
FERREIRA, op. cit., p. 756.

62 “Reisado. [Do reis + ado 1.] S. m. Bras. Dança dramática popular com que se festeja
a véspera e o dia dos reis; reisada.” FERREIRA, op. cit., p. 1.477.

63 Eunice Nascimento Silva, 71 anos, olindense, comerciária aposentada, fez curso
universitário de Pedagogia em Olinda, residiu durante sua infância, adolescência e
juventude no Sítio Histórico. Já adulta, morou no Rio de Janeiro, depois retornou a
Olinda e atualmente reside em Casa Caiada. Tem filhos e netos.

64 Construídos no final do século XIX, o conjunto pertence hoje ao governo estadual —
FUNDARPE — e nele foram instalados a Casa da Cidadania e a Secretaria da Justiça
de Pernambuco, depois de terem servido, por muitos anos, como moradia para
tradicionais famílias olindenses. Fonte: ARLÉGO, Edvaldo. Olinda: patrimônio
natural e cultural da humanidade. Recife: Edificantes, 1992. p.53.

65 TEIXEIRA NETO, Manoel. Olinda (das colinas à planície); natureza, história, cultura,
monumentos, carnaval. Olinda: Polys, 2004. p. 222.

66 ARAÚJO, 2007, p. 262.
67 Época de Olinda cidade balneário, na atual Av. Sigismundo Gonçalves. Fonte: Arquivo

Público Municipal de Olinda.
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68 Vemos construções típicas para o veraneio, os chalés. A casa na bifurcação da rua, à
esquerda, era a do Governador do Estado para esta finalidade. A praia do Carmo,
com uma extensa faixa de areia, hoje totalmente desaparecida. Fonte: Arquivo
Municipal da Prefeitura de Olinda.

69 Centro da vida social na época de Olinda, cidade balneário. Fonte: Arquivo Público
Municipal de Olinda.

70 TEIXEIRA NETO, 2004, p. 186-187.
71 Foto H. Martins. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
72 Já apresenta a evolução dos modelos. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
73 FREYRE, 1968.
74 Casarões construídos na época pelas famílias abastadas que passaram a veranear ou a

morar em Olinda. Ao fundo, a igreja da Sé. Fonte: Arquivo Público Municipal de
Olinda.

75 Muito frequentada pelos banhistas, na época de Olinda cidade balneária. À esquerda,
o prédio e a torre dos Correios, ao lado do prédio do cinema e a larga faixa de areia
existente na época. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.

76 FREYRE, op. cit., p. 113.
77 “Ressaca – [De re + saca]. S. F.1. Refluxo de uma vaga, depois de espraiar ou de

encontrar obstáculo que a impede de avançar livremente; 2. A vaga que se forma
nesse movimento de recuo; 3. O encontro dessa vaga com outra (a saca), que avança
para a praia ou para o obstáculo; 4. Bras. Investida fragorosa, contra o litoral, das
vagas do mar muito agitado; 5. Fluxo e refluxo; inconstância, versatilidade, volubilidade.
FERREIRA, 1986, p.1.496. Sobre o tema do avanço do mar e das ressacas de Olinda,
ver o trabalho do ex-presidente do Instituto Histórico de Olinda, que traz um amplo
detalhamento da situação: SCHMALZ, Alfredo Carlos. As históricas ressacas em
Olinda. Anuário de Olinda, Olinda, n. 2. XV-XVI, p. 40-44, set. 1965.

78 ARAÚJO, 2007, p. 290.
79 BELTRÃO, 1996, p. 174.
80 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda. Coleção Severino Fragoso.
81 Podemos ver restos de construção e muros de alvenaria caídos. Fonte: Arquivo Público

Municipal de Olinda. Coleção Severino Fragoso.
82 DIDIER, 1998, p. 12.
83 DUARTE, 1976, p. 132.
84 Ibid., p. 132.
85 A foto mostra que eram casas de alvenaria, típicas das construções à beira-mar para o

veraneio, já que as habitações dos pescadores na região eram casebres de construções
simples de madeira ou de taipa. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda. Coleção
Severino Fragoso.

86 As casas tragadas pelo mar eram de alto padrão construtivo, com mais de um pavimento,
com escadas e detalhes arquitetônicos, como os balaústres e decoração nos terraços
envidraçados. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.
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87 NOVAES, 1990, p. 47.
88 Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 8/7/1961, p. 7.
89 DUARTE, 1976, p. 188.
90 Sobre o tema do avanço do mar na impressa de Pernambuco, os seguintes jornais da

época registram: Diário de Pernambuco de 05/10/77 destaca, em sua manchete, p. 1:
“Começam as obras de diques para a defesa de Olinda”. Diário de Pernambuco de
26/10/78, anuncia a inauguração, à noite, do cais de proteção de Olinda, construído
pela COBRÁULICA. O Jornal do Commércio destaca, em sua edição de 20/01/81:
“Início do dique de defesa de Olinda”. Destacamos também outras frequentes notícias
a respeito do tema: O Diário de Pernambuco noticia, em 17/05/83, revelando que o
fenômeno ainda se repetia: “Ressacas destroem Carmo e Milagres”. O Jornal da
Semana, de Olinda, em sua edição de 15 a 21/05/83, destaca: “O mar continua
destruindo tudo”. O Diário de Pernambuco, na edição de 12/06/84, denuncia: “Olinda
pede ajuda para conter o mar”. Em sua edição de 20/03/84, declara: “Ressacas: Governo
é responsabilizado”. A Folha de Pernambuco, em sua edição de 14/11/2006, fez uma
retrospectiva histórica das obras realizadas em Olinda, visando a contenção do mar e
a construção dos espigões para este fim: 1958-1962 – dois diques paralelos às praias
e três espigões; década de 60 – Construção de três espigões, sete quebra mares,
rebaixamento da guia da corrente da praia de Rio Doce, recuperação do talude da Av.
Beira-Mar e calçadão da orla marítima em Casa Caiada; 1997-2000 – realização do
estudo de vulnerabilidade das praias e construção de um dique paralelo à Praia dos
Milagres; 2001-2005 – organizado um reordenamento e construções da Orla, além
das obras emergenciais no Bairro Novo e Casa Caiada; 2006 – monitoramento
ambiental integrado. Convênio com a UFPE e os Municípios de Jaboatão, Recife e
Paulista.

91 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda
92 Cf. Diário de Pernambuco, Recife, p. 1, edição de 27 out. 1985 e ainda Diário de

Pernambuco, Recife, edição de 15 de outubro de 1985, p. 3.
93 “[...] em 28.9.81, Barreto Guimarães registra a conclusão dos trabalhos. No

requerimento apresentado em 25.9.81, aproveita para fazer um breve histórico dessa
luta travada durante várias décadas por ‘todas as Olindas’, em cujas fileiras ele
pontificava como um dos soldados mais aguerridos [...] Sabe-se que, há mais de 40
anos, o fenômeno do avanço do mar nas praias da histórica cidade pernambucana
tem causado danos irreparáveis e prejuízos incalculáveis. Basta citar o fato de que, ao
longo de três quilômetros, dos Milagres ao Farol, todas as casas da orla marítima
foram totalmente destruídas.” GOUVEIA, Graça. O último mandato popular. In:
GOUVEIA, Graça. Por amor a Olinda – Barreto Guimarães. Disponível em: <http:/
/www. alepe.pe.gov.br/perfil/parlamentares/BarretoGuimaraes /09.html> Acesso em:
3 fev. 2008. p. 1. Matéria recentemente publicada pelo Ministério Público de
Pernambuco sobre as ressacas em Olinda, trata da questão do estado das praias e
destaca os 38 diques e sete arrecifes artificiais, obras realizadas na década de 1970.
Diário de Pernambuco, seção Vida Urbana, de 23 de agosto de 2007.
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94 Aldo Bezerra Cavalcanti, olindense de família tradicional, 81 anos, filho de
proprietários de ônibus em Olinda, ex-motorista de ônibus e de caminhão, aposentado
da CHESF, morador do Sítio Histórico de Olinda, no bairro do Varadouro, onde
reside toda a sua família há várias gerações.

95 José Cisneiro Bezerra Cavalcanti, olindense, 79 anos, irmão de Aldo. Ex-motorista
de táxi aposentado, morador do bairro do Varadouro no Sítio Histórico de Olinda,
onde reside com filhos e netos.

96 FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago,
1974j. (1917[1915]). v. XIV.

97 FREUD, Sigmund. Lição XVIII. A fixação ao trauma - o inconsciente. In: Obras
Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974i. (1916-1917), v. XVI. p. 275-278.

98 Ibid., p. 276-277.
99  ARAÚJO, 2007, p. 435.
100 SCHMALZ, 1965.
101 ARAÚJO, op. cit. A autora cita as matérias assinadas por ROCHA, Tadeu. Planos e

obras de urbanização do Recife. Diário de Pernambuco, Recife, 5, 15, 22 e 29 de maio
e 5, 12 jun. 1983, em que essa questão foi levada ao conhecimento do público e gerou
muita polêmica.

102 PEDROSA, Fábio. Aspectos da evolução da linha de costa no município de Olinda entre
1915 e 2004: evidências dotecnôgeno em Pernambuco. Disponível em: <http://
www.mp.pe.gov.br/index.pl/clipagem 2308> Acesso em: 8 set. 2007. p. 70. Ver ainda
na obra deste autor dados de 89 anos, entre 1915 e 2004, sobre a costa de Olinda.
Através de mapas, fotografias e depoimentos históricos, o pesquisador conseguiu
identificar os trechos mais afetados pelo avanço do mar, as razões que intensificaram
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em 21/05/79: “Olinda pede socorro pelo deslizamento”. Ainda em 06/08/85,
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6 MEMÓRIA E CIDADE:
SURGE UMA NOVA OLINDA

Olinda:
Bem na lapela do Atlântico

Olinda está incrustada
Como estrela-da-manhã
Na beira-mar encravada
Nascendo para ser vivida
Vivendo para ser amada.

Fernando Gondim2

Praia de Casa Caiada em Olinda1
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Neste capítulo vamos, inicialmente, acompanhar os depoentes em
seus relatos sobre como guardaram na memória as mudanças que Olinda
vivenciou, entre as décadas de 1950 e 1970, notadamente em seu cres-
cimento populacional, e o que isso implicou para a cidade. Assim, as
lembranças de Carlos Ivan de Melo permitem-lhe rememorar esse pe-
ríodo em Olinda:

Olinda se expandiu. Quem é da nossa geração, que via Olinda antiga só o Sítio

Histórico, hoje em dia a gente vai à Tabajara, Ouro Preto, é tudo novo! Eu acho

que Olinda ainda precisa muito para deixar de ser uma cidade dormitório, por-

que tem um comércio no Bairro Novo, se você quer comprar uma coisa você vai

ter que andar um pedaço enorme! No Varadouro, o comércio piorou, diminuiu.

Podemos observar, pelas rememorações de D. Maria José [Zeinha],
as mudanças que percebeu e traz através de sua memória:

A partir de 1950 o bairro do Bonsucesso ficou muito diferente. Apareceram

mais supermercados que não tinha antes, granjas de venda de aves. Os ônibus

antes não passavam em Bonsucesso, agora passam. As casas se remodelaram.

Surgiram ruas novas; a minha casa e a de junto antes não existiam. O bairro

cresceu. Já nos Quatro Cantos, [Sítio Histórico] não mudou nada.

Marília Didier Oliveira Reis traz sua visão da cidade, de seu crescimen-
to e dos problemas econômicos enfrentados com essas transformações:

A população de Olinda aumentou e a de Boa Viagem também. Mas foi dife-

rente de Olinda, que cresceu de uma forma muito mais desordenada. Por ex: o

comércio em Olinda é quase inexistente. Olinda tem dois supermercados só. Se

você for comparar, Olinda cresceu, mas o comércio não cresceu e a indústria

zerou. Não tem um grande hotel. No Sítio Histórico tem as pousadas. A popu-

lação cresceu, mas a infraestrutura não acompanhou. Eu acho que essa popula-

ção que está crescendo é uma população de baixa renda e encontra casa mais
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barata, então vai para Olinda. Trabalha em Recife e vai pra Olinda e fica na

periferia.

Já Dione Nascimento Silva, recorda-se do crescimento de Olinda e
de suas mudanças:

Olinda não tinha supermercado, era feira em Bonsucesso e a dos Milagres. O

meu pai mesmo fazia a feira e mamãe ficava em casa. Hoje já tem o hipermercado

e temos o Shopping Tacaruna, que é um sucesso! Os bairros tiveram um bom

crescimento. Nos colégios hoje tem computador; meus bisnetos já com sete anos,

sabem mexer em tudo. Isso tem evoluído muito nas escolas. Em compensação o

comércio de Olinda não mudou muito. Eu sou do tempo do bonde, era bom;

agora o transporte na cidade melhorou.

Importante destacar as memórias dos olindenses, cuja marca que
mais aparece como simbólica desse crescimento é a presença de gran-
des supermercados, que dão aos moradores a ideia de estarem vivendo
numa cidade mais moderna. Destacamos que foi lembrada também a
presença de um shopping center, o Tacaruna, existente na estrada que
liga Olinda a Recife, e que também é um marco dessa evolução que a
cidade experimentou. Ambos são símbolos das cidades grandes e me-
trópoles, no tocante a ofertas de serviços a seus moradores e represen-
tam uma sofisticação que as cidades menores não costumam dispor.

Percebemos que, ao lado disso, a cidade foi também perdendo as
características típicas das cidades pequenas, nas quais o abastecimento
dos mantimentos costumava acontecer nas feiras locais ou mercearias,
onde a população se conhecia. Era o local de encontro entre conhecidos
e vizinhos que se reuniam para colocar as notícias em dia. Podemos
perceber, nos relatos dos mais idosos, os aspectos de ganhos para a ci-
dade, mas também de perdas relativas a este tipo de sociabilidade, mui-
to comum em cidades pequenas, onde há mais proximidade e trocas
entre as pessoas, mais participação da comunidade em atividades
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comuns — a ida às feiras, às missas, por exemplo — enfim, todas as
formas de sociabilidade são facilitadas.

Passaremos agora a enfatizar a história recente da cidade de Olinda,
notadamente em seus aspectos de crescimento da população, do
surgimento dos novos bairros motivado pela expansão urbana aponta-
da nos depoimentos citados, e as mudanças que isso implicou.

Nas décadas de 50 a 70 do século passado, Olinda experimentou
uma nova onda de desenvolvimento e um grande crescimento
populacional, uma “subida”, como descreveu Alexandre Alves Dias em
seu depoimento inicial. Foi criada uma nova Faculdade de Direito em
seu Sítio Histórico, uma das primeiras de uma série de instituições de
nível superior que vieram a ser instaladas em Olinda. Hoje ela já dispõe
de oito unidades de ensino superior, o que foi muito festejado por sua
população. Afinal, os cursos jurídicos retornaram à cidade, pois, desde
1854 foram transferidos para o Recife. Em 1917, os cursos de gradua-
ção em Agronomia e Medicina Veterinária, que funcionavam no Mos-
teiro de São Bento em Olinda, também foram transferidos.

Toda a população tinha que estudar fora de Olinda, porque não
havia curso universitário na cidade. O retorno das instituições de nível
superior possibilitou que um novo desenvolvimento educacional e cul-
tural fosse experimentado por sua população. Olinda hoje conta com
várias instituições universitárias, mas todas particulares. Ao lado do plano
educacional, o município registrou um grande crescimento habitacional,
com a implantação dos projetos imobiliários pelo governo federal, du-
rante o regime militar, após 1964, com financiamentos do Banco Nacio-
nal de Habitação (BNH), fruto do chamado “milagre brasileiro”.3

Novas políticas econômicas do governo federal e os subsídios e cré-
ditos do BNH permitiram o acesso da classe média ao financiamento
da casa própria e isso possibilitou ao país experimentar um crescimento
significativo. “A COHAB em Pernambuco teve em Olinda sua princi-
pal área da atuação.”4 Ela implantou uma experiência pioneira de cons-
trução de residências para a população de baixa renda que morava em
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mocambos: o Projeto “Casa Embrião”, em Jatobá, Rio Doce e Peixinhos,
bairros de população extremamente pobre, visava a erradicação dos
mocambos e sua substituição por moradias construídas em alvenaria e
financiadas pelo governo.5 Fernando Novaes6 registra alguns proble-
mas a respeito:

Nos primeiros anos de funcionamento do BNH houve um
açodamento de empresários, em construir grandes conjuntos, sem
que as obras de infra-estrutura estivessem prontas ou então em luga-
res onde fosse inexistente essa infra-estrutura.
Em virtude desses abusos o BNH houve por bem determinar, em
1972, que as COHABS, INOCOOPS e também empresas particu-
lares, atacassem primeiro as obras de infra-estrutura dos conjuntos
habitacionais, antes de erguer casas, passando a fazer o financiamento
dessas obras diretamente, o que antes era feito por diversos órgãos.

O autor avalia que isto foi um ponto fundamental de dificuldade
para o êxito dessas políticas sociais, porque a prefeitura de Olinda, por
exemplo, não poderia, sozinha, dar conta da implantação dos serviços
que um grande conjunto habitacional demanda, principalmente em re-
giões onde não existia a mínima estrutura para receber o imenso contin-
gente populacional que ocuparia esses grandes conjuntos. O governo
federal, por meio do BNH, criou linhas de financiamento aos municípios
para os serviços básicos de infraestrutura a esses núcleos habitacionais,
tais como: distribuição de água, redes pluviais e de saneamento, rede elé-
trica, arruamento, calçamento e as estradas de acesso.

Como Olinda está muito próxima do Recife e faz parte de sua
região metropolitana, também se beneficiou com estes financiamen-
tos, que originaram bairros como: Vila Popular, Jardim Atlântico, Ouro
Preto, Jatobá, Jardim Brasil, Tabajara, entre outros. Esses bairros, pe-
riféricos ao Sítio Histórico da cidade, foram se estabelecendo, princi-
palmente nas áreas desocupadas ou ocupadas por antigas chácaras, na
zona rural de Olinda ou ao longo de sua orla marítima. Importante
ainda destacar que, nesses bairros, os acessos pelas novas avenidas
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possibilitaram aos moradores chegar ao Recife em poucos minutos,
sem sequer precisar passar pelo secular centro da cidade — o Sítio
Histórico de Olinda. Tudo isso implicou em mudanças e novidades
para a velha Olinda.

As plantas apresentadas no final deste capítulo revelam o cresci-
mento urbano e a ocupação territorial de Olinda, a partir das primeiras
décadas do século XX, e ilustram o vertiginoso crescimento ocupacional
da cidade, notadamente a partir dos anos 1950-1970, quando surgiram
seus primeiros conjuntos habitacionais. É possível observar a direção
que tomou o crescimento da cidade e como foram sendo ocupados seus
espaços, tanto na zona rural como no sentido norte, em direção a sua
orla marítima.

O crescimento de Olinda se deu num momento em que o país viu
surgir esta onda de mudanças e modernização, com a criação de impor-
tantes instituições que marcaram seu desenvolvimento. Foi criada a
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), no
final da década de 1950, importante autarquia federal, que tinha como
finalidade diminuir as distâncias econômico-regionais do país, no que
diz respeito à diferença de crescimento e de renda entre as regiões Sul e
Nordeste e a presença dos bolsões de miséria da população nordestina.
Pedro Vasconcelos7 assim se refere a esse período:

Os anos 50 foram importantes para a economia nordestina, com o
início da exploração do petróleo no Recôncavo baiano, com as ativi-
dades da Petrobrás (1953) e com a abertura da refinaria de Mataripe,
dando início à formação da Região Metropolitana de Salvador, en-
quanto que o desenvolvimento de Recife foi ainda mais acentuado
após 1959, com a fundação da Sudene e a implantação de distritos
industriais apoiados nos novos incentivos fiscais.

Foram criados os Centros Industriais nas regiões metropolitanas das
capitais, resultantes dos incentivos fiscais concedidos às indústrias da
região Sudeste que optassem por implantar filial na região Nordestina,
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no chamado “Polígono das Secas”. Os estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão,
Piauí, norte de Minas Gerais e o Território de Fernando de Noronha,
faziam parte desta região submetida aos ciclos periódicos de seca, cuja
economia não acompanhava o crescimento do centro sul do país. Era
uma tentativa de estimular o crescimento industrial pela geração de
emprego e renda e, consequentemente, promover o crescimento econô-
mico da região nordestina, diminuindo o fosso existente entre as re-
giões do Brasil, no tocante ao desenvolvimento.

Com a criação das zonas industriais nas regiões metropolitanas,
novas vias de acesso foram construídas, juntamente com novas estradas
interligando as capitais dos Estados aos Municípios onde essas zonas
foram instaladas. Vários órgãos foram criados e são reveladores de uma
nova época, a exemplo da Comissão do Vale de São Francisco (CVSF)
e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), criadas na
década de 1940, a posterior criação da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia (SUDAM) e os planos de desenvolvimento
para o Nordeste e Norte.

Nas décadas de 1950 e 1960, surgiram no país os cursos de nível
superior em Administração Pública e Economia, que propiciaram a
formação de profissionais especializados, com uma nova visão da ad-
ministração e da gestão pública, o que promoveu a melhoria nos qua-
dros técnicos do governo, com consequência para o desenvolvimento
do país.8

Destacamos nesse período o crescimento demográfico de Olinda,
com a implantação desses novos conjuntos habitacionais. Em 1950, a
cidade contava com 62.435 habitantes e em 1970, passou para 196.152,
segundo o censo do IBGE, como vimos no capítulo anterior. Sua popu-
lação triplicou em apenas três décadas, experimentando um crescimento
intenso, algo completamente novo em sua secular história. Olinda pas-
sou a contar com novos bairros e, consequentemente, nova população.
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Já o crescimento do Recife, nesse mesmo período, se fez de forma
muito mais rápida, pois em 1950 tinha 788.336 habitantes e em 1970
passou para 1.203.229. Olinda, entretanto, mesmo crescendo com a
implantação dos conjuntos habitacionais e seus novos bairros, não mais
alcançou o desenvolvimento populacional, nem econômico experimen-
tado pelo Recife, que se transformou em uma grande metrópole regio-
nal. A partir do início do século XX, além de sede do governo do Esta-
do, Recife transformou-se na mais importante metrópole comercial e
industrial da região Nordestina. Seu porto teve um importante papel
em seu crescimento econômico, como centro exportador e importador
de produtos da toda a região.

OLINDA:
CRESCIMENTO E MODERNIZAÇÃO

Como era Olinda antes desses novos bairros? Vamos destacar como
estava a cidade, nos anos de 1950, antes, portanto, da construção dos
grandes conjuntos habitacionais, que deram origem ao crescimento
descrito pelos depoentes.

A seguir, informamos os dados sobre Olinda fornecidos pelo IBGE,9

relativos à década citada, para que possamos ter um perfil da cidade na
época, quando das mudanças mais estruturais:

– Área urbana: 58 km2

– População: 62.435 habitantes (censo de 1950).

– Atividades econômicas: Principais indústrias:
Fosforita Olinda S/A
Fábrica Amorim Costa Ltda
Dois estabelecimentos atacadistas e
nove varejistas;
uma agência bancária
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Como ficou para os olindenses que viveram esta realidade do
crescimento de sua cidade? Como eles perceberam estas mudanças?
Afinal, era a mesma e velha Olinda ou tratava-se de uma outra cidade?
Como seria a vivência em Olinda desta nova população que chegava?
Como era nascer, crescer, viver nos bairros novos e periféricos? Haveria
também neles as vivências de “orgulho”, “amor” e “apaixonamento” pela
cidade, como nos falaram os olindenses no Capítulo 2? Como seria a
identidade desta nova população que chegou a Olinda a partir da déca-
da de 1950, cujos filhos nasceram e cresceram nessa nova realidade?

Passamos a expor as representações sociais construídas pela me-
mória e narradas pelos depoentes sobre esta nova realidade da cidade,
motivada pelo crescimento imobiliário. A narrativa de Ilmar Belo dos
Santos,10 em suas rememorações, assim descreve o que observou do
crescimento da cidade. A depoente relata como se expandiu Olinda e
como percebeu as muitas melhorias que a cidade experimentou:

– Aspectos Urbanos: 258 logradouros, 149 pavimentados
459 automóveis
Dois cinemas (801 e 820 lugares)

– Assistência Médico-Sanitária: Hospital Regional Hermano Lundgren
(31 leitos)
Hospital Tricentenário (36 leitos)
Centro de Saúde

– Educação e Ensino: 35 unidades de ensino primário
20 unidades de ensino supletivo
Três unidades de ensino secundário
Um estabelecimento de ensino superior

– Aspectos Culturais: Semanário, jornal A Voz de Olinda
Revista (anual) Anuário de Olinda
Rádio Emissora: Rádio de Olinda
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O comércio foi muito ampliado a partir das gestões de Germano Coelho (1976

e 1992). Ele conseguiu incrementar o comércio em Olinda, que já existia nas

cidades mais próximas. O comércio atualmente é muito bom, com várias lojas

muito boas e com supermercados. E a linha de ônibus melhorou, era muito

restrito, só de Olinda para Recife. Este prefeito conseguiu botar linha entre os

bairros da cidade, porque tem bairros longe uns dos outros. Ficou muito bom.

Os bairros cresceram, por exemplo, Peixinhos, era um bairro que só tinha um

Matadouro, hoje em dia tem um comércio próprio e com linhas de ônibus. Em

Bairro Novo, Jardim Atlântico e Casa Caiada, esses novos bairros foram sur-

gindo, porque a população ia aumentando, e iam construindo novas casas e

apartamentos. Rio Doce era um bairro que não tinha nada, só caju, manga e

veraneio. Era uma casa bem distante da outra. Também foram criadas as fa-

culdades e isso melhorou muito Olinda.

Segundo a narrativa de Adilson de Almeida Vasconcelos, os pri-
meiros conjuntos habitacionais foram os localizados entre Varadouro e
Peixinhos:

Construiu-se primeiro a Vila Popular, entre o Varadouro e Peixinhos, que foi o

primeiro conjunto habitacional que surgiu em Olinda, destinado a abrigar

pessoas de baixa renda. Não sei se foi por influência do Serviço Social Contra o

Mocambo (parece-me que criado por Agamenon Magalhães), mas a Vila Po-

pular foi uma verdadeira precursora dos ‘conjuntos habitacionais’ pós 64, em-

bora à época não tivesse essa denominação.

Isto foi veiculado em matéria publicada na imprensa que divulgava
a implantação desses primeiros conjuntos habitacionais em Olinda.
Trata-se do Projeto MINTER / BIRD / Região Metropolitana do
Recife, para a construção de 1.000 unidades residenciais no bairro po-
pular de Peixinhos, em Olinda.11 O depoimento anterior já aponta para
o crescimento vertiginoso que Olinda experimentou a partir dos anos
1950-1970, o que é ilustrado por Adicélia Cristina Nascimento,12
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também depoente da pesquisa, que nos fala do novo bairro, conhecido
como COHAB – 7º RO [Ouro Preto]. Neste bairro viveram seus pais,
uma das primeiras famílias moradoras da localidade e onde ela reside
até hoje. Trata-se de um dos conjuntos implantado em Olinda e que
ocupou áreas antes despovoadas do município e próximas ao quartel da
7º Região de Obuses, onde antes só havia a estrada PE-15, que fazia a
ligação de Olinda com o município de Paulista:

Sempre morei no bairro COHAB – 7º RO [Ouro Preto], desde solteira, com a

minha mãe. Ela reside aqui mesmo, na Rua F 1, e meu pai, praticamente

inaugurou a COHAB; foi um dos seus primeiros moradores. Hoje já é falecido.

Quando casei, vim morar aqui. Antigamente a rua era só barro, massapê, ruim

para andar. Colégio só tinha o Mascarenhas de Moraes. Hoje já têm outros,

isso tem melhorado muito. Tem posto de saúde com atendimento à família, que

precisa ainda melhorar mais. Não existia praticamente comércio aqui, melho-

rou muito. Antes não tinha padaria, hoje já tem até sorveteria. A COHAB

começou aqui há 33 anos. Olinda é uma cidade que oferece muitas coisas boas;

onde eu moro existem coisas próximas. Em 20 minutos pego um ônibus e chego

ao centro da cidade de Recife. Quando preciso de alguma coisa que não tem

aqui, a gente tem que sair do bairro. Por exemplo, compro roupas no shopping.

Abastecimento, a gente tem aqui no mercadinho, que é um preço bem melhor;

no bairro mesmo faço as minhas compras. Falta um posto de polícia, mas Olinda

é maravilhosa, sua cultura, as praias, suas igrejas. Eu estou feliz por morar em

Olinda.

Importante o depoimento de Adicélia, que mostra a facilidade do
acesso ao centro do Recife, aonde ela vai para fazer compras, quando
não encontra em seu bairro. Isso implica que ela tem uma ligação direta
por estradas que chegam ao Recife e a seu comércio, sem passar por
Olinda antiga. Isso não é motivo para que sua relação com a cidade de
Olinda seja diferente, pois ela revela seu amor a esta cidade, usando as
expressões “maravilhosa” e “feliz”, que vimos serem usadas pelos depoentes
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no segundo capítulo, e revelam os traços identitários dos olindenses e
sua ligação e amor à cidade.

Como acompanharam os irmãos e depoentes, Aldo e José Cisneiro
Bezerra Cavalcanti, a evolução e a administração da cidade? Por serem
idosos e terem sempre vivido em Olinda, revelam essas modificações
que a cidade experimentou, principalmente o crescimento, e também
descrevem o fenômeno das “invasões”. A seguir, o relato de Aldo Be-
zerra Cavalcanti, sobre esse período de Olinda, descrevendo-a como
uma “cidade dormitório”, pois sua população trabalhava no Recife e
não havia miséria nem violência:

Quanto ao aspecto político da cidade, as administrações que foram mais im-

portantes para Olinda, tomando o Varadouro como referência, foi a de Barreto

Guimarães [deputado e depois prefeito de Olinda em 1960], que fez a estrada

para chegar a Recife, conhecida como o Complexo de Salgadinho. O Comércio

daqui do Varadouro desapareceu. Surgiu novo comércio nos bairros, principal-

mente no Bairro Novo, na Avenida Getúlio Vargas, que era só residencial e se

transformou em comercial. O comércio cresceu a partir do surgimento desses

novos bairros: Bairro Novo, Casa Caiada, Ouro Preto. Antes em Peixinhos,

era tudo mangue. Não tinha estrada, a gente ia para Beberibe a pé. Não tinha

transporte, era um areal branco. No Varadouro, tinha muito comerciante pe-

queno, a maioria era empregada por aqui. Eu trabalhei em táxi por 12 anos e

nunca fui assaltado. Naquele tempo, parte da população de Olinda trabalhava

em Recife, aqui era um dormitório. O bairro do Varadouro está melhorando,

mas antes não havia a miséria de hoje, era só pobreza, porque as pessoas

tinham televisor, geladeira, eram trabalhadores. Houve a invasão, as pessoas

chegavam colocavam umas cordas e diziam: isso aqui é meu, fizeram até casas

boas aí, tudo invasão [Refere-se às favelas V-8, V-9, V-10, no Varadouro].

Depois foi melhorando, chegou luz, água, cada vereador foi melhorando, aju-

dando, eram famílias de fora e de Olinda que invadiam, na época do prefeito

José Arnaldo (1983).
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O depoimento de seu irmão, José Cisneiro Cavalcanti, traz toda
uma memória de sua vida no Bairro do Varadouro, no Sítio Histórico,
seus costumes e tradições, descreve o dia a dia e revela a proximidade
entre os antigos moradores, seus vizinhos, suas ocupações e trabalho,
antes do crescimento de Olinda. O depoente viu esse bairro se modifi-
car, crescer, mas também viu o surgimento das invasões que se transfor-
maram hoje nas favelas do Sítio Histórico e de seu entorno. Assim ele
relembra esse tempo:

Eu trabalhei como motorista em táxi e caminhão, mais de 20 anos. Era dife-

rente. Só podia ter táxi a cidade que tivesse 500.000 habitantes. Aliás, antes

era carro de aluguel e depois passou a táxi. Recife passou de 500 mil, 800 mil,

um milhão de habitantes. Em 1966 em diante, na década de 70, nesta época,

no bairro do Varadouro, não tinha favela nem invasão, era “quadro”, que era

onde moravam as lavadeiras, as domésticas, os carregadores de feira. Não ti-

nha posto de gasolina. As lojas eram as mesmas de hoje, só com novos proprie-

tários. A gente vivia pescando caranguejo, tudinho era mangue. Também ti-

nha gente que sobrevivia disso. As famílias vizinhas trabalhavam em pequeno

comércio, como oficina de bicicletas, farmácia, barbearia. Eu lembro do Sr.

Nestor; ele tinha uma garagem de bicicleta, era o dono. O Sr. Augustinho era o

gerente da banca do jogo do Bicho: “O Pivô da Sorte”. Tinha a Farmácia de

Alfredo Cunha, embaixo do sobrado onde a gente morava. Tinha o Sr. Rosendo,

que era um marceneiro. Tudo era vizinho da gente. Tinha uma barbearia, o

Antonio, o Zé e Euclides eram barbeiros. Tinha Martim, que tinha um

restaurantezinho ao lado do cinema, um restaurante muito bom. Lauro

Alcoforado, que tinha um barzinho de petiscos, o filho dele botou uma sorvete-

ria junto, também não tem mais, tinha ainda a “A Toca do Caranguejo”, de 50

para cá. As crianças estudavam no Grupo Escolar Duarte Coelho, no

Sigismundo Gonçalves ou em D. Glorinha, que tinha uma escolinha particu-

lar. As famílias faziam o abastecimento nas vendas de Cornélio Souza e em

Silva Barbosa, aqui mesmo. Hoje tudo é em supermercado. As feiras livres eram

lá nos Milagres. O meio de transporte da população daqui era o ônibus e
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depois, a “sopa” [micro ônibus] e a lotação. O bonde terminou na década de 50

ou 60. No Varadouro tudo era mangue. Essas ruas não existiam. O mangue

sumiu, foi tudo aterrado. Faziam um pedaço, foi o DNOS, é obra de sanea-

mento. Foi o que fez o Canal da Malária, aterraram tudo.

O depoente nos mostra o que foi se modificando em seu bairro,
mas chama atenção para a mudança em relação à moradia da popula-
ção pobre e a ausência de miséria e violência na região, na época. O
Varadouro apresentava um comércio pequeno, mas os empreendimen-
tos eram a fonte de renda dos próprios moradores, como ele descreve.
Fala de uma vida calma, em que a população se conhecia e havia muita
proximidade entre os vizinhos, que se conheciam pelos nomes, o que é
típico de cidades de pequeno porte, como já vimos.

Dayse Maria da Silva Correia, que nasceu no Recife, mas foi para
Olinda com um ano e três meses, considera-se olindense. É moradora
do bairro de Ouro Preto há 27 anos. Bairro do entorno do Sítio Histó-
rico, também foi se formando com os novos conjuntos habitacionais,
implantados nessa época na cidade.

Viver em Olinda é muito bom. Eu gosto muito, principalmente pelo lado cul-

tural que a cidade apresenta. Pra mim a cidade de Olinda é a minha casa, onde

eu me identifiquei desde pequena, estudei e pra mim morar é lá, é muito grati-

ficante. Estudei lá e tenho o 2º grau completo e fiz Pedagogia na FUNESO,

em Olinda, mas não concluí. Acho que houve um grande avanço onde eu moro,

em relação às pavimentações de ruas. Quando eu cheguei aqui era tudo de

barro e hoje em dia é de asfalto. Hoje já tem um pequeno comércio, antigamen-

te não tinha nada. Tem mais escolas do que quando eu era pequena. Lá a gente

se diverte indo para o Sítio Histórico em Olinda, o Alto da Sé, Quatro Cantos,

Largo do Amparo, isso se diversifica, ou então lá no Recife Antigo. Os eventos

culturais também acontecem no Centro de Convenções. Quando tem shows, a

gente vai. Gosto de assistir às apresentações de canto gregoriano no Mosteiro de

São Bento em Olinda.
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José Ataíde de Melo13 assim descreve a história da cidade que viu
crescer e se modificar. Aprecia a moradia em seus novos bairros, pois é
também morador do bairro de Ouro Preto e se sente totalmente inte-
grado a Olinda. Elogia e defende como o melhor bairro da cidade para
se morar, por ter excelente clima e vias de acesso muito boas e próximas
ao Sítio Histórico, onde desenvolve suas atividades:

Anos 50, Olinda era cidade dormitório. Em agosto de 1940, 400 casas em

Olinda foram destruídas. Em 1948 Olinda ainda sofre as ressacas que destru-

íram ruas inteiras e intervieram nas praias e o veraneio acabou! Surge o

Loteamento do Bairro Novo. Antes o bonde só chegava até a Praça 12 de Março.

A elite antes morava na Cidade Alta e vai se transferindo para os novos bair-

ros. Olinda era antes a cidade alta, abastecimento na Ribeira, comércio no

Varadouro e Quatro Cantos.

Na parte antiga foi ficando a população pobre, que não tinha rendas para

manter as casas. Foi a decadência de Olinda com as ressacas e o empobrecimen-

to da população da cidade alta. A expansão se deu com o BNH e o surgimento

de grandes conjuntos habitacionais. Isso não significou em melhorias, porque a

cidade tem que dar a infraestrutura, os serviços, mas é pouca a receita. Para a

moradia em Olinda, se diz que o melhor bairro é o de Casa Caiada. Não con-

cordo, a melhor moradia é Ouro Preto, ótimo clima e muito próximo. Já o Rio

Doce é violento.

Interessante destacar o que o depoente acima nos apresenta, a par-
tir do bairro de Ouro Preto em que mora, revelando que é o melhor de
Olinda. Já Dayse Maria da Silva Correia acima fala de sua convivência
com as duas cidades, Olinda e Recife, principalmente com relação à
facilidade de usufruir, em termos culturais e de lazer, do que elas têm a
oferecer. Mostra-se explicitamente integrada a seu bairro e à cidade de
Olinda, uma vez que se apresenta como olindense, identificada a esta
cidade “gratificante”. A chama de “minha casa”, como se Olinda fosse
parte de si mesma.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51318



MEMÓRIA DE OLINDA    .319

Lembramos que a casa é uma projeção e representa simbolicamen-
te o próprio corpo do sujeito, e é assim, com essa particularidade, que
ela fala de sua cidade, tamanha a sua intimidade com Olinda, como sua
propriedade e posse, sendo ela sua dona, como é de sua casa. Traços
fortes de sua identificação a sua cidade. Olinda é como uma continua-
ção de seu próprio corpo, portanto, imaginária e amorosamente, faz
parte do próprio sujeito.

A relação de Rosa Maria Assis dos Santos com Olinda é significa-
tiva, pois é moradora de Tabajara, um dos novos bairros que cresceu
com os grandes loteamentos. A depoente nos traz sua visão da cidade e
seus traços identificatórios com a urbe:

Moro em Tabajara há 18 anos. É um bairro no sentido norte. Olinda é mara-

vilhosa, pois, realmente, tem tudo o que eu quero. É uma cidade que me faz ter

várias ideias, ela é bem mágica. Ela ter sido colonizada pelos portugueses, e eu

amar essa terra... ela tem praias, tem rios que, infelizmente, hoje não são bons

para banho, tem montanhas, um verde maravilhoso. Ela tem a mata de passa-

rinhos, que é realmente fantástica! Tudo isso favorece para cada vez mais eu

gostar dela. A Mata de Passarinho hoje já não é tão grande, mas ainda é muito

vasta, só podemos andar nela com um guia. Tem uma floresta bastante rica. Os

estudantes olindenses visitam em excursões. Eu me sinto orgulhosa de morar

em Olinda, pois passei toda a minha infância aqui. Então as recordações são

muito boas. Ainda tem esse ar puro. Olinda representa muita coisa boa.

Seu depoimento revela os mesmos traços mostrados pelos olindenses
no Capítulo 2, no qual aparecem os mesmos significantes — “orgulho”,
“maravilhosa” — em relação à cidade e acrescenta o significante “mági-
ca”, pois a cidade, em seu imaginário, chega a estimular suas ideias e
criatividade. Portanto, o fato de ser moradora desses novos bairros não
modificou sua identificação e o amor em relação a Olinda. Ela, no en-
tanto, aponta os aspectos negativos e as perdas que a cidade vem
vivenciando em relação aos aspectos ecológicos.
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Olinda cresceu e junto a seu crescimento imobiliário, com a chega-
da de muitos moradores para seus novos bairros, transformou-se em
uma nova cidade. Esta transformação, entretanto, exigiu planejamento,
para que pudesse ser mais bem administrada.

Em março de 1973, Olinda ganhou seu Plano Diretor. Chamado
Plano Desenvolvimento Local Integrado de Olinda (PDLI), foi o pri-
meiro a ser elaborado no município e este fato foi anunciado pela
imprensa do Recife.14 O Plano analisava a situação da cidade e a ten-
dência do desenvolvimento urbano de Olinda. Foi um trabalho feito
em conjunto com a assessoria da Sociedade Civil de Planejamento Ltda.
(SOCIPLAN) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
(SERFHAU), órgão do governo federal ligado ao então Ministério do
Interior, voltado à política de desenvolvimento urbano do país.15

Começava a se traçar uma política de desenvolvimento e de plane-
jamento urbano para a cidade de Olinda. Numa segunda etapa, houve
sua implantação pela administração da cidade, com reformas adminis-
trativa e financeira. Foi um amplo estudo de base e de planejamento,
que serviu como matriz para todos os outros Planos Diretores que a
cidade veio a ter, até o presente momento.16

O Plano de Desenvolvimento foi elaborado de forma sistêmica,
permitindo o controle de sua execução e sua adequação às eventuais
modificações futuras. Nele constava o levantamento dos recursos fi-
nanceiros, como também indicações do uso e da natureza do solo, o
zoneamento do sítio histórico e dos bairros, os estudos dos mangues,
morros e rios. Contemplava ainda a sistematização dos serviços públi-
cos prestados à população pela prefeitura, bem como informações so-
bre as redes de comércio e indústrias do município.

Com a intenção de planejar obras públicas no âmbito municipal e co-
ordenar as ações dos órgãos nelas envolvidos, foi criada em Olinda, pela
Lei Municipal nº. 4.062, de 1978, a Empresa de Urbanização e Desenvol-
vimento Integrado de Olinda (URB), sendo sua atuação muito importante
para a cidade na área de urbanização e preservação do Sítio Histórico.17
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Passamos às memórias dessa época, com o depoimento do ex-prefei-
to de Olinda, cidade onde iniciou sua vida política e esteve à frente da
Prefeitura por duas gestões, que se iniciaram nos anos de 1959 e 1972,
respectivamente. Foi responsável pela implantação do primeiro Plano
Diretor da Cidade (PDLI). Segundo Ubiratan de Castro e Silva:18

Olinda nunca tinha tido nada de planejamento, nunca tinha tido nada de estu-

dos, isto foi um trabalho que eu já encontrei do Interventor Eudes Costa. Ele tinha

começado este trabalho, através de uma equipe que tinha contratado, e estava com

este plano em elaboração e começando a trabalhar nele. Quando eu cheguei, fui

procurado pelos técnicos. Nesta época já havia a Superintendência do Desenvolvi

mento do Nordeste (SUDENE), que não ajudou em nada, mas o Plano de Desen-

volvimento Local Integrado foi criado através da CIPLAN, empresa que exe-

cutou o trabalho. Eu peguei este PDLI, juntei tudo e o executei, transformei toda a

Prefeitura, sua organização, principalmente a parte administrativa.

Importante acompanhar a gestão do prefeito Ubiratan de Castro,
por que foi justamente quando teve início em Olinda o crescimento
imobiliário e foram implantados os Planos Diretores que deram às ad-
ministrações da cidade um caráter mais técnico, planejado e moderno
nas gestões administrativas que lhe seguiram até hoje. Assim o ex-pre-
feito descreve sua gestão frente à cidade:

Fiz uma reforma administrativa geral. A Secretaria de Administração, a de

Finanças, todas com uma nova estrutura. Criou-se uma nova prefeitura mo-

derna. Foi o primeiro trabalho feito no Norte e Nordeste, não sei se da Bahia

pra cima foi feito. Aqui foi o primeiro trabalho existente. Implantei, cada uma

com suas diretrizes de trabalho. Eu fui mudando, saí e deixei a prefeitura pronta.

O prefeito que me seguiu, o Arêdo Sodré da Mota, engavetou o Plano e ele ficou

guardado. Depois o prefeito Germano Coelho encomendou um plano, e foi o

mesmo plano de Ubiratan de Castro, não mudaram nada, só mudaram a no-

menclatura. Germano começa a trabalhar com o plano, eu era um assessor dele
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na Câmara, e era vereador na época. Eu ia, orientava. Minha vida se resume

assim como administrador. A cidade neste período melhorou, a cidade vai me-

lhorando cada vez mais. Os bairros, os Bultrins eles já existiam, eles foram

crescendo e se desenvolvendo. Já existia o BNH, que emprestava dinheiro, fi-

nanciava projetos das prefeituras.

A despeito da afirmação de Ubiratan de Castro em relação à exe-
cução do PDLI, o jornal Diário de Pernambuco19 informou que o Plano
teve continuidade na gestão do prefeito Arêdo Sodré Motta, o que re-
vela sua importância. Ubiratan de Castro relata ainda que, durante sua
administração, o crescimento imobiliário em Olinda foi muito grande;
praticamente surgiu outra Olinda dentro da velha cidade, em torno do
Sítio Histórico. Eis seu depoimento a respeito:

Eu fui prefeito e fiz 4.500 casas só em Ouro Preto, em Olinda. Dr. Eraldo Gueiros,

ex-governador de Pernambuco, chegou, botou a mão em meu ombro e disse: ‘veja,

prefeito: Olinda com uma cidade nova dentro de casa’ eu disse: ‘Governador, está

tudo bom agora mas quem vai manter os serviços? Infraestrutura, limpeza, ur-

banismo, tudo. Olinda não tem condições de sustentar’. Estas expansões urbanas

de Olinda, notadamente por conta dos conjuntos habitacionais novos, muitas

casas, levar iluminação pública, saneamento, levar transporte, levar serviço de

saúde, de repente chegam 4.500 casas e a infraestrutura? A prefeitura tinha aperto

financeiro para fazer com recursos próprios. Ela não tinha esse potencial, eu pedi

ajuda ao governo federal, ao governo estadual e recebi e assim fui levando. Em

Olinda neste período houve grandes mudanças que aconteceram na cidade, por-

que antes tinha 50.000 habitantes. Eu acompanhei, melhorou a qualidade de

vida, a cidade vai melhorando cada vez mais. Eu não tenho dúvidas, a cidade

melhorou. Os bairros que já existiam, foram crescendo, se desenvolvendo. Dirigir

uma cidade na época com 50 mil habitantes, e demonstrar ao meu pai e à minha

mãe, que a vida pública é também um sacerdócio para qualquer pessoa. Se eu

dediquei a minha vida pública em defesa dos olindenses, é uma prova eloquente

de que eu tinha muita vontade de fazer algo em benefício do povo de Olinda.
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Outros projetos foram realizados e divulgados pela imprensa local.
Matéria do Jornal do Comércio destacou a implantação do Projeto Federal
de Complementação de Recuperação Acelerada (CURA), em convênio
com o BNH. A área do projeto abrangia 754 hectares e englobava o
istmo, Salgadinho, Sítio Histórico, Bairro Novo, Casa Caiada e o Jardim
Atlântico. O Projeto visava o desenvolvimento econômico e social da
região, a implementação da infraestrutura e dos equipamentos urbanos e
a revitalização dos monumentos da cidade, com verbas da prefeitura e do
BNH. O projeto CURA foi aprovado por unanimidade no Senado. A
imprensa noticiou ainda: “Câmara aprova projeto CURA que visa tornar
Olinda economicamente viável” e tem aprovação unânime do Senado.20

A Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, criada
pelo Decreto 018/1980, também recuperou o antigo Sítio, com recursos
do Projeto CURA.

Sem sombra de dúvidas, era uma época em que os governos federal,
estadual e municipal iniciaram um processo de preservação do patrimônio
com uma preocupação mais técnica com o planejamento e a gestão pú-
blica. Na sequência, damos a conhecer o que a memória de Alexandre
Alves Dias registrou sobre o crescimento de Olinda nesta época, já que
viveu na cidade no período de sua evolução urbana e modernização, com
o aparecimento de novos bairros e a ampliação do sistema viário:

Uma parte dessa nova cidade eu vi surgir; foi assim que Casa Caiada começou

a crescer. Eu me lembro do antigo terminal do ônibus e enorme terreno só de

coqueiros. Entre 1974-78. Nessa área foram construídos muitos prédios no

Jardim Atlântico. Papai comprou um terreno lá e tudo tinha sido desmatado.

Também fizeram nos Bultrins, no Jardim Fragoso, tudo sumiu. Arrancavam

as matas de caju, e iam demarcando os novos lotes. Isso nos anos 70. Não vai se

saber mais o que é Jaboatão dos Guararapes, nem o que é Itamaracá. Os urba-

nistas chamam de conurbação. Com o fenômeno do surgimento dos espigões,

[prédios altos] começa a cidade a se verticalizar, em ruas estreitas que não

suportam esse tráfego. No Recife, no Espinheiro, onde antes havia um belíssimo
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casarão, hoje tem um prédio de 10-20-30 andares. Estes problemas do cresci-

mento desenfreado é um impulso descontrolado e mal planejado e está aconte-

cendo também em Olinda. Lá de cima, nas colinas da Sé, dá para se ver um

prédio enorme que foi construído no Bairro Novo ou em Casa Caiada. Anti-

gamente não havia esta ideia de preservação e construíram a caixa d´água no

alto da Sé, que é hoje um marco da arquitetura moderna, pela utilização do

combogó, e já está integrada à paisagem. A ideia da cidade que você quer con-

servar, que ganhou o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,

está cada vez mais ‘capengando’, o que tenho visto cada vez mais são coisas

negativas e mais destruição e mais perdas.

São mudanças muito grandes, em relativamente pouco tempo, as
que o depoente aponta. É interessante observar as notícias que a im-
prensa publicava a respeito.21 A matéria trazia a maquete do novo
conjunto residencial em Olinda e mostrava as transformações na ci-
dade, revelando, assim, a ideia de modernidade. Tratava-se de um novo
tempo, em que surgiram em Olinda, principalmente na orla maríti-
ma, prédios de apartamentos a beira-mar, como os da fotografia do
início deste capítulo, de arquitetura contemporânea, completamente
diferentes dos velhos casarios da parte alta e antiga da cidade. Era a
verticalização em sua orla marítima, de que nos fala Alexandre Alves
Dias, em seu depoimento.

A cidade se transformou, cresceu. Em sua nova estrutura possui
bairros que se integram aos municípios vizinhos de Paulista e Recife e
sua população pode se deslocar para essa cidade sem passar pelo Sítio
Histórico de Olinda. Esse crescimento trouxe uma particularidade: é,
ao mesmo tempo, a velha e histórica Olinda, com seu casario colonial,
e uma Olinda nova, com construções modernas e contemporâneas, se-
melhantes aos outros bairros do Recife e com um considerável aumen-
to populacional.

Por ter vivido este crescimento, Olinda hoje dispõe de casas de
estilos os mais variados possíveis, desde os velhos casarões coloniais até
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construções modernas e contemporâneas. Sobre esta questão André
Pina22 comenta:

O Sítio Histórico de Olinda possui casas de todos os estilos e épo-
cas, também encontramos as casas contemporâneas, construídas a
partir dos anos 1940, principalmente no trecho do Carmo ao
Varadouro [...] As casas tradicionais de Olinda são as casas térreas e
os sobrados de dois pavimentos. Normalmente são conjugados e
quando tem quintal, no lado possui um terraço coberto em toda ex-
tensão da fachada lateral [...] Quanto aos estilos tradicionais exis-
tentes na cidade, além do colonial encontramos as casas neoclássicas,
as ecléticas e os chalés.

Para dar conta dos efeitos desse crescimento, Olinda recebeu um
novo Plano Diretor, em 1997, já na gestão da prefeita Jacilda Urquisa,
organizado com o apoio de diversos órgãos, incluindo a Universidade
Federal de Pernambuco, por seu Mestrado de Desenvolvimento Urba-
no, o Centro de Pesquisa Josué de Castro e demais órgãos do Estado:
Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), Telecomunicações
de Pernambuco (TELPE), Companhia Pernambucana de Saneamen-
to (COMPESA), Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de
Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), Companhia Habitacional de
Pernambuco (COHAB/PE), Correios e Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE/Olinda).

A este plano sucederam-se os estudos coordenados pelo Grupo de
Trabalho do Plano Diretor da Prefeitura Municipal de Olinda, sob a
coordenação da atual prefeita Luciana Santos, cuja administração foi
iniciada em 2001. Em sua apresentação, destacou-se sua linha básica:
“Construindo um querer coletivo: O processo de Elaboração do Plano
Diretor.” Como o anterior, este novo Plano Diretor trouxe o histórico
da evolução urbana, descreveu as características físicas da cidade e fez o
diagnóstico do município, apresentando posteriormente as propostas
preliminares de um esquema de diretrizes e um plano de governabilidade.
Em sequência, Olinda viu uma série de Projetos e estudos que geraram
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o atual Plano Diretor, criado pela Lei Complementar nº. 26/2004, de
10 de janeiro de 2004, em vigor. Consta em seu texto:

O desenvolvimento urbano de Olinda vai ganhar um instrumento
de planejamento capaz de direcionar o crescimento da cidade e or-
denar as novas construções a partir de um enfoque mais social. Esse
instrumento é o novo Plano Diretor, que estabelece algumas normas
para a construção de edifícios e cria mecanismos de estímulo à ocu-
pação de áreas hoje ainda pouco exploradas.23

Nesta passagem, podemos perceber a intenção de ordenar as
edificações na cidade. A despeito de defender a existência de áreas
ainda desocupadas, o texto mostra como a ocupação de grandes áreas
de Olinda foram acontecendo em pouco espaço de tempo e como a
cidade sofreu com as questões relacionadas à falta de oferta da
infraestrutura. Neste sentido, ratifica o que foi revelado pelos depoentes
e pela imprensa.

OLINDA E A NOVA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Olinda expandiu-se muito nas áreas fora do perímetro do Sítio His-
tórico. Vejamos como foram enfrentadas as questões do sistema viário da
cidade. Em 1956 foi publicada matéria de Barreto Guimarães, sobre a
ampliação do sistema viário da cidade.24 Tratava-se da avenida cujo tre-
cho partia da Fábrica da Tacaruna e daria acesso aos centros industriais
de Paulista e Goiana. A matéria anunciava ainda a desapropriação de
terrenos entre a estrada de Paulista e o Quartel da 7º R.O. para este fim.

Em 1974 foi criado o chamado “Complexo Viário de Salgadinho”,
com interligação entre a Av. Agamenon Magalhães, a Av. Cruz Cabugá
no Recife e a Av. Kennedy em Olinda. Esta obra resultou de planejamen-
to conjunto do governo de Pernambuco, por seu Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e da Prefeitura de Olinda. A nova expansão da
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cidade se deu acompanhando o desenho de sua orla litorânea ao norte,
ainda desocupada, em direção às praias do Bairro Novo, Casa Caiada,
Rio Doce, e para o interior, quando se expandiu no sentido das margens
do Rio Beberibe, em direção às estradas de Goiana e de São Benedito,
seguindo do Varadouro até Peixinhos. Segundo registro de Duarte:25

Complexo de Salgadinho: instalação e funcionamento. Ele foi
construído em duas etapas, a primeira que liga a Av. Cruz Cabugá em
Recife ao Varadouro, interligada à Avenida Agamenon Magalhães,
importante via de acesso entre as duas. A segunda etapa, a Constru-
ção da Avenida Kennedy – 7º R.O, que articula a Avenida Joaquim
Nabuco em frente à Vila COHAB, ao bairro de São Benedito.
Para a concretização muito contribuiu a ação do então Vice-Go-
vernador do Estado de Pernambuco, Barreto Guimarães, mora-
dor e admirador de Olinda, da qual foi prefeito de 1959-1963, se
constituindo na mais positiva realização do Governo Eraldo
Gueiros Leite.

Foi construída também uma via paralela à orla, para fazer a ligação
do Bairro do Carmo ao Bairro Novo, pois a estreita Rua do Sol não era
suficiente para dar conta do escoamento do intenso tráfego da região.
Olinda apresentou grande crescimento populacional, e a cidade se ex-
pandiu para além de seu centro histórico, mas tem suas especificidades
como cidade: “Guarda características peculiares como a dualidade íntima
do antigo e do moderno, representadas pela Cidade Alta dos sobrados e
igrejas e as praias com modernos blocos de apartamentos, e as casas indi-
viduais desde as populares até as mais sofisticadas edificações.”26

Com a construção do Eixo de Integração viário estadual, a estrada
que sai de Beberibe, cortando a Estrada Estadual PE-15, entre Olinda
e Paulista, facilitou o acesso ao litoral de Olinda e aproximou mais as
duas cidades. A construção da Avenida Presidente Kennedy também
deu um grande impulso ao crescimento de Olinda. Esta e a Avenida
Carlos de Lima Cavalcanti, paralela à orla marítima, em muito melho-
raram o tráfego da região.
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Outra obra viária importante, que atendeu a uma velha reivindica-
ção dos moradores, foi a criação do acesso às praias do litoral norte,
com a Avenida Beira Mar, que inicia na Praça do Carmo e chega até o
Bairro Novo. Foi concretizada na administração do Prefeito Germano
Coelho (1976-1992).27

Destacamos agora outros registros de como foram vividos pelos
olindenses estas grandes transformações porque passou a cidade de
Olinda, o surgimento de novos bairros, das novas avenidas, e o que
ficou disso na memória de seus moradores, quais as lembranças e re-
presentações sociais que construíram a respeito. Sandra Maria Maia
Silva viu a cidade crescer e aponta suas especificidades e suas carências:

Eu vou falar de algumas coisas que são todas recentes. A cidade se expandiu e

eu acho que a chegada das novas faculdades valorizou mais Olinda. A cidade

precisa se expandir mais ainda, mesmo porque só temos faculdade aqui parti-

cular e a nossa população é carente, tanto é que existe na periferia aquela popu-

lação toda. Olinda ainda é muito carente. Mas isso contribuiu, como aconteceu

agora, com o comércio que está crescendo.

André Renato Pina Moreira chama atenção para a evolução da
cidade e o surgimento do Bairro Novo, o primeiro de uma série de
novas moradias para a classe média olindense:

Eu nasci no Recife, porque naquela época não existiam maternidades aqui,

mas vim da maternidade para Olinda. Moro numa localidade chamada

Umuarama e estudei aqui na cidade [Olinda]. Vivenciei Olinda, nestes mo-

mentos, desde a decadência e o ostracismo que ela tinha nas décadas de 50 e 60

até esta nova vida que ela passou a ter com esse novo interesse, dentro do Sítio

Histórico da cidade. E vi também crescer a nova cidade. Eu vi o Bairro Novo

ser construído e a evolução da cidade. Ela só tinha praticamente o centro histó-

rico e algumas coisas espalhadas, e de repente a cidade começou a crescer. A

ocupação da área norte da cidade, as chácaras, e nos anos quarenta e cinquenta,
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com os novos loteamentos, a cidade cresceu para o interior. Surge o que é hoje a

Av. Kennedy.

As plantas de Olinda, apresentadas no final deste capítulo, revelam
o crescimento urbano e a ocupação territorial de Olinda e ilustram o
vertiginoso crescimento da cidade, notadamente entre os anos 1960-
1990, quando surgiram os primeiros conjuntos habitacionais. É possí-
vel observar, no Mapa 4, também visualizado no final deste capítulo, a
direção em que a cidade cresceu e como foram sendo ocupados seus
espaços, tanto em direção a sua zona rural como no sentido norte, em
direção a sua orla marítima.

O início da expansão urbana de Olinda foi se dando inicialmente
na parte alta, com os principais logradouros em torno desta região. O
Mapa 4 permite a visualização da ocupação da faixa litorânea, em que a
região das praias já começava a ser ocupada, inicialmente com a im-
plantação do Bairro Novo. A região rural, entretanto, permanecia ainda
desabitada. Os traçados das ruas onde foi se dando a ocupação territorial,
com a chegada dos conjuntos habitacionais, deram outra fisionomia à
cidade. O Bairro Novo foi um marco dessa ampliação; representou uma
novidade e para lá se mudaram os moradores da antiga Olinda, porque
representava uma melhoria de status para a classe média. Era uma zona
residencial “nobre”, com casas de padrão arquitetônico moderno, dife-
rentes das antigas casas coloniais conjugadas do Sítio Histórico, que
foram sendo ocupadas pela população de poder aquisitivo mais baixo e
com mais dificuldades de manter as antigas casas.

O Bairro Novo foi o primeiro de uma série de bairros na orla ma-
rítima de Olinda, que tornou a região norte da cidade mais valorizada,
seguida pelos bairros de Jardim Atlântico e Casa Caiada. É importante
observar a área ocupada pelo antigo Sítio Histórico, que permaneceu
como era antes, desde o período colonial, e as novas áreas ocupadas
pelos novos bairros, em todo o seu entorno. Nos mapas expostos no
final deste capítulo, podemos ver a ocupação de Olinda e as novas vias
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de acesso que foram sendo construídas e que unem as duas cidades e
seus bairros novos. Não obstante mais reduzida, a cidade ainda perma-
nece com sua zona rural. Nela estão estabelecidas atividades agrícolas
de subsistência, como granjas, chácaras, sítios e pequenas propriedades
com criação de animais em pequena escala.

Vejamos, em detalhes, como permanece hoje seu Sítio Histórico,
região mais importante da cidade e que lhe dá sua identidade, como
uma das mais importantes cidades históricas do país, pois se trata da
região onde o primeiro núcleo urbano foi fundado.

SÍTIO HISTÓRICO:
DEMARCAÇÃO, LEGISLAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Em destaque também o Sítio Histórico de Olinda, que ocupa uma
área de 1,20 km2, inserido num polígono de preservação de 10,4 km2.
Esta área de núcleo urbano histórico é especialmente residencial, cultural
e de lazer. É a parte mais antiga da cidade, onde estão seus principais
monumentos. Nele se desenvolvem atividades comerciais varejistas de
âmbito local e voltadas para atendimento turístico, prestação de serviços,
inclusive de hotelaria (pousadas e pequenos hotéis) e restaurantes. Con-
centra ainda toda a administração municipal.

O Sítio Histórico tem mais de 300 imóveis tombados. Cerca de 80
artistas plásticos exercem suas atividades em mais de 50 ateliês de artes
plásticas, lojas de artesanato, espaços culturais, museus, igrejas, mostei-
ros e conventos. Do total dos imóveis 88% são residenciais e destes
80% pertencem a seus proprietários. Já 96% são de uso unifamiliar, 61%
dos moradores têm renda mensal de três salários mínimos e 56% de sua
população tem até 30 anos.28

Olinda, como uma das cidades mais antigas do país, mantém um
importante acervo monumental do período colonial em seu centro his-
tórico. Ao lado de outras cidades históricas brasileiras, como é o caso
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de Igarassu em Pernambuco, Ouro Preto e Diamantina em Minas Ge-
rais e Cachoeira na Bahia, para citar apenas algumas, guarda em suas
construções as marcas da história de nosso país.

Olinda teve seu tombamento determinado pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em 1968, anti-
go Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
criado desde 1937, com a finalidade de promover o tombamento e a
conservação dos monumentos nacionais. O controle do patrimônio
cultural do Sítio Histórico de Olinda, entretanto, foi determinado, na
esfera federal, pela Rerratificação da Notificação nº. 1.155/79, que
compatibilizou as duas legislações a respeito, a federal e a municipal.29

Isto foi estabelecido pela Lei nº. 4.119/79, que criou o Sistema Muni-
cipal de Preservação, composto pelo Conselho de Preservação dos
Sítios Históricos de Olinda, pelo Instituto do Tombamento Munici-
pal, pelo Fundo de Preservação e pela Fundação Centro de Preservação
dos Sítios Históricos de Olinda. A Fundação Centro de Preservação
dos Sítios Históricos de Olinda foi autorizada pela Lei nº. 4119/79 e
criada pelo Decreto 18, de 1980. Foi extinta e substituída em suas atri-
buições pela Secretaria do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo, ór-
gão da Prefeitura do Município de Olinda (SEPACCTUR). A Lei mu-
nicipal nº. 4.849/92 determinou o zoneamento do Sítio Histórico para
efeitos de normas urbanísticas e definições de uso e atividades e é a que
está em vigor.30

 Nos anos de 1980, ao ter sido elevada à categoria de monumento
nacional, o que trouxe como fruto maior visibilidade para a cidade, que já
contava, desde 1937, com sua área tombada e delimitada como Sítio His-
tórico, Olinda foi dividida em zonas, como pode ser visto em Mapa, no
final deste capítulo. A Zona Especial de Paisagística (ZEPC1) corresponde
ao núcleo urbano primitivo da cidade, compreendendo as edificações e
os espaços verdes, na parte antiga da cidade e em seu entorno imediato.

A partir de abril de 2005, o controle do uso do solo na área do Sítio
Histórico de Olinda foi exercido pela Diretoria de Controle Urbano e
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Ambiental da Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente
(SEPLAMA), por decisão da prefeitura de Olinda. Por ser uma cidade
histórica, seu Sítio Histórico deve ser cuidadosamente preservado.
Olinda já recebeu importantes títulos como cidade histórica.

Foi elevada a Monumento Nacional em 1980, resultante do Proje-
to de Lei nº. 1.440, do Deputado Fernando Coelho, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 27 de novembro de 1980, retificada em 28 de
novembro do mesmo ano. Foi assinado pelo Presidente João Figueiredo,
durante o regime militar. Olinda também recebeu o título de “Cidade
Ecológica” em 29 de junho de 1982, decretado pelo Prefeito de Olinda,
Germano Coelho, pelo Decreto nº. 023/82, resultante de todo um
movimento pela preservação do verde e do meio ambiente na cidade.

Sua titulação maior, no entanto, é o de “Cidade Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade”, que lhe foi conferido pela UNESCO, em 14 de
fevereiro de 1982, com aprovação por unanimidade em sua 6ª
Assembleia, em Paris, depois de um longo processo, que teve início em
1978. Os principais defensores desta premiação foram a Prefeitura de
Olinda e políticos, como o deputado federal Fernando de Vasconcellos
Coelho e o artista plástico e na época Secretário do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Aloísio Maga-
lhães, este último representante do Brasil na UNESCO.31

Seu mais recente título é o de primeira “Capital Brasileira da Cul-
tura”, que recebeu em 26 de outubro de 2005, concedido pela ONG
Capital Brasileira de Cultura (CBC), em parceria com o Ministério da
Cultura. Foi outorgado pelo então Ministro da Cultura, Gilberto Gil.
Isto novamente trouxe para a cidade uma onda de desenvolvimento do
turismo e expressa o reconhecimento, por todos os brasileiros, de seu
valioso patrimônio e de sua vida artística e cultural.32

Esses títulos demonstram a importância da cidade e de seu acervo
histórico, bem como de suas belezas naturais. Pina33 assim descreve o
lugar: “O Sítio Histórico de Olinda possui um magnífico conjunto
arquitetônico e urbanístico, que forma um cenário deslumbrante, aliado
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ao verde de sua cobertura vegetal, ao azul do céu e ao verde furta-cor do
mar.” É interessante que não foi diferente a percepção de Amadou Mahtar
M’Bow,34 Diretor Geral da UNESCO, que assim se referiu à cidade, em
seu discurso na solenidade da outorga da titulação, em Olinda:

Olinda foi sempre, como para responder a uma misteriosa vocação,
uma cidade de poetas, pintores, escultores, ceramistas; uma cidade de
música e dança; um cenário natural tão suntuoso, que não sabemos se
é preciso descrevê-lo como um conjunto arquitetônico ornamentado
de jardins, ou como um parque tropical decorado de monumentos.

O Sítio Histórico tem sido delimitado como consequência do novo
zoneamento, já sob tutela do SPHAN, que estabeleceu como zona de
proteção rigorosa: o núcleo central da cidade alta e suas principais ruas,
divididas em subzonas monumental e verde. Isto criou critérios de prio-
ridade para a manutenção e conservação dos monumentos e casarios
em toda a área antiga da cidade. Nos anos de 1920, a criação das Inspe-
ções dos Monumentos Nacionais trouxe de volta a ideia da organiza-
ção de um serviço de proteção aos monumentos históricos, iniciativa
tomada por Pernambuco em 1923 e pela Bahia em 1927. Em Olinda
foi criada uma Fundação e uma Comissão para este fim, chamada de
“Comissão para a Preservação e Valorização de Olinda” em decorrência
dessas recomendações, assim como todos os outros estudos e propostas
de zoneamentos de seu Sítio Histórico.

A despeito de sua monumentalidade, o Sítio Histórico é uma re-
gião predominantemente residencial — mais de 80% de seus imóveis
têm essa finalidade. Seu casario ainda apresenta hoje a vegetação em
seus quintais, herança da colonização portuguesa. O Sítio Histórico
tem vários imóveis tombados e foi demarcado como polígono protegi-
do pela união, desde 1937.35

O Sítio Histórico de Olinda compreende os seguintes bairros:
Varadouro, Carmo, Sé, Amparo, Bonsucesso, Rosário, Monte, Guadalupe
e Amaro Branco, como nos mostram em detalhes os mapas no final deste
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capítulo. Ocupa uma área de 1,2 km² na região central de Olinda, conhe-
cida como o “Conjunto Monumental”, situada no alto de suas colinas,
sendo a edificação da Sé o monumento mais importante. A partir da
década de 1970, entretanto, Olinda vem sofrendo uma modificação na
utilização de seus casarios, quando começaram a surgir em suas ruas es-
tabelecimentos comerciais de prestação de serviço de turismo ou de lazer
e também ateliês de artistas e galerias de arte, pousadas e restaurantes.

André Pina Moreira, depoente da pesquisa, arquiteto, por ser um
especialista em preservação histórica e trabalhar nessa área na própria
Prefeitura de Olinda, acompanha todas as transformações, desfigura-
ção e alteração na estrutura interna e na volumetria que vem ocorrendo
no casario do Sítio Histórico de Olinda, em função das mudanças ocor-
ridas na cidade, e avalia o risco que isto implica para a preservação de
suas características. A seguir, suas lembranças e preocupações:

O Sítio Histórico permaneceu nesta decadência e neste ostracismo. Eu me lem-

bro que mamãe dizia que não queria morar no sítio histórico porque era cidade

de gente pobre. Eram casas arruinadas, população de renda baixa, até que, nos

finais anos 60/70, processo de aburguesamento, de gentrificação,36 começaram

artistas e intelectuais a virem morar na cidade. Então começa a expulsão branca;

os moradores não tinham condições de manter as casas. Os novos moradores

começam a fazer as pequenas modificações, adequações à vida moderna, a par-

tir das décadas de 70, 80, 90. Você vê que 88% dos imóveis da cidade alta de

Olinda são residências. Ao mesmo tempo, a pressão para a instalação de novas

atividades e a população era muito pobre, dentro de Sítio Histórico. A evolução

urbana da cidade acontecia no litoral e para o norte. A expansão do Bairro

Novo foi determinada por políticas públicas, no governo de Barreto Guima-

rães, Então isto foi uma iniciativa do poder público, lançar este loteamento

para a expansão da cidade. Havia necessidade de mais moradias e não havia

ainda a política de conjuntos habitacionais, aí foram lançados estes loteamentos.

Por exemplo, o Loteamento Umuarama é da década de 1950. O primeiro

loteamento é o Belém, em Salgadinho.
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 O Mapa do Polígono de Tombamento do Sítio Histórico, exposto
em detalhe no final deste capítulo, com as Setorizações e as zonas de
preservação especial e de proteção cultural, são representativos do que
foi descrito.

Como consequência do novo zoneamento, o Sítio Histórico, sob a
tutela do SPHAN, ficou estabelecido como zona de proteção rigorosa.
Isto estabeleceu critérios de prioridade para a manutenção e conserva-
ção de seus monumentos e casarios e as alterações das residências esta-
vam sujeitas a aprovação prévia. Isto em toda a área.

Começando pelo molhe de Olinda segue os limites do Município
de Olinda até encontrar a Avenida Agamenon Magalhães, em
Olinda, pela qual prossegue até encontrar a PE-1 e continua pela
Avenida Joaquim Nabuco até encontrar a Estrada dos Bultrins, pela
qual inflete até a Estrada Velha do Rio Doce de onde segue até o
litoral pela Rua Alfredo Lundgren; ao longo da orla marítima retorna
até atingir o Molhe de Olinda, por onde se iniciou.37

No Centro Histórico de Olinda, podemos encontrar edificações de
variados estilos arquitetônicos, construídas em épocas diversas, desde o
período colonial. Como relatado, hoje a cidade vê seus antigos casarios
serem transformados para utilização como pousadas, hotéis, lojas, res-
taurantes e bares, ao lado dos ateliês e galerias de artistas, em função do
crescimento do turismo que a cidade vivencia. Vejamos como foi se
dando todo esse processo, na visão de André Pina Moreira:

As pessoas eram atraídas pelo diferencial de cidade histórica, patrimônio da hu-

manidade, mas chegavam reformando e destruindo as casas. E até por necessida-

de, a família estar crescendo. Adaptar banheiro, a cozinha, área de serviço da

casa. Porque havia antes os banheiros no fundo do quintal. Eu posso afirmar que

80% dos imóveis estão descaracterizados, tanto internamente, como externamente.

Hoje você tem em Olinda o “fachadismo”. O que você não vê da rua, está tudo

bem. O que está escondido dentro das casas não se vê. O que acontece é que a
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maioria das casas está com sua tipologia descaracterizada. Temos casas que estão

totalmente modificadas; internamente, as casas foram retalhadas. Com a falta de

segurança na cidade, na chamada área monumental, as pessoas se trancam den-

tro de casa; as portas estão sempre fechadas e eles passam a viver na parte de

dentro. A sala de visita vazia, então se passa a viver lá no fundo da casa, porque

eles adaptaram a casa ao conforto que a própria lei permite.

Voltemos um pouco na história e façamos um passeio pelo secular
Sítio Histórico de Olinda, suas ruas, ladeiras e becos, para entender a
importância de seus monumentos e casario e a necessidade de sua preser-
vação. Com o crescimento da cidade e a ocupação do Sítio Histórico nas
décadas de 1960 e 1970, o casario de Olinda, que pelos séculos serviu
apenas de residência para suas famílias, teve seu uso dirigido para outras
finalidades. A população nova de moradores que chegou fez mudanças
em suas estruturas. O historiador Alexandre Alves Dias, depoente desta
pesquisa, vê o crescimento de Olinda e sua descaracterização:

Olinda é uma cidade considerada dormitório; as pessoas trabalhavam fora. Uma

metamorfose; a cidade residencial passa a ser comercial no Centro Histórico. Há

uma ausência do poder e de fiscalização. Há a degradação da cidade, por exemplo,

as fachadas pintadas com tintas de cores fortes. Os cronistas e os viajantes viam

Olinda ao longe, descrevem uma cidade toda caiada de branca. Uma influência

que vinha de Portugal, dos árabes. Na época do governo de Germano Coelho

(1976 e 1992) e no de José Arnaldo (1983), restaurou-se igrejas, o palácio dos

governadores. Mas há áreas que têm diferentes graus de preservação. No alto da

Sé tem casas que foram completamente descaracterizadas. Aqui em Olinda tem

três exemplos: não há placa onde estavam os alicerces da antiga igreja de São

Pedro Marques, que era a matriz. Foi encontrado o piso, provavelmente do sécu-

lo XVI. E lá no Rosário, foram encontrados os alicerces de um quartel de infan-

taria do século XVIII. Uma cidade que começou em 1537. Aqui não existe uma

estrutura de preservação, isso é muito triste.
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É interessante observar a ocupação do Município de Olinda, no Mapa
que figura no final deste capítulo, que se intensificou a partir da década
de 1950, e constatar o crescimento da cidade com a ocupação das novas
áreas. Nesse mapa destacam-se os novos bairros de Olinda e a presença
de uma zona rural que, não obstante a ocupação do solo, ainda se man-
tém viva. O chamado Conjunto Monumental, no Sítio Histórico da ci-
dade, tem seu zoneamento definido em função de suas características
arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas. Nesse mapa, estão delimita-
dos a zona rural, o Sítio Histórico e os novos bairros que surgiram em
Olinda, tanto em sua zona praieira, como em sua zona rural. A cidade
passou a ser totalmente habitada. Podemos perceber a diferença em
relação à ocupação da cidade que se deu em um período relativamente
pequeno, a partir dos anos 1950 do século passado. Sua fisionomia mu-
dou de tal forma, que podemos dizer que foi criada uma nova Olinda ao
lado da antiga e secular cidade. Cresceu toda a sua periferia.

Este novo zoneamento foi resultado dos estudos e do planejamen-
to que produziram o atual Plano Diretor da cidade e faz parte das ca-
racterísticas gerais, demográficas e territoriais. Foi estabelecido com
base nos estudos publicados pelo IBGE, no Censo de 2000, trabalhado
pela Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente da Pre-
feitura Municipal de Olinda, e reorganizado segundo a espacialização
político-administrativa adotada pela atual administração da Prefeita
Lucina Santos, cujo final do primeiro mandato e início do segundo foi
em 2001, resultando no universo territorial de Olinda, organizado em
Zonas, ou Regiões Político-Administrativas (RPAs), conforme Mapa .
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RECIFE E OLINDA:
REGIÃO METROPOLITANA E CONURBAÇÃO

Manoel Correia Andrade40 esclarece que Recife foi sempre um cen-
tro portuário, administrativo e comercial desde a época dos holandeses
e sua influência se ampliou com o crescimento populacional e o fluxo
de dinheiro advindo de seu comércio. A cidade ganhou importância
com a exportação e importação de bens e as exigências do mercado
externo, que provocaram o desenvolvimento industrial de Pernambuco,
a modernização das usinas de açúcar, melhorias no trato com o algo-
dão. Foram surgindo as fábricas têxteis de fiação e tecelagem, dentre
outras, que determinaram o processo de crescimento contínuo que a
cidade experimentou a partir do início do século XX.

Ocorre no Recife um caso que a diferencia das demais. Ao possuir
um município de pequena extensão territorial, o crescimento da cidade
vai se procedendo nos municípios vizinhos que formam uma aglome-
ração em que a população da cidade corresponde a menos de 50% da
população da aglomeração. Podemos observar que cidades como Olinda,
Camaragibe, Jaboatão já se encontram totalmente conurbadas ao Reci-
fe, enquanto Paulista, São Lourenço da Mata e Moreno encontram-se
em processo rápido de conurbação.41

Vários beneficiamentos valorizaram o Recife nos séculos XIX e
XX, como a substituição dos bondes por veículos elétricos, a chegada
da iluminação elétrica em substituição aos lampiões e o desenvolvi-
mento de suas vias de acesso. A cidade foi urbanizada, e as novas aveni-
das construídas lhe deram a feição de metrópole, que conserva até os
dias atuais. As avenidas Dantas Barreto, a Conde da Boa Vista e a
Caxangá facilitaram o acesso a seus bairros e às cidades vizinhas que,
com o crescimento cada vez maior, estão interligadas ao Recife. É o
fenômeno que Manoel Correia de Andrade42 aponta acima, de
conurbação, ou seja, a ligação entre as diversas cidades nas regiões me-
tropolitanas.
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Podemos observar, no mapa da região metropolitana do Recife e
Olinda, exposto no final deste capítulo, a ligação e interdependência
das cidades conurbadas, bem como seus meios de acesso que cortam
toda a região. A cidade de Olinda está totalmente interligada à região
metropolitana do Recife como se fosse um de seus bairros. Como suas
construções são recentes, não há diferença entre esses bairros e a região
periférica do Recife. O marco diferencial da cidade de Olinda, como
monumento histórico é, portanto, seu Sítio Histórico, que se mantém
preservado até os dias atuais.

Indicadores econômicos, demográficos e sociais, das duas cidades
indicam as diferenças na evolução de cada uma delas:

Tabela 2 – Indicadores Econômicos: Recife versus Olinda43

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:51341



342.    ELIANE NASCIMENTO

Os dados comparativos da realidade das duas cidades, expostos na
Tabela 2, mostram que Olinda foi se configurando como área submeti-
da à influência e dependência do Recife, do ponto de vista econômico,
tanto na dependência da população do comércio e dos serviços da me-
trópole, assim como na busca de empregos, que não eram encontrados
na cidade. Daí ser chamada de “cidade dormitório”, ou seja, sua popula-
ção residia em Olinda, mas trabalhava no Recife, deslocando-se diaria-
mente para esta metrópole, como já vimos. Destacamos na Tabela 2 os
indicadores mais recentes do desenvolvimento econômico das duas ci-
dades, que evidenciam a relação entre elas e as diferenças que as afasta-
ram definitivamente.

A população de Olinda cresceu com a chegada dos conjuntos
habitacionais, mas essa população corresponde a 25,85% da população
do Recife, importante em sua posição de cidade pertencente à região
metropolitana. Já os indicadores econômicos e financeiros, como suas
receitas industriais e de serviços, mostram que a cidade tem índices
bem baixos, já que seus indicadores econômicos, no máximo, alcançam
19,70% (Produto Interno Bruto). Estes dados mostram que sua impor-
tância econômica é bastante inferior a seu peso populacional. Quanto a
sua renda per capita, a diferença ainda é mais importante, alcançando
apenas 11,53% da renda da população do Recife.

Também na Tabela 2, a informação sobre o número de agências ban-
cárias mostra um distanciamento ainda mais forte, na medida em que
Olinda tem apenas 5,95% das agências do Recife, o que confirma a fragi-
lidade desse equipamento na cidade. Afinal, a maioria dos habitantes
passa a maior parte do dia fora, ganha e compra também no Recife.

Os índices sociais, tanto sobre saúde quanto sobre educação, mos-
tram um nível bem mais equilibrado de ofertas de serviços que o muni-
cípio pode oferecer a sua população. Os indicadores mais desfavoráveis,
portanto, são os que revelam a disparidade da renda da população. A
renda média é de R$ 681,29 (dos responsáveis pelos domicílios) e a
renda per capita é de R$ 257,4, segundo o IBGE.44
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Nesse processo de modernização, Olinda experimentou mudanças
em relação à valorização de seus espaços e a região litorânea da cidade
é procurada para residência e não apenas como espaço de veraneio. Tam-
bém Recife vivencia uma ocupação muito intensa, principalmente de
suas praias da região sul, onde Boa Viagem e Piedade despontam como
as áreas mais valorizadas e habitadas da cidade. Seus bairros “nobres” se
valorizam, mas Recife sofre um crescimento da população pobre que
migra das regiões interioranas, em razão do fenômeno das secas e de
outros problemas sociais, além da atração da cidade. A migração rural
foi acentuada e proliferou na cidade o fenômeno da favelização em seus
mangues e morros. Olinda também cresce, principalmente quanto à
população, e também vivencia a chegada das favelas, que se instalam na
cidade, inclusive no Sítio Histórico. Mas não acompanha o crescimen-
to econômico do Recife.

Olinda experimentava não só o crescimento da população, mas tam-
bém a implantação das favelas dentro do Sítio Histórico. Esta situação
cada vez mais trazia dificuldades para sua administração e também pro-
blemas para a manutenção e conservação do patrimônio histórico. Hoje
a questão das invasões que surgiram no Sítio Histórico e em seu entor-
no, problema grave com o qual se defrontam as regiões metropolitanas
brasileiras, foi noticiada pela imprensa.45 O núcleo central da Região
Metropolitana do Recife (RMR), formado pelos municípios conurbados
de Jaboatão, Recife e Olinda, abriga cerca de 890.000 habitantes.46

Deste total, cerca de 207.000 famílias/domicílios, vivem em 540
áreas com deficit em infraestrutura e serviços urbanos, bem como estão
irregulares quanto à propriedade do solo e/ou quanto às condições de
uso previstas na Lei de Uso do Solo. Deste total de áreas de pobreza,
421 estão localizadas na Cidade do Recife, 62 em Olinda e 64 em
Jaboatão.47 Nos demais municípios da RMR, há 164 áreas de pobreza,
com uma população estimada em cerca de 170.000 pessoas e 40.000
famílias. Esses números mostram que as favelas localizadas em Olinda
correspondem a 14,7% do número de favelas do Recife, o que fica
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abaixo da percentagem da população, mas se aproxima dos indicado-
res econômicos.48

Olinda, no entanto, apresenta Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) muito próximo ao do Recife:

Tabela 3 – IDH – Olinda versus Recife – 1991; 200049

Estes dados revelam um IDH muito baixo, um dos piores do país,
se comparado ao IDH de Porto Alegre, por exemplo, que é de 0, 824
em 1991 e 0, 865 em 2000, o que revela a pobreza da região nordestina
em comparação com a região sul do país, e a realidade das cidades de
Olinda e do Recife em relação à qualidade de vida de sua população.

Os jornais de Olinda50 têm uma vasta divulgação sobre os movi-
mentos dos moradores e governantes para buscar uma solução para os
problemas da Ilha do Maroim, uma das comunidades mais carentes de
Olinda, e que teve um longo histórico de lutas pelas invasões das águas
em seu território — as cheias que invadiam suas casas, a maior parte
delas casebres de pescadores: os mocambos. Construídos muitas vezes
de barro e cobertos de folhas de coqueiros — palha —, o mocambo é
uma habitação comum na região desde o período colonial.51

Importante apresentar a memória dos olindenses, pela narrativa de
Flávio Dionísio de Santana,52 que viveu em dois mundos, pois morou
na Ilha do Maroim, e nos fala de Olinda, uma cidade dividida:

Eu vivi em dois mundos. Primeiro na Ilha do Maroim e depois um mundo

mais carente na comunidade chamada V-8, V-9, [invasões] e era o total aban-

dono que o poder público tinha com essas comunidades. O nome, V-8, segundo
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os antigos moradores, era marca de uma bomba d’água que existia na comuni-

dade. É próximo ao Varadouro. Eu digo que é ao sopé da ladeira. Então são

dois mundos diferentes, um mundo que nós chamávamos da nobreza e o outro

mundo lá em baixo. E só tem o limite da Av. Joaquim Nabuco. Na década de

60 já começa a instalação da invasão. Não havia iluminação; de um lado era só

mangue; eu alcancei também um desenvolvimento daquela comunidade. E era

uma comunidade muito pobre. Foi uma experiência chocante para mim; as

casas eram todas de madeira, barraco, a rua cheia de lama. Existia uma

pontezinha de madeira do lado que vai para Peixinhos; era só mangue e hoje

está todo habitado. Foi aterro. Essa comunidade é a extensão da Rua da Boa

Hora (no Sítio Histórico), um caminho muito antigo. Dizem que é terreno da

marinha que as pessoas começaram a se instalar ali. O local foi invasão. Com

direito a derrubada de barracos e a insistência da população em permanecer no

local. O interessante é que a comunidade, quando eu cheguei, sendo pobre, não

existia essa violência bem alarmante que existe hoje, com a chegada da droga.

É uma visão de “Olinda dividida” que sua narrativa apresenta. São
dois mundos dentro de uma mesma cidade, que ele chama de “várias
Olindas”, por sua experiência como morador e sua visão de historiador
e pesquisador. Seu relato revela também sua sensibilidade e ligação
amorosa a Olinda, quando a descreve como uma “pérola” que, como
preciosidade, poderia ser ainda bem mais cuidada.

Na década de 80 se instala o primeiro ponto de droga lá e aí há uma transfor-

mação e a violência impera até hoje. Olinda, atualmente, representa uma pé-

rola, mas é uma pérola limitada, porque se fala de Olinda do Alto da Sé e da

Cidade Alta, se esquece das outras Olindas existentes. Por exemplo, quando se

fala em cultura, “Olinda Arte em Toda Parte”, em frevo, maracatu e nas festas,

as coisas são canalizadas para Olinda Cidade Alta e se esquece das áreas peri-

féricas. A Ilha do Maroim, as comunidades mais carentes, Peixinhos, todas elas

tem seus links culturais. Peixinhos tem um rico acervo cultural; o poder público

poderia olhar com mais carinho, pois tem um corredor excelente de comércio.
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Existem várias Olindas: Olinda periférica, a Olinda Bairro Novo. No

Varadouro, você tem as comunidades V-8, V-9, V-10. Há Olinda do engano,

Olinda da violência, e que o poder público ainda não deslumbrou. São duas

Olindas completamente diferentes.

Como muitas cidades do Brasil, Olinda vive a realidade da pobre-
za, da violência e da chegada das drogas. Mas as invasões são também
frutos da péssima distribuição de renda da população e da questão do
desemprego que o país vivencia, trazendo os graves problemas sociais
descritos. O Nordeste é uma das regiões mais carentes do país e Recife
é também a metrópole desta região de muita pobreza. Ao mesmo tem-
po, a desigualdade de sua distribuição de renda é especialmente eleva-
da, em um país que se destaca no cenário mundial por essa característi-
ca, entre outras. Em Olinda não é diferente.

O estudo de Gilberto Freyre53 sobre a habitação na região Nordes-
te, e em Pernambuco em particular, em relação à moradia da população
pobre da região, e também o de Josué de Castro54 sobre os ciclos da
fome no Nordeste e em Pernambuco, mostram claramente a histórica
questão da desigualdade social, desde os tempos coloniais. Para esses
autores, as diferenças entre o rendimento da elite e o da população e
sua repercussão no modo de vida e pobreza do povo é histórica, reflete-
se na precariedade de suas habitações e hoje se desdobra no fenômeno
das invasões e das favelas.

Os mocambos, descritos em seus textos, eram as principais mora-
dias dos descendentes dos escravos e da população que vivia à margem
dos processos de produção: desempregados, biscateiros, empregados do-
mésticos. Típica construção da região nordestina, os mocambos eram
construídos de barro — o sapé — e cobertos de palhas de coqueiro.
Este tipo de habitação é muito frequente na região das praias e muito
presente em Olinda. Hoje, as invasões e suas moradias de construção
precária, sem a mínima infraestrutura de saneamento, água e equipa-
mentos urbanos, aglomeram-se em torno das grandes cidades, nas
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regiões metropolitanas do Brasil, e no Nordeste em particular, forman-
do grandes bolsões de miséria.

Os depoentes apresentaram suas narrativas com uma visão diferen-
ciada da cidade de Olinda, com base no bairro em que moram ou vive-
ram. Suas lembranças e memórias, a despeito de terem sempre vivido em
bairros populares e carentes, retratam uma visão da cidade com um matiz
especial, antes e depois da chegada da violência, mas revelam também
sua ligação e amor à cidade e a solidariedade entre os moradores. O de-
poimento de Sueli Silva de Lima também confirma as informações de
Flávio Dionísio de Santana e nos traz sua experiência de vida na cidade
de Olinda. Ela é moradora da Favela V-8, no Sítio Histórico:

Viver na cidade de Olinda é bom, mas, em compensação, tem muita

marginalidade. Moro na V-8. É o tráfico de drogas, assalto, terror. A gente

não pode falar. A gente fica com muito medo, senão pode matar a família da

gente. A polícia costuma reprimir, mas não respeita pai de família, crianças,

ninguém. Chega lá batendo, atirando. Costuma acontecer muita morte. Vi a

morte de um jovem que era errado, que comprava e revendia drogas; ele rea-

giu a tiro e os policiais o mataram. Não tem posto de polícia. Tinha no

Varadouro. As pessoas de lá são ótimas amigas; se uma pessoa está necessitada,

falta alimento, uma visita a outra e leva alguma coisa. Um ajuda ao outro. A

prefeita [Luciana Santos], disse que queria tirar as pessoas de lá, mas tirar as

pessoas sem ter nada planejado é horrível. Lá tem as escolas Santa Teresa e a

do Rotary. As pessoas são mães de família, mas tem menina de 12, 13 anos

que já é mãe, e às vezes não cuidam das filhas e vão se envolver com drogas, no

lugar de estar na escola. A maioria dos moradores são pedreiros, são emprega-

das domésticas e têm outras jovens que trabalham no shopping, numa sapata-

ria na cidade. No V-8 tinha Posto de Saúde; era lá dentro da comunidade; a

prefeita tirou e está lá na Av. Joaquim Nabuco. Tinha um médico lá na Asso-

ciação e os traficantes botaram o médico para correr e a gente ficou sem médico.

O posto foi fechado porque ameaçaram o vereador. Agora a maioria dos ban-

didos foi morta, outros estão presos e foragidos. Quando quero ir nos lugares,
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geralmente eu vou de ônibus para Recife, em Olinda eu uso mais kombi, para

ir para a praia, a passagem é mais barata.

No período anterior à década de 1980, os depoentes não relataram
a questão da violência, como a que se apresenta nos dias atuais nas
cidades brasileiras, notadamente nas grandes metrópoles e nas regiões
metropolitanas, como é o caso de Olinda, após a chegada do tráfico de
drogas. Suas memórias descrevem uma Olinda com uma vida mais cal-
ma, sem violência e com uma sociabilidade maior, em que os morado-
res se conheciam e as relações eram mais próximas. A violência urbana
que se espalhou pelo país chegou a Olinda e também se instalou, ge-
rando a realidade que se mantém até a presente data, descrita pelos
depoentes.

Eis as lembranças de D. Iraci de Silva Alves,55 olindense, moradora
do bairro popular do Rosário, no Sítio Histórico, que além de revelar as
mudanças que a cidade experimentou, detalhou o dia a dia dos morado-
res de seu bairro, no qual ela cresceu e criou também seus filhos e netos.
Destaca, porém, que muita coisa melhorou, principalmente a oferta de
serviços, mas revela que a violência, antes inexistente, cresceu muito:

Minha mãe era doméstica e meu pai trabalhava com cavalos, entregando ca-

pim nas cocheiras. Minha mãe, viúva, trabalhando de lavagem de roupa e eu

ajudava a entregar as trouxas das madames. Minha infância era trabalhar.

Passei uns tempos estudando no Guedes Alcoforado, até a terceira série; minha

mãe me tirou para eu ajudar ela a criar meus irmãos. Não voltei mais a estu-

dar. Trabalhei em casa costurando, casei com 16 anos. Os vizinhos eram po-

bres: motoristas, pedreiros, negociante de feira, vendendo frutas e verduras. A

vida melhorou quando meu marido, que era ajudante de pedreiro, passou a

mestre de obras. Quando eu me casei, fui morar em um quartinho; meu marido

construiu uma casa, que é onde eu moro até hoje. Quando cheguei para morar

na Barreira do Rosário, era tudo barro e tinha poucas casas. Não sei que pre-

feito começou a demolir as barreiras e a construir as casas, o que melhorou
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bastante. Eu moro perto do colégio dos meninos. Quando cheguei para morar

não existia comércio; atualmente tem padaria, farmácia, a lojinha de Sr. Cló-

vis, que começou armarinho e hoje em dia vende material de construção. Tem

barracas de frutas e verduras, tem mercadinho do bairro, onde as pessoas se

abastecem. Se a gente quiser ter um lazer, tem que sair. Meus netos vão para o

Centro de Convenções, para a praia; e futebol tem no largo do Bonsucesso. Hoje

o que está pior é a violência, que antes não tinha.

Esta realidade de violência, com a qual o Brasil começa a conviver,
que se alastra por todo o país, em Olinda teve como consequência o
surgimento de uma nova modalidade de defesa: a colocação, pela pri-
meira vez na história da cidade, de grades de ferro nas janelas e portas
das casas antigas. E isto é um fato novo. Em fotografias no final deste
capítulo, esta realidade pode ser visualizada.

São estas as marcas mais significativas e traumáticas da memória
das mudanças da cidade de Olinda na contemporaneidade, que perpas-
sam toda a história recente desta bela cidade. Com o crescimento
populacional e o “inchamento” da cidade, começam também a aparecer
os problemas desses centros urbanos grandes e populosos. Crescimen-
to desordenado, falta de planejamento e de infraestrutura e surgimento
das invasões, favelas e da violência.

Hoje o município de Olinda registra 62 favelas. Os primeiros si-
nais da violência em Olinda foram noticiados pela imprensa a partir da
década de 1980, quando teve início na cidade as práticas de assalto à
mão armada, fato hoje bastante frequente nas grandes metrópoles bra-
sileiras e não é diferente em Olinda e no Recife.56

No capítulo seguinte, iremos ver, nesta nova fase de Olinda, os as-
pectos de suas tradições, festas e manifestações populares, seus aspectos
sociais e também culturais. Em destaque a produção artística em Olinda,
uma das principais marcas que a cidade vivenciou nestas últimas déca-
das, ou seja, sua história.
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Olinda de 191557

Cidade de Olinda, em 194058
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Nova organização político-administrativa do município de Olinda59

Olinda em 1950, 1970 e 199760
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Área rural atual do Sítio Histórico de Olinda61

Região Metropolitana do Recife e Olinda62

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:52353



Sítio Histórico de Olinda63

Vista de parte da Favela V-8 que se integra à V-9 e V-1064
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Vista a partir do interior da igreja de São Pedro Mártir: detalhes de grade na
janela lateral da igreja e na porta da casa nº. 65 da Rua Vinte e Sete de Janeiro65
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Antigo sobrado no Sítio Histórico de Olinda66
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Diversas casas antigas em várias ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, com proteção de grades67
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NOTAS

1 A fotografia mostra o crescimento vertical e os novos prédios na orla recentemente
urbanizada pela prefeitura. Não há diques de pedra e é possível à população ter acesso
ao banho de mar. Fonte: Acervo Particular da autora. 2007.

2 Poema extraído de TEIXEIRA NETO, Manoel. Olinda (das colinas à planície); natureza,
história, cultura, monumentos, carnaval. Olinda: Polys, 2004. p. 195.

3 SOARES, Lucila. Não é mais um sonho impossível. Disponível em: <http://
clipping.planejamento.gov.br/ Noticias. asp?NOTCod=342136> Acesso em: 24 out.
2008.

4 NOVAES, Fernando. Olinda, evolução urbana. Recife: FUNDARPE, 1990. p. 67.
5 BNH INVESTE 11 bilhões em obras do CURA em Olinda. Jornal do Comércio, Recife,

p. 1, 13 abr. 1874.
6 NOVAES, op. cit., p. 68.
7 VASCONCELOS, Pedro. Destinos paralelos: as aglomerações de Olinda-Recife e

Salvador. Uma homenagem a Manuel Correia de Andrade. In: FERRAZ, Fernando
(Org.). Reflexões sobre espaço-tempo. Salvador: UCSAL/Quarteto, 2004. p. 105-123.
p. 11.

8 SOARES, op. cit.
9 MIRANDA, Manuela Buarque. Histórico. In: IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio
de Janeiro, 1958. p. 175-183. Fonte dos dados: Agência Municipal de Estatística e
Departamento Estadual de Estatística.

10 Ilmar Belo do Santos, 62 anos, professora, olindense, filha de tradicional família de
Olinda. Atualmente aposentada pela Prefeitura de Olinda. Trabalhou durante 11
anos como professora primária do município e foi presidente e supervisora do
MOBRAL - Educação Integrada e de Alfabetização. Foi supervisora do ensino de 1º
grau do Município de Olinda e diretora das Escolas Municipais Manuel Borba e
Monsenhor Fabrício. Foi também diretora da Divisão de Educação dos Adultos, da
Secretaria de Educação de Olinda e trabalhou na Biblioteca Pública Osvaldo
Guimarães. Foi durante um ano e meio secretária do diretor de Turismo, na Secretaria
de Turismo de Olinda. Sempre residiu em Olinda. Tem filhos e netos, todos olindenses.

11 NOVAES, op. cit.
12 Adicélia Cristina Cavalcanti Lobo do Nascimento, 33 anos, olindense, filha de antiga

família moradora do bairro COHAB. Acompanhou todo o desenvolvimento do bairro
onde cresceu, ao lado dos pais. É casada, tem uma filha. Trabalha como auxiliar
administrativo da Prefeitura Municipal de Olinda. Atualmente reside com a sua
própria família nesse mesmo bairro.

13 José Ataíde de Melo, nascido em Olinda, na Rua do Sol, há 66 anos, filho de pai
paraibano, voltou para a Paraíba e retornou a Olinda com 10 anos. Estudou no Colégio
Agrícola e viveu na Ilha do Maroim até os anos 1990. Segundo ele, é a primeira favela
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de Pernambuco e sua casa era a única de alvenaria do local. Trabalhou na Prefeitura,
desde os 23 anos, em várias funções, inclusive como guarda municipal. Hoje é escritor,
jornalista aposentado, folclorista e intelectual, autor de livro sobre o carnaval de Olinda
e um dos maiores especialistas sobre o tema. Estudou música, é compositor, estudioso
do carnaval e das manifestações populares de Olinda.

14 Ver: Jornal do Commercio, Recife, p. 1, 11 mar. 1973, onde, em manchete, é anunciada
a conclusão, pela Prefeitura, do Plano Diretor da Cidade de Olinda - o PDLI.

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. Sociedade Civil de Planejamento
Ltda. (SOCIPLAN). Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). Plano
de Desenvolvimento Local Integrado de Olinda. Olinda, 1973. v. 1-8. PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLINDA. Atas do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de
Olinda. Olinda, 1983. v. 1, p. III.

16 Id., 1973.
17 Id., 1983.
18 Ubiratan de Castro e Silva, olindense, 83 anos, ex-prefeito de Olinda em duas gestões.

Eleito em 1959, retornou em 1972. Importante figura do cenário político da cidade.
Atualmente reside na cidade de Olinda, no Bairro Novo, está preparando um livro
com suas memórias e. gentilmente. nos cedeu cópias. A sua esposa, D. Carmem,
também auxiliou o marido nas rememorações dos fatos. Assim ele se apresentou para
dar esses depoimentos. “Primeiro que tudo, eu devo fazer a minha apresentação política:
a minha vivência e o envolvimento que tive com a cidade. Nasci e me criei na cidade
alta, filho de família pobre, que nunca deu valor à política, e eu ingressei nela por
querer dirigir uma cidade que meu pai não dava muito valor. Então eu saí, entrei na
política e passei a ser um autêntico administrador.”

19 Matéria publicada no Diário de Pernambuco divulga que o PDLI foi também executado
pelo prefeito que sucedeu a Ubiratan de Castro, conforme destaca sua manchete:
PLANO de Desenvolvimento Local Integrado executado pelo prefeito Arêdo Sodré
Motta. Diário de Pernambuco, Recife, p. 3, 3 abr. 1974.

20 Matéria veiculada no Jornal do Commercio, de Recife, em 26/03/1977, destaca a
implantação do Projeto Federal de Complementação de Recuperação Acelerada
(CURA), em Olinda, PE. O Diário de Pernambuco, em sua edição de 29/09/77, destaca:
“Câmara aprova projeto CURA que visa tornar Olinda economicamente viável”. O
mesmo jornal, em março de 1978, em manchete anuncia: “Projeto CURA que beneficia
Olinda, tem aprovação unânime do Senado”. O Jornal do Commercio, de 29 de janeiro
de 1983, anuncia a recuperação do Sítio Histórico pelo projeto CURA.

21 O jornal Diário de Pernambuco, em sua edição de 24/03/68, p. 6, trazia a seguinte
manchete: “Velha paisagem de Olinda é substituída por novos e modernos edifícios”,
já chamando a atenção dos leitores para as mudanças na fisionomia da cidade e o seu
crescimento: “Um trabalho de edificação que se caracteriza pela participação de todos
e de tudo. Povo, governo e Igreja, ativamente juntos nessa empresa, que tem como
axioma: ‘Casa para o povo’.” Encontramos ainda a nota anunciando o surgimento de
um dos maiores conjuntos habitacionais de Olinda, a Vila da COHAB, no bairro de
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Rio Doce. O Jornal do Commércio, de Recife, em 6/4/1977, p.10, anunciava: “Rangel
inaugura a Vila da COHAB do Rio Doce” — conjunto habitacional e um dos primeiros
de grandes dimensões a se instalar em Olinda.

22 A situação atual do casario olindense é detalhada em PINA, André. Transformações
dos espaços de habitação do sítio histórico de Olinda. 2006. 165 f. Dissertação (Mestrado
em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 2006. p. 83-85.

23 OLINDA Patrimônio da Humanidade. Prefeitura Popular. Secretaria de
Planejamento, Transporte e Meio Ambiente. Plano Diretor. Disponível em: <http://
portalolinda.interjornal.com.br/planejamento_meio ambiente_ planodiretor.shtml>
Acesso em: 13 fev. 2008. p. 1.

24 Em 1973, o Jornal do Commercio de Recife, anunciava, em sua edição de 22/11:
“Complexo de Salgadinho tem entrega prevista para o 1º Semestre de 1974 pelo
Governador.” A construção do Complexo Viário de Salgadinho foi um importante
marco nas comunicações entre as duas cidades: Olinda e Recife. Foi inaugurado pelo
Governador de Pernambuco, Eraldo Gueiros Leite, em 28/12/75. Matéria de Barreto
Guimarães sobre a ampliação do sistema viário da cidade com uma nova avenida foi
publicada no Diário da Noite, Recife, em 18/09/1976: “O governador Etelvino Lins
prometia a inauguração da nova Avenida Olinda, nos festejos do Tricentenário da
Restauração Pernambucana.”

25 DUARTE, Luiz. Olinda na formação da nacionalidade. Recife: Imprensa Universitária
da UFRPE, 1976. p. 77.

26 NOVAES, 1990, p. 35.
27 O jornal Diário da Noite de 01/07/1974 informou em manchete a continuidade das

obras da Av. Beira Mar: “Olinda vai prosseguir abertura da Av. Beira Mar”. O Diário
Oficial do Estado de Pernambuco, em 30/09/82, publicou que o governo estadual
concedeu CR$ 23,5 milhões [cruzeiros], para obras do sistema viário de Olinda.

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. Secretaria de Patrimônio Ciência,
Cultura e Turismo. Pagus. Olinda, 2006b. 1 CD.

29 Rerratificação da Notificação 1.155/79, aprovada em 18/11/1985, do SPHAN.
30 PINA, op. cit.
31 GOVERNO e povo no testemunho a Olinda agora cidade-patrimônio. Diário Oficial

do Estado de Pernambuco, Recife, Ano LX, n. 53, p. 1, 22 mar. 1983.
32 VERAS, Luciana. Olinda hoje, eu sou. Título de Primeira Capital Brasileira da Cultura

coloca Olinda em destaque. Revista Continente- Documento, Recife, Ano IV, n. 42,
p. 41-43, 2006b.

33 PINA, op. cit., p. 33.
34 M’BOW, Amadou Mahtar. Olinda é patrimônio do mundo. Informativo Olinda,

Olinda, Edição Especial, p. 1, abr. 1983. Discurso pronunciado em 21 de março de
1982, na solenidade de descerramento da Placa comemorativa de Olinda Patrimônio
da Humanidade.
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35 BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Certidão de Tombamento da Cidade de Olinda, com demarcação do polígono
protegido pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937. Rio de Janeiro, 9 de
agosto de 1988.

36 “Gentrificação, mais especificamente, Gentrificação Urbana, palavra derivada do inglês
gentrification, é um processo no qual bairros fisicamente deteriorados sofrem
intervenções de renovação urbana com um aumento no valor da propriedade, junto
com uma afluência de residentes mais ricos que deslocam e substituem os habitantes
originais do bairro.” PINA, 2006, p. 21.

37 BRASIL, op. cit., p. 2.
38 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. Secretaria de Planejamento,

Transportes e Meio Ambiente (SEPLAMA / DIM). Mapas Temáticos - Olinda em
Dados. Olinda, 2006a. v. III.

39 Destaque para o traçado das ruas e o adensamento do casario. Em primeiro plano o
Sítio Histórico e os diques artificiais, construídos ao longo da orla do Sítio Histórico
da cidade. Foto do Satélite Quik - Bird – AEROSAT/PMO, junho de 2004. Fonte:
PINA, op. cit., p. 38.

40 ANDRADE, Manoel Correia. Recife, uma trajetória secular. Recife: Artelivros, 2003.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Fonte: IBGE – FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA. Home Page. Disponível em: <http://www. ibge.gov.br/>. Acesso em:
16 maio 2008b.

44 Ibid.
45 O Diário de Pernambuco estampa na manchete: “Olinda possui 11 favelas e não tem

saneamento básico”. Isso em 19/05/85; “Explendor e Miséria: casarões convivem com
56 favelas em Olinda” - esta matéria destaca que são 11 favelas dentro do Sítio
Histórico, área tombada. Ainda no Diário de Pernambuco, de 10/12/87, temos a matéria
“Está começando mais uma invasão. Agora, perto do Varadouro”, trata-se da região
pertencente ao Sítio Histórico de Olinda.

46 HOFFMANN, Rodolfo. Distribuição da renda e pobreza na região metropolitana de
recife. In: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. Secretaria de Planejamento,
Transportes e Meio Ambiente/DIM. Metrópole Estratégica. Olinda, 2006b. p. 1-65.

47 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, 2006b.
48 Ibid.
49 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE. Atlas Municipal: Desenvolvimento

Humano de Recife. Recife: SEPLAN-Projeto PNUD, 2005. 1 CD.
50 O Diário de Pernambuco de 16/08/70 noticia a evacuação, pelo governo, de 3.000

pessoas que residiam na área, para protegê-las contra as enchentes. Também em sua
edição de 14/4/84, o Jornal do Comércio notícia: “Mar ameaça invasão da Ilha do
Maroim e Milagres”.
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51 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1990.
52 Flávio Dionísio de Santana tem 41 anos, é historiador, pesquisador do Arquivo

Municipal Antonino Guimarães em Olinda, cujo trabalho é subsidiar os agenciamentos
dentro do perímetro tombado da cidade, dando suporte para as obras que são feitas
dentro do Sítio Histórico. Professor da rede estadual de ensino, trabalha na Secretaria
de Patrimônio de Olinda. Já morou no Rio de Janeiro, depois foi morador de invasão
na cidade de Olinda, atualmente mora no bairro do Varadouro, no Centro Histórico.
Estudou na Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), em Jardim Fragoso,
Olinda, onde fez cursos de História e Filosofia. Fez também pós-graduação em
História do Nordeste. Foi aluno laureado da faculdade.

53 FREYRE, op. cit.
54 CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome: ensaio sôbre os problemas de alimentação e

de população do mundo. São Paulo: Brasiliense, 1961. v. 2.
55 Iraci da Silva Alves, 65 anos, casada, há 19 anos trabalha como zeladora na Prefeitura

Municipal de Olinda. Moradora da Barreira do Rosário em Bonsucesso, no Sítio
Histórico de Olinda, há muito anos, onde criou os sete filhos. Hoje mora no mesmo
bairro com filhos e netos.

56 Notícias no Diário de Pernambuco de 13/8/82 destacam uma das primeiras manchetes
sobre assaltos à mão armada, tipo de violência desconhecida em Olinda. Em 22/10/
82, o mesmo jornal veicula em manchete: “Assaltos em Olinda deixam povo de Olinda
apreensivo”. Já em 13/12/85, essa nova realidade é divulgada como algo que se amplia:
“População de Olinda fica em pânico com assaltos e furtos”. A violência urbana que
se espalhou pelo país chegou em Olinda e se mantém até os dias atuais.

57 É visível a concentração de logradouros e as edificações em torno do secular Sítio
Histórico, em sua parte alta e enladeirada, cujo centro é o Alto da Sé. A região interior,
sua zona rural e sua orla marítima, ainda estão muito desocupadas. Fonte: NOVAES,
1990, p. 38.

58 Em destaque, o Sítio Histórico com seus antigos logradouros e os que foram surgindo
com o início da expansão urbana, ocupando as áreas desabitadas da cidade. Fonte:
NOVAES, op. cit., p. 41.

59 As áreas ocupadas pelos novos bairros e suas respectivas zonas. Fonte: PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLINDA. Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente
(SEPLAMA / DIM). Mapas Temáticos - Olinda em Dados. Olinda, 2006a. v. III.

60 Esses mapas revelam o crescimento populacional e a ocupação de Olinda entre
1960 e 1995. É possível perceber que toda a área verde da cidade foi desaparecendo
e hoje está restrita a sua zona rural. No período em foco, o território de Olinda foi
praticamente todo ocupado pelos novos bairros. Fonte: Prefeitura Municipal de
Olinda, 2006a.

61 Percebemos o adensamento dos arruamentos dos novos bairros, em toda a extensão
da cidade. Fonte: Prefeitura Municipal de Olinda, 2006a.
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62 Fonte: GOOGLE Maps Brasil. Recife PE. Disponível em: <http://maps.
google.com.br/maps?q=recife&ie=UTF8&ll=-8.034584,-34.890175&spn=
0.077849,0.105743&z=13>. Acesso em: 2 jul. 2008.

63 O mapa sinaliza a presença de 11 favelas no entorno e na periferia imediata de Olinda.
As fotos mostram a realidade das invasões. Fonte: Prefeitura Municipal de
Olinda, 2006b. 1 CD.

64 Localizadas no Bairro do Varadouro, no Sítio Histórico de Olinda. Estas favelas
estão localizadas à margem esquerda da estrada principal que liga Olinda ao Recife,
numa região que foi aterrada e ocupada por invasores. Atualmente a Prefeitura esta
fazendo obras de melhorias no local. Fonte: Acervo da autora. 2008.

65 Fonte: Foto de Lídia Maria de Almeida Vasconcelos, filha caçula do casal homenageado
neste livro. 2008.

66 Sito à Rua Vinte e Sete de Janeiro, hoje transformado em Pousada, tem grades nas
janelas e portas. Fonte: Acervo Arquivo Municipal de Olinda. 2007.

67 Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda. 2007.
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7 OLINDA E MEMÓRIA:
ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Olinda Luz ...

Contrária à luz de um fósforo
que acorda de repente,

a luz que cobre Olinda
é uma luz diferente.

É luz sempre difusa,
luz de eterno verão,

luz que desce da altura.
luz que sobe do chão.

César Leal2

Mercado da Ribeira. Século XVIII1
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O fluxo de lembrança, como apontou muito bem Marcel Proust3

em seu texto Em Busca do Tempo Perdido: no Caminho de Swann, obe-
dece à “memória involuntária”, que é um movimento que impõe ao
sujeito determinadas lembranças, que ele não sabe por que retornam.
Para esse memorialista, a memória seria despertada pelos sentidos, pela
emoção e pelos afetos. São as representações psíquicas, aquelas em que
o inconsciente, segundo Sigmund Freud,4 nos dão as pistas, e as lem-
branças retornam pelas associações livres nas sessões de psicanálise,
nos sonhos ou num momento de emoção, como Proust5 nos descreve.
Tal noção de memória, como vimos no primeiro capítulo, associa-se à
ideia de “duração” de Henri Bergson,6 que trata das relações entre as
diversas representações das experiências de vida do sujeito que se man-
têm na memória.

Como estão guardados na memória os costumes, as tradições e as
próprias vivências religiosas dos moradores de Olinda? Como foram
sendo construídas as representações dessa população sobre os aspectos
sociais e culturais da cidade?

Estas são as questões que iremos apresentar neste capítulo, toman-
do por base os depoimentos de olindenses, dos 30 aos 80 anos, portanto
visões de duas gerações distintas. Ao ouvi-los, pudemos acompanhar os
que viveram, perceberam e como foram se formando as diversas expe-
riências de vida na cidade de Olinda e o que a memória deixou registra-
do em suas lembranças.

Para isso, vamos voltar no tempo para saber das vivências sociais,
culturais, religiosas e de lazer, que caracterizaram a vida em Olinda, e
ver o que foi mais lembrado e apontado como fatos que mais marcaram
a história recente da cidade. Nesse momento do trabalho, as lembran-
ças da autora, que também viveu sua infância e adolescência na cidade
de Olinda, acompanharam os relatos dos depoentes.

Ao ouvi-los é como penetrar em suas vidas, através das lembranças;
é abrir as portas e janelas de sua alma, por meio de sua casa, das ruas de
sua cidade, dos bairros em que viveram. É voltar a suas lembranças,
ouvindo as maneiras de viver, os tempo de brincar, os tempos de estu-
dos, os tempos de namoro, os tempos de trabalho, os tempos de lazer
na cidade de Olinda e o tempo também do envelhecer. Para os mais
idosos, entretanto, é a casa da infância, a casa da saudade e a casa do
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coração. São recordações importantes, em que voltam no tempo e tam-
bém voltam aos afetos, situações e pessoas que não existem mais, ou
espaços que foram deixados para trás, numa volta às perdas. Mas as
lembranças os mantêm vivos através da memória.

 Como é viver no passado recente e atualmente numa cidade secu-
lar como Olinda, cercada de importantes monumentos e patrimônio
da humanidade, e também em torno de suas praias e colinas seculares,
em suas ladeiras e ruas estreitas? O lazer na cidade de Olinda sempre
foi caracterizado pela vida a beira-mar, pois, como cidade marinha, as
famílias aproveitavam as horas de diversão em torno da praia.

Por ser uma cidade de população pouco numerosa, antes dos anos
de 1950/1960, os habitantes da parte antiga da cidade, o Sítio Históri-
co, mantinham uma convivência muito compartilhada e as relações de
vizinhança eram estreitas, com crianças brincando livremente em suas
ruas. As famílias se conheciam e os filhos frequentavam as mesmas
escolas, participavam das mesmas brincadeiras, das festividades que
aconteciam tradicionalmente na cidade, tanto as religiosas, com as fa-
mosas procissões que reuniam um grande número de participantes, como
as profanas, a exemplo do carnaval, sua festa maior.

Com um ritmo de vida muito comum das cidades pequenas, as
famílias de Olinda conservavam o costume de frequentar suas praças,
para escutar as retretas, sentar nas calçadas e trocar ideias com os vi-
zinhos, enquanto as crianças se divertiam em grupos de amigos. As
portas permaneciam abertas, bem como as janelas das casas. Como
eram casas conjugadas, a proximidade era inevitável e havia um
entrecruzamento dos mundos internos, particulares, e externos e pú-
blicos, da vida dos moradores da cidade de Olinda. As casas de pé
direito bastante alto e quintais com plantações de árvores frutíferas,
presença constante neste tipo de construção de influência portugue-
sa, tornavam comum as brincadeiras das crianças nestes espaços, em
contato direto com a natureza. Os quintais eram verdadeiros parques
de diversão para a garotada.
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Muitas famílias tinham também o costume de criar animais do-
mésticos nestes espaços: galinhas, gatos, cachorros, passarinhos. O de-
bruçar-se nas janelas para ver a vida passar era costume de Olinda e,
neste sentido, a relação entre os mundos interno e externo se cruzava,
tamanha era a proximidade física que as portas e janelas dos velhos
casarões possibilitavam.

Nesses encontros, as histórias de Olinda circulavam e eram repassa-
das oralmente para as crianças, como a que vimos na homenagem desta
tese, possibilitando que a memória da cidade fosse transmitida e
estabelecida. Esses momentos também propiciavam a atualização das
informações sobre a “vida alheia”, hábito muito cultivado na velha cida-
de. A população se conhecia e sabia quem residia em cada casa de suas
ruas, ladeiras e becos. Havia, além disso, muito envolvimento e solidarie-
dade entre seus habitantes. Nas ruas e ladeiras de Olinda, as crianças
brincavam das tradicionais atividades lúdicas de grupo, como pular cor-
da, esconde-esconde, pega ladrão, amarelinha e outras mais. O ritmo era
lento, a vida fluía sem grande corre-corre. Ainda não havia chegado aos
lares olindenses a televisão, nem a Internet. Eis a descrição de Olinda,
feita por seus moradores, começando por Alexandre Alves Dias:

O Sítio Histórico, que é onde vivo, tinha muito de cidade de interior. Não sei

nas partes mais novas, Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Fragoso. Mas aqui

tem esta coisa da vizinhança que se ajudava; você trocava bolo pelo muro, e

também havia o hábito de abrir as portas, você às 17 horas, 18 horas, sentava

na calçada para conversar. Na rua tinha grupos de jovens, a garotada começa-

va com seus seis, sete, nove anos a fazer uma turma, e ficavam juntos. Era

assim na Rua Henrique Dias.

O depoimento acima mostra um tempo em que havia a socializa-
ção e a solidariedade entre as famílias, e o brincar na rua era algo possí-
vel, porque o ritmo era mais lento, as pessoas mais próximas podiam
trocar ideias e experiências, e isto gerava maior identificação entre elas.
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Não existiam os perigos da violência, que, como vimos no capítulo an-
terior, também chegou a Olinda. A depoente Ilmar Belo dos Santos
relata suas rememorações do tempo de infância e o compara com os
tempos atuais, destacando o que mudou nos costumes da população:

Do ponto de vista econômico, a vida era difícil. Um carteiro e uma professora

ganhavam muito pouco. Mas nós estudamos no Domingos Sávio, na Academia

de Santa Gertrude e no Marista, que eram os melhores colégios. Televisão não

existia. No carnaval ou Natal brincava-se mais na rua, mas brincava-se muito

nos quintais. As crianças iam uma nas casas das outras nos aniversários — co-

mer salada de frutas na casa de Eliane Vasconcelos [sua vizinha na infância].

Ela lembra bem desse seu período de vida e recorda como a família
fazia o abastecimento dos mantimentos, numa época em que não exis-
tiam supermercados nem refrigeradores, hoje um dos eletrodomésticos
mais frequentes nos lares brasileiros, e ainda como era o lazer e como se
divertiam as famílias:

Antigamente, não havia supermercados. Eram duas vendinhas que forneciam

os mantimentos; era a família de Neco Bezerra e dos Rocha que tinham ven-

das. Não existia refrigerador e se comprava só para hoje ou amanhã. A peixa-

ria era no Carmo e na feira compravam-se as verduras e frutas. O lazer era

contar história, ouvir novelas de rádio, e as crianças brincavam de pular corda,

empinar papagaio, brincar no quintal da casa, jogar amarelinha. Meu irmão

tinha jogo de botão e ele já tinha mais liberdade e trazia os colegas da escola. Os

adultos iam ao cinema, ao baile nos clubes de Recife e de Olinda. Na adolescên-

cia a gente também ia dançar nas casas dos vizinhos, eram os “assustados” [fes-
ta surpresa], que se voltava cantando pelas ruas. Era uma tranquilidade sem

a violência de hoje. Muita coisa mudou em Olinda. Era muito importante o

amor nas famílias, havia mais cuidados, havia dedicação dos pais para os fi-

lhos e muita responsabilidade. Os filhos tinham respeito aos pais. Isso acabou.
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Os aspectos das mudanças nos costumes vêm sendo já revelados,
principalmente quanto ao ritmo de vida, menos violento e com uma so-
cialização muito grande entre as pessoas da comunidade. Havia a expe-
riência de se viver em contato com a vizinhança, e as crianças tinham um
leque amplo de trocas e vivências nas brincadeiras infantis. Dione Nasci-
mento Silva nos traz seu relato, como olindense que se criou nas ladeiras
do Sítio Histórico, mas que também conheceu o mundo em suas viagens
como cantora profissional, apresentando-se, inclusive, em outros países,
numa época em que as moças de família eram muito presas, não podiam
andar sozinhas e eram criadas “no resguardo do lar”.

Não senti preconceito como cantora. Quando cantava no Clube Atlântico, lá

estava a alta sociedade de Olinda, o Clídio Nigro e outros, iam e aplaudiam.

Eu era estrela. Nunca tive formação, fui autodidata. Sempre fui afinada e

desde criança cantava. Lembro do Grupo Duarte Coelho, do professor de canto

Sr. Lafaiete, era um dia maravilhoso, eu morava bem em frente, ele mandou

fazer aquela arquibancada para o coral, ele tinha um bom ouvido. Em Olinda

tinha os catadores de côco que cantavam. Meu tio era um dos primeiros e fa-

ziam as rodas de côco. Ele balançando aquele ganzá, cantava tanta coisa boni-

ta do samba. Em Olinda tem afoxé. Antigamente tinha aquelas festas, “os

assutados”, e os concertos de viola. Olinda sempre foi muito musical. Há 16

anos surgiram as Serestas de Olinda, eu canto nelas há seis anos.

Dione fala das Serestas, que são patrocinadas pela prefeitura de
Olinda, muito famosas e tradicionais, que acontecem todas as noites de
sexta feira. Nessas ocasiões, os músicos e cantores se apresentam pelas
velhas ladeiras da cidade, acompanhados pela população e por turistas.
Ela também detalha o que percebe que mudou em Olinda, com base em
suas vivências:

Em Olinda tinha o Cine Duarte Coelho e o Cine Varadouro. Nós íamos para a

matinê, na sessão das oito horas, e papai dizia: terminou, volta para casa! Para
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namorar era uma dificuldade. Éramos, minha irmã, meu irmão e eu. Na época

da guerra, na Sé, havia movimento, pois tinha um quartel lá. Depois era a

vidinha pacata, a praia do Carmo, uma vez por semana; hoje em dia lá não

presta para banho. Meu pai era muito rígido, a gente fazia os deveres e tam-

bém tarefas em casa. Fomos educados em colégio e só saía para brincar depois

dos estudos. Tinha uma organização. Hoje tudo mudou, acho que é a televisão.

Tudo é fácil, há muita liberdade. Acho que foi na família que a educação mu-

dou; os meninos não pedem a benção aos seus pais, não respeitam mais nin-

guém e nas famílias e nas escolas não há autoridade e respeito.

Ela continua trazendo a Olinda de antigamente e destaca, em sua
ótica, quais foram os políticos que mais contribuíram para o desenvol-
vimento da cidade e quais os pontos positivos em suas administrações:

Quem mais ajudou a mudar Olinda foram os prefeitos que eram muito bons.

Ubiratan de Castro foi um bom prefeito, Barreto Guimarães também. Tinha

uns que não foram bons, o Arêdo Sodré da Mota e a Jacilda Urquisa. A cidade

cresceu, os bairros tiveram uma evolução. Olinda tem evoluído. O comércio de

Olinda cresceu. As feiras foram morrendo, só tem agora em Peixinhos.

É interessante perceber que há em seu depoimento o sentimento
de perda de um tipo de vida e seus costumes, que ficaram para trás, mas
as lembranças se mesclam com os sentimentos de orgulho pela evolu-
ção dos costumes, pela chegada de equipamentos modernos e pelo cres-
cimento e mudanças da cidade. Há uma concordância em relação aos
padrões da educação que se recebia nas famílias, quando havia mais
respeito e organização. Há também a percepção da violência que hoje
atinge a todos. A violência vem junto com o crescimento da cidade.

Apresentamos a cidade de Olinda, na visão da depoente D. Maria
José [Zeinha], que estudou no Grupo Duarte Coelho, no qual fez até a
quinta série:
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Era D. Stela a diretora do Grupo Escolar Duarte Coelho. Lembro das profes-

soras, D. Stela Belo, D. Nair, D. Maria do Carmo Cardoso. O Duarte Coelho

era bom demais, gostava de todas elas. Eram todas muito boas. Nunca fui

reprovada. Não continuei os estudos porque não tive condições. Aí parei de

estudar. Morei muitos anos nos Quatro Cantos, lá só tinha a Loja Azul, uma

padaria de Seu Militão, a venda de Neco Bezerra. A diversão era uma retreta

no Carmo, todo domingo. E cinema, que era no Varadouro.

Sua narrativa demonstra sua relação com a cidade e com a antiga
escola, da qual guarda o nome das professoras e as boas lembranças que
ficaram na memória da época em que viveu como aluna. Lembra de
como era o comércio em Olinda, o que ainda permanece e o que foi
mudando nesses anos na cidade:

O bairro cresceu, tem mais mercados, granjas, lojas e os ônibus chegaram até o

Bonsucesso. Antes tinha que se ir pegar ônibus no Carmo, que era longe. As

casas se remodelaram. O Bonsucesso cresceu. Surgiram novas escolas, como a

Maria da Glória e tem também o Mobral onde as pessoas podem estudar à

noite. Mas, nos Quatro Cantos mesmo, não mudou nada.

Interessante sua experiência de vida, as dificuldades que enfrentou
e o preconceito por ter escolhido trabalhar como tapioqueira, em 1972.
Trabalha no Alto da Sé até hoje.

Comecei a trabalhar como costureira, quando tinha vinte anos. Depois traba-

lhei uns quinze no atelier de Perolina, famosa costureira da Rua Treze de

Maio, fazia de tudo — vestido de noiva, roupas diversas. Aí, um dia, um

amigo me disse: ‘tu tens vergonha de fazer tapioca?’ aí eu disse: “tenho não”,

“então eu vou lhe dar o meu lugar”. Isto foi em 1972. Porque antes muita gente

tinha vergonha de ser tapioqueira, censurava, achava que era humilhante. Hoje

em dia não, já tem 34 tapioqueiras trabalhando no Alto da Sé.
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Ela nos descreve o que significa a “Feirinha das Tapioqueiras”, que
já faz parte do cenário de Olinda, e surgiu em torno das décadas de
1960/1970. Sempre foi muito procurada pelos moradores e pelos turis-
tas. O Alto da Sé, a mais importante colina de Olinda, reúne em seu
entorno também a feira de comidas típicas e lojas de artesanato. É um
local em que sempre há muitas apresentações de grupos artísticos da
terra, cantadores, repentistas, grupos de maracatu, de samba, de frevo.
Tem uma movimentação muito grande de pessoas da cidade e de turis-
tas, tanto de dia como à noite, pois de lá se tem uma magnífica vista da
cidade do Recife, do mar e de Olinda.

Do começo até agora foi bom o trabalho de tapioqueira, fiz muito conhecimen-

to. Fiquei muito conhecida, já me chamaram para fazer filmagem. Eu não

posso estar em lugar nenhum escondida, todo mundo me conhece. O movimento

já foi melhor, de 1976 a 1980. Antigamente podia subir ônibus até a Sé e hoje

não sobe mais. Era outro tipo de pessoas de elite que vinha. Não ia pobre, e eu

dizia: pobre lá em cima só as tapioqueiras! Vinha gente de Boa Viagem, Recife,

Jardim Atlântico. Muita gente bonita, paquerando, arranjando namorada,

tocando violão, fazendo bilhete e mandando a gente entregar, era muito diver-

tido. Agora não é mais, diminuiu muito o movimento, porque se misturou.

Começou com negócio de droga, ficou uma fama muito feia, de violência; mas

dia de domingo ficou um pouquinho pesado, depois das 19 horas. O policia-

mento é bem ostensivo e já tem posto policial lá; na época antiga nem precisa-

va. A diferença que tem era o respeito, hoje não existe mais. Antes se respeitava

demais, tanto os pais quanto os mais velhos.

Também com a comida típica, D. Zeinha viu surgir mudanças que
foram sendo incorporadas com o tempo. Seu relato dessas novidades
mostra a evolução dos costumes, que aos poucos vai acrescentando coisas
novas à forma tradicional de se fazer os quitutes da região, muitas vezes
trazendo mudanças que vão quebrando as tradições. Eis seu relato:
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A tapioca mudou. Quando começou. era só com o recheio de côco, bem tradicional.

Depois já apareceu o queijo de coalho, agora pedem com calabresa, presunto, frango,

charque, carne de sol, camarão, doce de leite, leite condensado, goiabada, banana,

queijo catupiri e também com orégano. Mas a que vendo mais é a de côco.

A descrição de uma Olinda, cidade menor e mais tranquila antes
da chegada da violência é feita pelos depoentes, que também apontam
a falta de educação e de respeito das pessoas, tanto nas relações familia-
res como sociais, uma das mudanças percebidas na cidade. Neste ponto,
os depoimentos são concordantes e aproximam-se das informações
trazidas por Suely Silva de Lima, no capítulo anterior, moradora da
invasão V-8, no Sítio Histórico. Esta depoente descreveu sua vivência
diária com a questão do tráfico de drogas na cidade e toda a violência
que envolve a comunidade. D. Zeinha traz essa mesma questão, que
chega também ao Alto da Sé, antes pacífico e agora com a fama de um
lugar violento, que afasta os clientes e os turistas.

Yves Pedrazzini,7 sociólogo, pesquisador e estudioso da questão da
violência e da pobreza nas cidades contemporâneas que cresceram e
viram a chegada das favelas e invasões, como é o caso das grandes me-
trópoles ao redor do mundo, no Brasil e em particular em Olinda, as-
sim destaca a grave questão:

Destinadas ao esquecimento, estão as favelas que cercam as cidades
coloniais e modernas, são milhares de casas de tijolos e papelão
construídas por habitantes privados de seus sonhos de liberdade. O
urbanismo dos autoconstrutores modela constantemente a paisagem
das cidades informais, onde certamente a violência encontra seu es-
paço. Mas nas favelas, nos slums, nas innercities e nos bairros de peri-
feria vivem três quartos da população mundial.

A violência nas grandes cidades não é um fenômeno que afeta ape-
nas a cidade de Olinda, mas está muito presente no Brasil contemporâ-
neo. Em Olinda, há cinco décadas, não existia; é, portanto, recente e faz
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parte dos grandes problemas sociais que o país enfrenta, ao lado da
péssima distribuição de renda da população.

VIDA RELIGIOSA E FESTAS PROFANAS EM OLINDA

Além da descrição das mudanças dos costumes e da chegada da
violência em Olinda, os depoentes descreveram também mudanças em
relação à vivência da religiosidade católica trazida pelo colonizador
português e traço identitário bastante forte dos habitantes de Olinda,
cuja vida religiosa era muito intensa. Havia muita participação popular
em seus rituais, principalmente nas procissões. Mas isto tem diminuí-
do. Eram também muito esperados e festejados os rituais realizados,
quando aconteciam as “Missões Católicas”, movimentos de renovação
da igreja católica, dos quais a cidade inteira participava. Em Olinda,
eram realizadas na igreja de São Pedro Mártir e o importante é que
havia a chegada dos padres missionários estrangeiros, ou seja, vinham
especificamente para realizar a “Missão” na paróquia. Adilson de
Almeida Vasconcelos detalha em suas memórias as vivências desses
grandes acontecimentos em Olinda:

Foi no período que o Padre Oswaldo era o pároco da igreja de São Pedro Már-

tir que ocorreram as Missões Redentoras. Foi um movimento que um grupo de

padres fazia no Brasil, percorrendo-o com uma imagem da Virgem Maria e

pregando de forma bastante avançada, cativante e envolvedora, arrastando

multidões aos eventos por eles patrocinados. Um desses eventos era a migração

da imagem de uma cidade para outra. Lembro que papai conseguiu trazer a

imagem de Paulista para Olinda. Foi um grande acontecimento. Foram seis

ônibus para buscá-la, e todos foram lotados. Ao voltar em cortejo, a Imagem foi

para a nossa casa na Rua 27 de Janeiro, que estava toda engalanada para

recebê-la, com fogos, luzes especiais e um altar decorado na sala de visitas. Houve

rezas e muita gente vários dias lá em casa.
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Lembra ainda o depoente que essas Missões deixavam uma marca
profunda na comunidade e eram eventos que aproximavam as pessoas
em torno da igreja e sedimentavam a ideia de pertencimento a uma co-
munidade. Foi com as Missões, na década de 1950, que foi erguida na
pracinha em frente à Igreja Matriz de São Pedro uma grande cruz de
madeira, entre duas palmeiras que ornavam a praça. A crença e religiosi-
dade da população de Olinda eram intensas, e a presença da religião ca-
tólica era marcante. As igrejas costumavam ter bastante frequência em
suas missas domingueiras. Havia algumas muito concorridas ou porque
o padre fazia bonitos sermões, ou havia muitas moças e os rapazes acor-
riam para vê-las, ou ainda eram missas rápidas, que logo liberavam a
todos para aproveitar o domingo. Recorro ainda a Adilson de Almeida
Vasconcelos, que descreve muito bem essas missas:

A missa da igreja do Carmo era muito rápida, não faziam sermão ou se

faziam era breve. Papai, mamãe, eu e meus irmãos íamos a essas missas,

penso que o horário era mais conveniente. Os padres Carmelitas vinham de

Recife para rezá-la às 09.30. Mas a igreja do Carmo, no topo daquela colina

entre a Praça da Preguiça e a do Carmo, sempre me dava a impressão de

estar abandonada, diferente da igreja de São Pedro Mártir, que estava sem-

pre arrumada e tinha sacristão fixo, Sr. Chico. A igreja do Carmo vivia

sempre fechada, só abria aos domingos.

As crianças eram obrigadas a frequentar as missas desde os sete
anos, e muitas vezes não sabiam o real significado do ritual. Nas lem-
branças ficaram os registros dos movimentos de ficar de pé, sentar,
ajoelhar, levantar de novo, nas celebrações feitas em latim, impossibili-
tando que as pessoas, e muito menos as crianças, pudessem não só en-
tender, mas acompanhar o que se passava lá na frente, junto ao altar.
Tratava-se então do sagrado, e quanto mais misterioso e inatingível,
mais santificado parecia aos olhos dos olindenses e de suas crianças. Já
D. Zeinha, lembra das práticas religiosas da população:
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Tinha muitas festas religiosas, procissão, e no mês de maio festa de 30 dias,

festa de Santo Antonio, uma reza de treze dias. Eram feitas nas casas. A popu-

lação frequentava igreja todo domingo e dia santo, era obrigação. Não tinha

igrejas de outras religiões; só uma igreja de crente, lá na Rua 13 de maio. De

origem africana, tinha Pai Edu, que ainda continua com o palácio de Yemanjá

[no Alto da Sé]. Ainda tem o culto que aqui chama Xangô, mas o povo ia

mais para as igrejas católicas, eram os rituais que costumava frequentar.

É importante destacar a importância de Pai Edu, como era conhe-
cido Edwin Barbosa Silva, famoso pai de santo de Olinda, em relação à
tradição dos ritos das religiões de origem africana, trazidas pelos escra-
vos. Ele foi um batalhador em conseguir criar e manter em atividade
seu terreiro, no Alto da Sé, por mais de 30 anos, permanecendo no
mesmo lugar. Houve muita pressão para que se mudasse de lá com seus
cultos e fiéis que frequentam regularmente até hoje. Aconteceu muita
perseguição a esse templo e muita ameaça de expulsão, mas “O Terreiro
de Iemanjá” conseguiu permanecer e hoje faz parte do cenário de Olinda.
Lembro, quando adolescente, aluna da Academia de Santa Gertrudes,
tradicional escola de Olinda, de ouvir as freiras se referirem ao terreiro
como coisa do “demônio”. Tratava-se de um colégio religioso da irman-
dade da Ordem das Doroteias, situado também no Alto da Sé, e fre-
quentado pelas moças da sociedade, a elite da cidade, onde o aceito era
a religião católica romana tradicional. O diferente era visto com pre-
conceito; não havia abertura para o sincretismo religioso, que apesar de
praticado pela população, não podia ser oficializado.

 Podemos perceber como foi longa a luta do Pai Edu para preservar
o terreiro, pela matéria da imprensa publicada a respeito. E ele conti-
nua no mesmo local até a presente data. Percebemos que os seguidores
destas religiões vão se organizando em seus diversos grupos e já se en-
contram mais presentes e são mais aceitos na cidade.8

Lembro que em meu tempo de infância e adolescência, as escolas
para os adolescentes em Olinda e Recife mantinham separadas suas
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ofertas de cursos só para moças e outros só para rapazes. Hoje em dia,
por determinação do governo, as escolas são mistas, desde a educação
básica até o terceiro grau, tanto nas escolas como nas universidades em
todo o país.

Voltemos ao tema da vida religiosa da cidade, com o Cônego
Valdenito Lauriano Oliveira.9 Pároco em Olinda, depoente da pesqui-
sa, expõe sua visão sobre a igreja católica e seus movimentos sociais
junto à população. Ele é pároco há 34 anos na igreja de São Pedro
Mártir, no Sítio Histórico de Olinda. Eis sua visão da igreja católica
neste momento:

As procissões continuam sempre com muita frequência; a do senhor Salvador do

Mundo é muito concorrida, continua no mesmo ritmo. Agora estamos fazendo

também as Missões, em plano nacional. Houve aqui uma muito grande, com a

presença de Frei Damião, e o resultado foi muito bom. Houve vários casamentos,

batizados; eu fiquei de plantão. A procura por batizados continua, são feitos de

dez a dezessete aos sábados e domingos; há muita procura. Nas missas a frequência

tem diminuído, porque a televisão está muito dentro das famílias, mas há um

movimento interessante. Em maio e dezembro, há muitos casamentos. Isso per-

manece. A gente mantém as portas abertas para o movimento de arte da cidade,

aqui se faz concertos de música, o povo gosta e é muito voltado para as artes.

Carlos Ivan de Melo, estilista e artista plástico, como vimos, dedicou-
-se às tradições religiosas e profanas e participou ativamente dos rituais
da igreja católica, principalmente como membro das irmandades religio-
sas e como decorador de altares e andores das procissões e também crian-
do fantasias de blocos carnavalescos. Ele detalha suas vivências:

Eu participava das procissões, fazia a decoração dos andores, não só de Olinda

como de Recife. E hoje eu coordeno — a nossa família fazia a doação do andor

da padroeira da cidade do Recife — N. Sª. do Carmo, e também daqui de Olinda.

As procissões quaresmais, também de Olinda, têm a minha participação ativa,

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:52379



380.    ELIANE NASCIMENTO

porque tenho a minha religiosidade. Já fui da irmandade da Igreja do Bom

Parto e hoje participo da irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, de Olinda,

que é de 1772. É secular e vinculada à Igreja do Carmo, onde se guardam as

imagens que são usadas nas procissões. As imagens da Paixão são de roca; só

tem imagem do busto para cima, que são perfeitas, embaixo é armação de ma-

deira, porque são mais leves para ser carregadas nas procissões do Senhor Mor-

to e na dos Passos.

As procissões de Olinda eram muito famosas e muito concorridas.
Como eu morava na Rua 27 de Janeiro, assistia à passagem da procis-
são dos Passos nessa rua, acompanhada de uma multidão. Tinha um
nicho, que era uma pequena capela, e havia toda aquela expectativa
com relação à dramatização, que se fazia com o andor, imitando as que-
das de Cristo, nesse local. Estas cenas eram comovedoras e vividas com
intenso fervor religioso pela multidão que acompanhava a procissão e
impressionantes ao olhar das crianças. Como também era criança na
época, lembro de um fato que me chamava a atenção: a população que
passava para ir à procissão descia a ladeira da Rua Vinte e Sete de Ja-
neiro, que era caminho para se chegar à Igreja de São Francisco, de
onde saía o cortejo. Muitas pessoas levavam os sapatos na mão; creio
que não tinham o hábito de usá-los, e muitas passavam descalças.
Outras iam descalças, como forma de pagar promessas alcançadas. Lem-
bro que era comum a população pobre e negra de Olinda andar descal-
ça pela cidade nesta época. Adilson de Almeida Vasconcelos detalha
suas lembranças sobre estes rituais:

Havia as irmandades que se distinguiam pelas cores das suas indumentárias,

que eram as pelerines. Nas procissões, os seus membros faziam fileiras, ao lado

dos andores. O povo acompanhava depois da banda de música. Os políticos e

autoridades vinham depois do andor. À frente, em destaque, vinha o estandar-

te (com as letras S.P.Q.R.), era latim e o povo traduzia por: sopa, pão, queijo e

rapadura. Os círios eram disputados para serem carregados, significava algum
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cargo na irmandade. A procissão do Sr. dos Passos era organizada pela irman-

dade do mesmo nome. Em alguns lugares predeterminados, a procissão parava

e os carregadores do andor faziam uma manobra arriscada e que sempre causa-

va suspiros nas multidões. São os cinco nichos — pequenas capelas com imagens

sacras em Olinda, localizadas na Sé, no Amparo, nos Quatros Cantos, na Ri-

beira e a última na Rua 27 de Janeiro. Essa manobra consistia em posicionar

o andor de frente para o nicho, recuar um pouco com ele e avançar rápido até o

nicho, ajoelhando-se apenas aqueles que carregavam a parte da frente do andor.

Para quem assistia, dava a impressão que a imagem do andor se ajoelhava, e a

ideia era imitar as quedas de Cristo no Calvário. Como era uma passagem

rápida e incomum, as pessoas davam muita importância a assisti-la, e talvez,

quem sabe, na expectativa de que errassem a manobra e o andor se estatelasse

no chão. Só assim podemos entender as intensas palmas da multidão, quando

terminava a manobra.

As procissões ainda existem, mas não reúnem tantas pessoas como
antigamente e a frequência às igrejas já não se dá como antes. Lembro
da procissão de Corpus Christi, na qual, por várias vezes, desfilei como
aluna da Academia de Santa Gertrudes, com a minha farda de gala.
Era um momento festivo para todas as alunas, pois não era comum
sairmos dos muros do colégio.

O depoimento de Carlos Ivan de Melo, que é um defensor das
tradições e tem se preocupado com as transmissões dos costumes e dos
festejos religiosos, confirma o esvaziamento que se verifica hoje em dia:

Nas procissões antigas, os andores eram carregados em ombros, hoje são em kombis.

Mas antes havia os carros triunfais, que vêm de 1900-1902. A televisão mudou

muito o comportamento da comunidade; antigamente as programações religiosas

eram completamente festejadas. As entidades religiosas eram maiores, tinham

suas diretorias, secretarias; hoje têm apenas algumas que funcionam e se

descaracterizaram totalmente, tirando o hábito de se usar as túnicas das irman-

dades nas procissões, o que é uma pena! Aqui em Olinda, quando eu era criança,
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as procissões tinham mais gente, tinha mais participação. A Procissão de Corpus

Christi, a Academia de Santa Gertrudes participava com suas alunas com farda

de gala, com boina, blusa de manga comprida. Era solene.”

Pelos depoimentos, percebemos a intensa vida religiosa da popula-
ção de Olinda, predominantemente católica. Hoje, entretanto, tem cres-
cido muito no Brasil, não apenas em Olinda, as igrejas chamadas evan-
gélicas, que abarcam outras religiões de formação cristã, e contam com
um grande número de seguidores. Rosa Maria Assis dos Santos, depoen-
te da pesquisa e seguidora da religião cristã, nos traz sua participação
como evangélica, e os trabalhos sociais dos quais participa:

Foi bom o trabalho comunitário que fiz, como pesquisadora na Prefeitura de

Olinda, e que pude continuar a fazer com a comunidade religiosa, participan-

do da igreja, depois que eu me converti ao evangelho. Trabalho com a comuni-

dade, mostrando tanto Jesus quanto o que a gente pode fazer em relação à

questão social. A gente trabalha com crianças, com jovens e com pessoas da ter-

ceira idade. Trabalha com esporte, com a área social, distribuição de alimentos,

assistência ao que eles precisarem na questão de saúde, educação, com o reforço

escolar. Estou nessa atividade desde os 27 anos.

Os depoentes afirmam que, pela primeira vez na história da cidade,
há um crescente afastamento da população da Igreja Católica e o esva-
ziamento de seus rituais. Por outro lado, apontaram também um des-
respeito às normas ou a ausência delas, e a falta de respeito aos mais
velhos e às autoridades, na família, nas escolas e na sociedade em geral.
Isto é percebido como uma grande perda muito presente hoje em dia. É
apontado como grave falha nos aspectos educacionais, nas convivências
entre as pessoas e em relação à sociabilidade.

Os relatos dos depoentes apontaram uma relação curiosa entre as
vivências dos olindenses nos rituais religiosos e sua participação nos
festejos profanos da cidade, principalmente no mais importante deles
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que é o carnaval. Assim Carlos Ivan de Melo descreve as relações entre
as duas manifestações populares:

Se a gente analisar direitinho, a procissão tem uma comparação com um bloco

carnavalesco. Porque à frente da procissão vêm as insígnias, que são os círios e

a cruz das irmandades, depois vem as pessoas formando filas com seus estan-

dartes e pendões. Após vem o andor com a imagem do Santo, o pálio conduzido

por um padre com um crucifixo, e em seguida vinham as autoridades civis,

eclesiásticas, militares. Logo depois a banda de música e o povo. No bloco car-

navalesco é exatamente isto: vem na frente as faixas da agremiação carnava-

lesca, em seguida as fantasias que vem em fila, depois então vem o estandarte,

que é símbolo do clube carnavalesco e a banda de música. É um fato muito

curioso: as mesmas pessoas que trabalham para as procissões, que adornam os

andores, que bordam os mantos das imagens, são as que trabalham para o car-

naval, fazendo as fantasias carnavalescas, adornos de cabeça. Eu participo

ativamente de ambas, comecei no carnaval em 1963.

Essas manifestações em Olinda, tanto as religiosas como as profa-
nas, são importantes e fazem parte da vida dos olindenses e de suas
famílias e ainda revelam traços identitários de seu amor à cidade. As-
sim Carlos Ivan de Melo continua descrevendo, através da memória,
sua relação com estas manifestações populares:

Hoje estou fazendo [as fantasias] do Bloco da Saudade, que é uma agremiação

carnavalesca muito curiosa, porque resgata as músicas antigas de carnaval,

que eram acompanhadas de instrumentos de pau e corda. Então a minha vida

de carnaval e de igreja é muito movimentada. Sou muito procurado como

estilista, pois já fiz desenhos de fantasias para o Clube Carnavalesco Pitombeiras

dos Quatro Cantos de Olinda.

José Ataíde de Melo,10 depoente da pesquisa e estudioso do carna-
val, assim ilustra, em seu livro intitulado Olinda, Carnaval e Povo, as
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relações entre as duas manifestações populares e mostra que é antiga
essa particularidade:

Hoje, como antigamente, os mesmos que dirigem as entidades car-
navalescas, dirigem também, as entidades religiosas. As chamadas
irmandades. Citamos por exemplo: Miguel Canuto, da agremiação
“Destemidos”, era dirigente da Irmandade de São Braz; Severino
Pinto, de “Prato Misterioso”, dirigia a Irmandade da Igreja do
Varadouro; Antonio Melquiades das Neves, participava desta últi-
ma entidade religiosa.

Sobre o carnaval de Olinda, D. Gina Genoveva11 assim recorda sua
participação:

O carnaval já foi muito bom! A gente enfeitava as ruas, fazia os arranjos.

Enfeitava o Largo do Amparo e a Rua da Boa Hora, que era uma das ruas que

ficava mais bonita. Eu enfeitei e ganhei até prêmio! Hoje está mais fraco, por-

que a situação está muito difícil para todos. “A Flor da Lira” eu acho que é o

único bloco no Brasil que ainda usa instrumento de corda, banjo, violão e as

mulheres saem cantando. É uma coisa linda!

Percebemos que há também uma interrelação entre os artistas e as
manifestações populares. D. Gina fazia a decoração de rua para o carna-
val. Já Tereza Costa Rego,12 importante nome das artes plásticas olindense,
assim expressa suas lembranças e vivências com o carnaval de Olinda:

O carnaval de Olinda é uma coisa muito específica, não precisa de patrocínio.

Com fitas na rua ou com decoração caríssima é o povo morador que faz o car-

naval e continua assim. Agora, atualmente, eu saio de Olinda. O carnaval está

ficando muito agressivo, porque é gente demais. Porque você não consegue dor-

mir, o barulho é enorme, são milhares de pessoas e tem também os blocos novos,

como: ‘Eu acho é pouco’, bloco dos arquitetos da pequena burguesia. Tem em

Olinda o dono de uma bodega, o “Veio”, que é uma pessoa muito simpática, ele

vai na Procissão de Passos, com aqueles arames, segurando o andor, e vai no
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carnaval. É uma coisa muito típica, as pessoas que fazem estandarte, são as

mesmas do carnaval. Fazem os bonecos grandes que saem na rua, uma coisa

linda e que parece um pouco com a procissão, com o andor, os bonecos vem fa-

zendo passo, balançando os cachos. Surgiu assim o bloco “Homem da Meia-

-Noite”, o primeiro, que é um boneco cheio de tradição e misticismo. Quando ele

passa aqui, eu fico emocionada, como se estivesse esperando um namorado na

janela. É um mito!

Sua percepção, em relação às semelhanças entre as duas manifesta-
ções populares coincide com as de Carlos Ivan, que descreve as particu-
laridades dos dois festejos. Traz sua relação com a figura do Homem da
Meia Noite, que foi um dos primeiros bonecos gigantes a desfilar pelas
ruas de Olinda e costuma provocar suspiros nas mulheres. Roziane
Bernardo de Holanda Ribeiro assim descreve sua relação com o Ho-
mem da Meia Noite:

Para ver o Homem da Meia Noite a gente tem que ir para o Largo do Ampa-

ro, que fica totalmente cheio, chegar antes e esperar. Ele sai à 1 hora da ma-

drugada, todo ano eu costumo ver. É um boneco, mas é muito querido, pela

sua magia, sua lenda e sua história. É a paixão das mulheres; é o mais tradi-

cional daqui.

Já Marília Didier Oliveira Reis percebe o Homem da Meia Noite
como uma relação identificatória especial para as olindenses, com o
qual há uma intensa relação afetiva:

O Homem da Meia Noite para as pessoas é especial, na Rua Prudente de Mo-

rais, quando ele e o bloco da Mulher do Meio Dia, esses mais tradicionais

passam, não existe espaço para ninguém; as pessoas que vendem as cervejas

levantam os isopores, é uma coisa! Eu acho que é uma referência para qualquer

olindense ou com qualquer pessoa que esteja envolvida com a cidade; é incrível

como a gente vê a cidade representada nesta figura.
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Rosa Maria Assis dos Santos relata a história desse boneco gigante
transmitida oralmente por sua mãe, portanto há mais de uma geração,
e nos fala também de seu mito, que guarda com carinho na memória:

Eu acho o mais bonito de todos. O boneco do Homem da Meia Noite, que surgiu

por causa de uma história de um homem galanteador, que passava toda a noite

no mesmo horário e as moças donzelas ficavam na porta, para vê-lo passar. Ele

largava o serviço à noite, eu não me recordo se era na vigilância ou se era garçom.

Todas as moças achavam ele lindíssimo [...] Assim surgiu o boneco. Hoje eu acho

que não tem mais essa magia, porque essa história nem todos conhecem.

O carnaval de Olinda, sua festa maior, reúne uma multidão que acom-
panha seus blocos e troças que descem e sobem ladeiras, acompanhados
das bandas de música que vão puxando seus frevos e o povo fazendo o
“passo”, dança frenética, em que os pernambucanos acompanham o ritmo
que a todos contagia. São inúmeras as agremiações que desfilam e há as
que são mais antigas e tradicionais na cidade, que despertam a rivalidade
entre seus seguidores. Em relação ao aparecimento dos bonecos gigantes
no carnaval de Olinda, Olímpio Bonald Neto,13 em seu livro intitulado Os
Gigantes Foliões em Pernambuco, assim descreve o fenômeno:

Os bonecos gigantes, embora tendo surgido primeiramente às mar-
gens do Rio São Francisco, na cidade sertaneja de Belém, cresceram e
se multiplicaram mesmo foi em Olinda. E a centenária Marim, que já
era Cidade mãe de cidades, é também fecunda matriz dos Gigantes
Foliões do carnaval pernambucano [...] E nesse mundo olindense, onde
arte e artesanato fazem parte do cotidiano, facilitou e estimulou a in-
tuição para o aprendizado dos artistas bonequeiros que — imitando
os amadores carnavalescos que primeiro criam o GIGANTE HOMEM DA

MEIA NOITE, em 1932 — fizeram com suas mãos e sua imaginação
poderosa a geração de bonecos gigantes.

O carnaval, festa pagã em seus primórdios, esteve ligado às tradições
de Portugal. Foram os portugueses que o trouxeram para os trópicos. Era
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conhecido como “entrudo”. Vejamos no Dicionário seu significado:
“Entrudo: [do Latim. Introitu.] S. m. 1. Carnaval 2. Brás. Folguedo
carnavalesco antigo, que consistia em lançar uns aos outros água, fari-
nha, tinta, etc.”14 A ideia é de introdução, pois o carnaval antecedia em
40 dias os rituais quaresmais católicos. Portanto essa festa também está
ligada ao calendário religioso.

 Como vimos, em relação à proximidade entre as festas religiosas e
profanas, é importante lembrar que, em Pernambuco, e em Olinda em
particular, o carnaval apresenta influências não só dos portugueses, mas
também da herança dos “maracatus” trazida pela população negra, es-
pécie de cortejo da realeza africana, que repete essa vivência no período
carnavalesco. Como é um suntuoso séquito, em que desfilam os reis,
ricamente trajados, que vêm sob um pálio, acompanhados de seus
vassalos e dos músicos, lembra também as procissões religiosas católi-
cas, que usam o pálio em seus cortejos sacros.

Já os clubes de índios, os “caboclinhos”, com suas fantasias de penas
e com arco e flecha de madeira, reproduzem as lutas, as danças e os cânticos
vindos dos caboclos e fazem suas declamações em loas. Todos eles mos-
tram a multiplicidade de influências e riqueza do carnaval de Olinda.
Temos, portanto, a influência do português, do africano e dos gentios, os
três povos que participaram da formação do povo brasileiro, representa-
dos nas festas carnavalescas de Olinda e que são traços identitários fortes
para os pernambucanos e para os olindenses em particular.

No final deste capítulo encontram-se fotos dos blocos carnavales-
cos de Olinda, com seus tradicionais bonecos gigantes, bem típicos da
cidade, com o Maracatu, sua rainha e seus caboclinhos, traços marcantes
do carnaval e remontam aos antigos moradores que povoaram a região
e formaram a identidade de seu povo. O carnaval de Olinda é
multicultural e isto é muito cultivado por sua população.

É curioso que a grande festa de Olinda, seu carnaval, aconteça exa-
tamente em seu Sítio Histórico. A festa que já foi pequena antigamen-
te e restrita a seus moradores e familiares, que em grupos de vizinhos
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criavam e organizavam seus bloco e clubes, cresceu a partir dos anos de
1970 e hoje reúne milhares de participantes que vêm de outras cidades.
Esta afluência de pessoas deixa suas antigas e estreitas ladeiras total-
mente lotadas de foliões.

Assim Luciana Veras15 descreve o carnaval de Olinda, uma festa do
povo:

É, pois uma genuína festa do povo, que parece, do Sábado de Zé
Pereira à Quarta feira de Cinzas, ignorar as castas sociais e a exclu-
são que cinde o país (e não é diferente em Olinda, com a favela do
V8 margeando as ladeiras que sobem do Varadouro) e instigar a de-
mocratização. De tudo: sons, ritmos, compasso.

Marcos Aurélio de Oliveira Reis,16 empresário de Olinda, assim
percebe a relação dos turistas com a cidade:

Antes o carnaval era das famílias de Olinda; hoje é maior a participação das pessoas

de fora. Os turistas que frequentam o hotel vêm interessados na cultura. A Rua

Prudente de Morais e Amparo são corredores de arte permanente. Tento sempre

preservar as manifestações artísticas, promovendo exposições de arte e tendo obras

de arte nele. Fui um dos primeiros a acreditar no potencial turístico de Olinda. O

Hotel já tem 24 anos, mas há carência de pessoas qualificadas. Recebo muitos turis-

tas estrangeiros interessados na história, nas artes e na cultura.

Já que falamos dos festejos e da religiosidade do olindense, impor-
tante aqui apresentar a relação de Olinda com suas igrejas, não apenas
do ponto de vista da religiosidade, mas pela riqueza artística do acervo
que os templos católicos apresentam em sua arquitetura e decoração
desde a época de sua construção, no período colonial, e que se mantém
até o presente. Isso para que possamos entender a relação histórica da
população de Olinda com suas tradições, seus monumentos, as cons-
truções religiosas, o casario e também as artes.
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OLINDA:
CULTURA, MONUMENTOS E ARTE

A cidade de Olinda já nasceu em “berço esplêndido”, como é refe-
rido o país em seu Hino Nacional. Tomando aqui o sentido da palavra
esplêndido, temos: “Esplendor: [Do lat. Splendore]. S. m. 1.‘Brilho in-
tenso, fulgor, resplendor; 2. Suntuosidade, pompa; 3. Grandeza, inten-
sidade. Algo que é da ordem do ‘maravilhoso’ e ‘deslumbrante’.”17

São os significantes aos quais recorremos para a descrição dos altares e
das decorações que as igrejas de Olinda exibem até hoje, em seu exuberan-
te estilo barroco, trazido pelos padres portugueses no período colonial, que
aqui construíram seus mosteiros, igrejas, capelas, seminários e palácios, fi-
nanciados pela riqueza advinda principalmente da produção do açúcar.

Destacamos, entre outros, o Mosteiro de São Bento, no Sítio His-
tórico de Olinda, que teve sua construção iniciada no século XVI e foi
destruído pelos holandeses, quando Olinda foi por eles incendiada, em
1631. Sua reconstrução ocorreu no século XVII e sofreu uma reparação
completa que definiu a atual apresentação e resultou em seu impressio-
nante estilo. É uma das mais importantes construções religiosas do pe-
ríodo colonial do país.

Nos meados do século VXIII, iniciou-se a reconstrução do Mosteiro
de São Bento de Olinda, que resultaria no seu aspecto atual. Não se
acabou de vez, mas por partes, essa reconstrução; pode-se dizer que
foi trabalho feito com vagar ou paciência beneditina. Daí várias da-
tas de acabamento das obras: uma em 1761; outra em 1779; ainda
outra em 1783. E em 1860 fizeram novas obras de reparo. 18

O altar-mor19 foi todo construído com madeira revestida em ouro
no trono principal e o teto contém pinturas representativas de passagens
da vida de São Bento. O conjunto monumental ainda consta da sacris-
tia, com talhas douradas e móveis de jacarandá com rico acabamento e
puxadores, e uma importante coleção de imagens sacras. A igreja possui
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um carrilhão de sino que é famoso pela sonoridade. O frontispício da
igreja apresenta volutas em cantaria e o brasão da ordem beneditina. Sua
porta principal apresenta almofadões em madeira de lei maciça. A biblio-
teca do mosteiro é antiga e possui documentos raros, que são verdadei-
ros tesouros sobre a história colonial do Brasil, além de um rico acervo
sobre os primeiros cursos jurídicos do Brasil, que funcionaram no mos-
teiro de São Bento.

Gilberto Freyre20 assim descreve o Mosteiro de São Bento:

O Mosteiro de São Bento de Olinda é para ser visitado com vagar.
Nele há muito que ver e admirar. Ainda é um dos conventos mais
interessantes do norte do Brasil [...] A capela-mor da igreja do con-
vento é uma das mais bonitas do Brasil, pelo douramento e pela
ornamentação. A sacristia, opulenta de obras de talha em jacarandá,
tem também digno de se admirar, um lavatório de pedra.

Como entender a exuberância das construções religiosas no Brasil
colônia? Pensando na formação do povo português e em sua concepção
religiosa, percebemos a influência da religião católica na formação e
identidade do português, e isso foi trazido para a colônia e transmitido
pelas gerações — o poder da fé que pode ser avaliado em função das
grandiosas construções religiosas, edificadas no país. O português, povo
fervoroso, crente e profundamente arraigado a suas tradições culturais,
sociais e religiosas, levou para suas novas conquistas, como uma marca
identificatória, sua fé e a crença católica. Para a construção e manuten-
ção de seus templos e conventos, criaram os franciscanos as oficinas de
formação de artistas, que se multiplicaram na colônia. Como podemos
entender o estilo da arte e da arquitetura que predominaram nas cons-
truções no Brasil colônia?21

É frequente o uso indiscriminado das definições “colonial”, “barro-
co” e “jesuístico”, quando se fala da arte desenvolvida no Brasil colo-
nial. A palavra “colonial”, exprime antes de mais nada, a situação
política do país durante determinado período. A arte colonial brasi-
leira, particularmente a arquitetura, expressa-se de várias maneiras e
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o barroco é uma delas [...] Porém enquanto em Portugal o estilo se
enriquece com arabescos e curvas que tendem para o rococó, assu-
me, no Brasil, apenas as linhas e formas essenciais. Esse despojamento
se justifica pela proibição imposta à colônia de dispor de suas rique-
zas naturais, que são canalizadas para a metrópole.22

Como essas construções foram se erguendo em terras brasileiras e em
que momento da história aconteceram? Acompanhamos as explicações do
historiador pernambucano Leonardo Dantas Silva23: “Foi o incêndio da
Vila de Olinda pelos holandeses, que na noite de 25 de novembro de 1631
destruíram toda sua área urbana, o maior atentado já cometido a uma cida-
de brasileira em cinco séculos de nossa História.” O autor dá esse destaque
justamente em função da demolição dos prédios, das igrejas e dos monu-
mentos ocorrida em Olinda após o incêndio e a retirada dos escombros
para a edificação do Recife. Olinda, entretanto, ressurgiu das cinzas, tal
como uma fênix mitológica, e reconstruiu seu casario e suas igrejas, como o
Colégio dos Jesuítas, o Convento de São Francisco e de Nossa Senhora do
Carmo, a Igreja da Sé, a Igreja de São Pedro, e o Mosteiro de São Bento.
Esse especialista em história pernambucana ainda nos ensina, em relação à
grandiosidade das edificações religiosas de Olinda:

Os edifícios religiosos, ao espalhar o poder do açúcar presente nos
proprietários rurais, que viam em Olinda as suas origens aristocráti-
cas, foram reconstruídos em maior grandeza. Eles refletiam ante o
maneirismo e passaram a falar a linguagem do barroco lusitano onde
certas inovações estéticas se incluíam, resultantes do inexistir resis-
tências estilísticas anteriores, o que propiciava maior criatividade dos
artistas luso-brasileiros.24

Importante a descrição feita pelo autor da arte religiosa do período
colonial, principalmente dos séculos XVIII e XIX, quando se criou no
Brasil um estilo barroco aclimatado aos trópicos, que Olinda bem re-
presenta. A descrição da vivência religiosa de Olinda, Recife, Igarassu e
Goiana, no período colonial, é de uma verdadeira “febre de construção
de caráter religioso”:
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Neste ambiente, porém vivia-se em Pernambuco, quer em Olinda
ou no Recife, ou mesmo em outras vilas como Goiana e Igarassu,
uma verdadeira febre de construções de caráter religioso, financia-
das pela produção do açúcar ou pelo comércio. Com tamanho nú-
mero de obras, propiciou-se um mercado promissor aos artistas
locais que, inspirados nos modelos portugueses do estilo D. João V
(1707–1750), ou mesmo em desenhos obtidos na Itália, vieram a
criar por todo o século 18 e parte do 19 elementos característicos
de um barroco aclimatado aos trópicos. Engenheiros, militares,
arquitetos, mestres-pedreiros, carpinteiros, entalhadores, marcenei-
ros, douradores, pintores, escultores, músicos e uma infinidade de
profissionais artistas estavam em constantes atividades, produzin-
do e construindo obras novas, para a mitra diocesana, irmandades,
ordens religiosas e particulares.25

Isso também ocorreu em Salvador, na Bahia, que tem entre seus
monumentos verdadeiras joias do barroco, também decorados em ouro.
Seu templo mais representativo é a Igreja de São Francisco, conhecida
como a Igreja Dourada. Recife também tem a Capela Dourada da Or-
dem Terceira, integrante do Museu Franciscano de Arte Sacra, na rua
do Imperador. A riqueza e exuberância do barroco rococó de sua deco-
ração revelam a pujança financeira da colônia.

A população de Olinda, desde seus primórdios, travou uma relação
muito próxima e uma convivência diária com as obras de arte, princi-
palmente a arquitetura religiosa. Como vimos, os portugueses trouxe-
ram e transmitiram a religião católica e se responsabilizaram por sua
divulgação, por meio da catequese que os jesuítas praticaram entre os
povos da terra, inclusive os gentios e os africanos escravizados. A reli-
gião fazia parte do imaginário português e de sua visão de mundo, numa
fé inabalável que se expressava nas práticas religiosas, nos costumes, tra-
dições, mitos e crenças. Seus rituais, festejos e comemorações se
infiltraram e embasaram muito a cultura do Brasil e são traços e expres-
sões identitárias do próprio povo brasileiro, como vimos no depoimento
de Sandra Maria Maia e Silva, que atualmente se dedica à catequese e à
assistência espiritual, em seus trabalhos junto às comunidades católicas
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de Olinda, que seguem o modelo trazido pelos padres jesuítas, desde a
época da colonização.

Olinda, por ter sido uma das primeiras vilas criadas na colônia,
tem sua longa história marcada pela relação com a arte, a religião e a
cultura, uma vez que foi pioneira de diversas expressões religiosas,
artísticas, sociais, culturais e políticas no país. É muito citada como
cidade na qual algumas manifestações criativas da população surgi-
ram, foram documentadas e registradas. Eis algumas delas, segundo
Manoel Teixeira Neto:26

1- Primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil (1540);
2- Primeira Câmara de Vereadores do Brasil (1548);
3- Primeiro engenho de açúcar de Pernambuco (início do século XVI);
4- Primeiro poema, Prosopopéia, de Bento Teixeira, impresso no

Brasil (séc. XVI);
5- Primeiro teatro brasileiro (1575);
6- Primeiro colégio jesuíta do Brasil (1576);
7- Primeiro convento franciscano do Brasil (1577);
8- Primeira Ordem Beneditina do Brasil (1596);
9- Primeira Alfândega de Pernambuco (1613);
10- Primeiro Bispado do Norte/Nordeste (1676);
11- Primeiro convento carmelita do Brasil (1704);
12- Primeiro grito pela República brasileira (Bernardo Vieira de Melo

-1710);
13- Primeira cadeia eclesiástica (para execução de penas contra

sacerdotes) — (1764);
14- Primeiro seminário do Norte/Nordeste para formação sacerdo-

tal, fundado por Azeredo Coutinho (1800);
15- Convenção de Beberibe, dia 5 de outubro de 1821, quando

Pernambuco antecipa-se ao Grito de Ipiranga, ano seguinte.
Beberibe era território de Olinda;

16- Primeiro Curso Jurídico do Brasil (1827);
17- Primeira sede da capital da Província Pernambucana até 1827;
18- Primeira biblioteca pública de Pernambuco (1830);
19- Primeira manifestação prática para a abolição da escravatura no

Brasil, com a libertação de todos os escravos pelos dirigentes do
Mosteiro de São Bento (1831).
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É antiga, portanto, a relação da cidade com as artes, a religião e a
cultura e disto o olindense muito se “orgulha”. Mas como isso se origi-
nou e porque hoje Olinda tem uma relação com as artes tão especial, a
ponto de receber o título de Capital Cultural do Brasil?

Sua antiga relação com a religião católica, trazida pelos portugue-
ses, é fato notório e chega aos dias de hoje como um dos importantes
traços da identidade dos brasileiros. Como foi a relação dos olindenses
com ela e em Olinda em particular?

A guerra para a expulsão dos holandeses foi vivida com particular
fervor religioso de ambos os lados, e as descrições que nos chegaram da
batalha evidenciam isso. Os olindenses invocavam, em suas orações, as
bênçãos dos céus para suas vitórias. São muitas as descrições de milagres
e outros fatos relacionados à fé, para explicar os acontecimentos. Recorro
a Diogo Lopes Santiago,27 português que residia em Pernambuco, que
nos deixou seus escritos sobre a guerra de Pernambuco, documentando-a
em um verdadeiro trabalho de cronista. Retornando no tempo e na his-
tória, chama a atenção a relação próxima e íntima com a religião, que os
portugueses e holandeses vivenciaram nas batalhas.

Podemos dizer que, entre os muitos pontos que marcavam as dife-
renças entre os portugueses e os invasores batavos, a religião era uma
dos mais importantes. Portugueses eram católicos, romanos e “papistas”;
os holandeses eram ligados à reforma protestante e calvinistas. Portan-
to eram concepções religiosas distintas e antagônicas. Dentre os vários
aspectos da invasão holandesa, a destruição de Olinda, os movimentos
da Insurreição Pernambucana e a Restauração e Libertação
Pernambucana, em 1654, foram os mais dramáticos. É, portanto, pela
ótica do português profundamente religioso, que destacamos a descri-
ção e a rendição dos holandeses, nas batalhas dos Guararapes:

Se expôs o Santíssimo Sacramento pelas igrejas matrizes de suas fre-
guesias, assim como na primeira batalha se havia feito, onde houve
sermões dando-se o louvor e glória a Deus Nosso Senhor e à sua
Sacratíssima Mãe, a Virgem Maria, que foi medianeira de se alcançar
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esta vitória, porque o poder divino e auxílio do céu supriu que falta-
ram às forças humanas e pelejou pelos nossos tão miraculosos e evi-
dentes sucessos.28

Como resultado dessa vitória, o Mestre de Campo João Fernandes
Vieira, um dos mais importantes líderes da Restauração Pernambucana,
como ficou conhecida historicamente a retomada da colônia das mãos
dos holandeses, mandou que fossem executados três grandes painéis
sobre a batalha, para que ficassem registrados para a posteridade esses
feitos heroicos. Assim Diogo Lopes Santiago29 descreve:

João Fernandes Vieira, buscou o melhor e mais engenhoso pintor, ao
qual mandou pintar em dois grandes painéis esta batalha dos
Guararapes e a outra que se seguiu dali a dez meses, pelo natural e
tão ao vivo que parecem representar e figurar as outras notavelmente
quanto podem capacitar os olhos, que é uma obra grandiosa [...]
para que o tempo não ponha em esquecimento tão notáveis feitos,
assim que nesta crônica e na pintura durarão pela posteridade, para
exemplo, emulação e imitação dos valorosos sujeitos.

João Fernandes Vieira intentou tornar esses fatos inesquecíveis, pois
funcionavam como um mecanismo psíquico de imperativo superegoico,
com dimensão de ordenamento, para que a população não apagasse da
memória esses grandiosos fatos da história pernambucana. Esses pai-
néis, impressionantes por seu tamanho e representação da batalha, en-
contram-se ainda hoje, 364 anos depois, intactos e expostos. Os dois
sobre as duas batalhas do Guararapes, de 1648 e 1649, no Museu do
Estado de Pernambuco, em Recife; e o outro, sobre a vitória no Monte
das Tabocas, em 1645, encontra-se exposto na igreja de Nossa Senhora
da Conceição dos Militares, em Recife. Em 1736, segundo José Cláu-
dio Silva,30 o pintor Antônio de Sepúlveda:

[...] foi comissionado pela Câmara do senado de Olinda para pintar
“de novo” o retrato de João Fernandes Vieira, e que restaurou “não
somente os três grandes painéis representando a Batalha de Tabocas
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e as duas de Guararapes, mas ainda os retratos de Antônio Felipe
Camarão, Henrique Dias e João Fernandes Vieira.”

Já Daniel Kidder31 assim se refere ao painel da Igreja da Conceição
dos Militares, em Recife: “A de Nossa Senhora da Conceição dos Mi-
litares é notável por um único painel, pintado em uma de suas paredes,
representando a batalha dos Guararapes e comemorando a vitória
alcançada sobre os holandeses heréticos.”

Esses painéis são espécies de ex-votos em agradecimento pelas vi-
tórias alcançadas na guerra contra os holandeses. O ex-voto32 é tido
como integrante da arte popular, também conhecida como arte votiva,
porque se trata de uma forma de agradecimento por alguma promessa
ou milagre recebido. Representa o poder da fé e pode ser apresentado
sob a forma de pinturas, esculturas, fotografias e os mais diversos mate-
riais que servem de suporte para sua expressão. É eminentemente uma
expressão da fé religiosa, no caso dos painéis em questão, da fé católica.
Os três painéis sobre as batalhas da Restauração Pernambucana refe-
rem-se às batalhas dos Guararapes e do Monte das Tabocas.

No próprio sítio da batalha, fez Francisco Barreto de Menezes cons-
truir — monumental — “ex-voto” — a igreja barroca e vasta da Se-
nhora dos Prazeres dos Guararapes, que eleva suas torres brancas
sobre a vegetação desse montes, pondo no panorama áspero que do-
mina, a imprevista nota da religião e da arte.33

Na parede lateral da referida igreja, numa grande lápide de pedra
do século XVII, consta a seguinte inscrição:

O MESTRE DE CAMPO GENERAL DO ESTADO DO BRAZIL FRANCISCO

BARRETO MANDOU EM ACÇÃO DE GRAÇAS EDEFICAR A SUA CUSTA ESTA

CAPELA A VIRGEM SENHORA NOSSA DOS PRAZERES COM CUIO FAVOR

ALCANÇOU NESTE LUGAR AS DUAS MEMORÁVEIS VICTORIAS CONTRA O
INEMIGO OLANDES, A PRIMEIRA EM 18 DE ABRIL DE 1648, EM DOMIN-
GO DE PASCHOELLA VESPORA DA DITTA SENHORA A SEGUNDA EM 18 DE

FEVEREIRO DE 1649 HUA SEXTA FEIRA E ULTIMAMENTE EM 27 DE IANEIRO

DE 1654 GANHOU O RECIFE E TODAS AS PRASSAS QUE O INEMIGO POSSVIO

24 ANNOS.34
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O local das batalhas, por muitos anos, tem sido cultuado como
local de peregrinação. Nele são realizadas muitas festas comemorativas
do evento. No morro foi construída, em ação de graças, a Igreja de
Nossa Senhora dos Prazeres, a quem os luso-portugueses dedicaram a
vitória e o resultado tão favorável contra os holandeses. Assim José Luiz
Mota Menezes,35 historiador pernambucano, descreve:

As duas batalhas e vitórias marcaram os Pernambucanos e se incor-
poraram a memória, quer a daqueles envolvidos diretamente com os
feitos d´armas ou dos que os sucederam, como parte integrante dos
acontecimentos construtores da retomada do território. As festas de
Nossa Senhora dos Prazeres, ao longo de mais de três centúrias fo-
ram determinantes, entre outras causas, para a permanência da lem-
brança do ocorrido e orgulho dos pernambucanos.

Um detalhe importante é que num dos painéis que narram a Bata-
lha do Monte das Tabocas, ocorrida em 1645, e as duas Batalhas de
Guararapes, acontecidas em 1648 e 1649, a Virgem dos Prazeres está
envolta em nuvens, como representação do auxílio da Santa, na con-
quista da vitória pelos luso-brasileiros. Estes, menos preparados que os
holandeses e em número bastante inferior, venceram as batalhas. Algu-
mas pinturas e desenhos do acervo do Museu de Pernambuco datam
do período colonial.

No final deste capítulo, estão expostas as ilustrações que reprodu-
zem parcialmente os painéis votivos e retratam cenas das batalhas ocor-
ridas no território pernambucano, entre holandeses e luso-brasileiros.

Segundo José Luiz Mota Menezes,36 que fez a apresentação da Ex-
posição Coletiva intitulada Batalha dos Guararapes: um Olhar Contempo-
râneo, realizada em Recife, em 1994, quando dos 300 anos da Restaura-
ção Pernambucana, ocorrida em 1654, a ideia foi de se reunir 12 artistas
plásticos importantes de Pernambuco, para, em torno de um só tema,
redesenhar as Batalhas dos Guararapes, tendo por base os três painéis
votivos. São, portanto, 12 novas obras de arte que surgiram destes pin-
céis, que novamente recriaram a saga do povo pernambucano em seu
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momento de libertação. Novamente, o imperativo de não esquecer. A
memória é novamente chamada para que as novas gerações não deixem
no esquecimento esses fatos memoráveis, que foram os precursores da
própria existência do Brasil e fundadores da identidade, enquanto nação.

É muito interessante que se preserve a memória de fatos já tão
longínquos no tempo, porque, como apresentamos no Capítulo 2, o
fato mais lembrado sobre a história da cidade de Olinda foi justamente
a invasão holandesa e o incêndio da cidade, no período do domínio
holandês. Como se essas lembranças retornassem sempre e se repetis-
sem como uma maneira de se reatualizar o fato da Insurreição
Pernambucana e da vitória conseguida sobre os batavos e sua expulsão
definitiva do território pernambucano. Estes fatos estariam gravados
na memória dos olindenses segundo a concepção de memória de
Maurice Halbwachs,37 apresentada no primeiro capítulo. Esta seria uma
memória específica dos pernambucanos e dos olindenses em particular
e teria sido transmitida através das gerações, pela memória dos grupos
sociais, no transcorrer dos séculos.

A artista plástica Tereza Costa Rego, uma dos 12 artistas impor-
tantes convidados para a Coletiva sobre a Restauração Pernambucana,
em torno dos painéis votivos, guarda em sua residência-atelier a tela
que expôs na ocasião. Trata-se de um impressionante trabalho e uma
formidável contribuição ao tema. Sua tela, apresentada no final deste
capítulo, renova o tema e tem escrito, na parte inferior, um pensamento
de Thomas Jefferson: “A árvore da liberdade deve ser regada de tempo
em tempo com o sangue dos patriotas e tiranos.”

Podemos pensar que é um convite a que as pessoas não esqueçam o fato
histórico. Como a liberdade, a memória também deve ser chamada de tem-
pos em tempos, para que os brasileiros, pernambucanos e olindenses em
particular, não esqueçam o fato histórico: a Insurreição Pernambucana, a
retomada pelos luso-brasileiros do território brasileiro, que por tão longo
tempo ficou sob o domínio do holandês. Não esqueçamos a vitória nas
Batalhas do Monte das Tabocas e nos Montes Guararapes, que propiciaram
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a Restauração Pernambucana, em 1654. Isto porque, só após esses even-
tos históricos podemos pensar em Brasil.

Francisco Brennand, um dos mais importantes artistas plásticos e
ceramistas pernambucanos, criou um painel sobre o tema, que se encontra
exposto no térreo do prédio situado na Avenida Dantas Barreto, no cora-
ção do Recife, e totalmente disponível à visão dos transeuntes, como um
convite para que não se esqueçam do que ocorreu no passado. Trata-se de
um monumental mural, feito em cerâmica, que representa cenas da Bata-
lha dos Guararapes, reproduzido parcialmente no final deste capítulo.

Importante acompanhar as produções artísticas contemporâneas
sobre o tema e entender o significado da invasão holandesa e da Res-
tauração Pernambucana para os olindenses. No final deste capítulo são
reproduzidos também mais dois trabalhos de artistas que participaram
da Coletiva sobre “A Batalha dos Guararapes: um olhar contemporâ-
neo”, para marcar a importância do evento no imaginário dos
pernambucanos, nessa reatualização do tema.

A tela de Gina Genoveva Alves, importante artista plástica primi-
tiva de Olinda, e a interpretação pessoal e lírica que a própria artista
constrói sobre o tema, é também encontrada no final deste capítulo.
Estes quadros estão em seu ateliê, situado nas ladeiras de Olinda, e
fazem parte de seu patrimônio particular; não estão à venda. Gina
Genoveva Alves, depoente desta pesquisa, apresentou-nos sua obra e
permitiu a reprodução das telas citadas.

Destacamos as declarações de amor à cidade, em sua forma mais
literal e explícita, de zelo, defesa e apaixonamento, que nos foi dada
pela olindense Gizelda, a Deda Bajado,38 artista plástica da segunda
geração, filha do pintor e mestre Euclides Francisco Amâncio, o
“Bajado”, um dos mais importantes pintores populares de Olinda e re-
presentante da arte naif:

Eu acho a arte de grande valia hoje e atualmente, porque nós temos valores

diferentes, e isso repercute; o nosso valor à arte é ilimitado, indissolúvel. Não sei
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se é porque eu sou olindense, mas Olinda é tudo para mim e eu mato por Olinda

[se preciso]. Mas eu acho que Olinda é diferente da Bahia, é diferente do Rio,

é diferente de São Paulo, é diferente de todo mundo. Olinda não há outra igual,

é sempre Olinda! A nossa marca é a união. Nós temos a união aqui na cidade de

sermos um só. Quando chega a vez de nos unir, nós somos um, somos uma única

pessoa. Nós queremos apenas uma coisa, um só objetivo: ser feliz!

Estas declarações nos revelam o caráter de amor incondicional à
cidade de Olinda e a identidade que existe entre os olindenses.

Do depoimento de Deda Bajado, destacamos uma frase, pelo caráter
telúrico e pelas ideias nela contidas: “eu mato por Olinda!” Poderíamos
sem dificuldade associá-la à história antiga de Olinda, quando a cidade
não foi suficientemente defendida e os invasores holandeses a destruí-
ram. Há, nessa passagem, um imaginário explícito que sustenta que, para
amar Olinda, é preciso defendê-la, nem que para isso se chegue a pegar
em armas e a matar. Exatamente como fizeram os antigos luso-brasilei-
ros, que pegaram em armas, morreram e mataram pela reconquista das
terras pernambucanas, e de Olinda em particular, e expulsaram os holan-
deses. O detalhe é que esse fato histórico aconteceu no século XVII e
estamos no século XXI, ou seja, quatro séculos nos separam desses acon-
tecimentos, mas eles retornam à memória por meio das narrativas.

Na tela de Gina Genoveva, a artista substitui, tanto nas mãos dos
holandeses, como nas mãos dos pernambucanos, as armas pelas flores,
numa clara demonstração da necessidade de elaboração do fato trau-
mático, que foi para os brasileiros, os pernambucanos e os olindenses
em particular, a invasão e destruição da cidade de Olinda pelo incêndio.
Como explicar a tela desta pintora olindense, que tão claramente faz
uma tentativa de elaboração, através da sublimação pela arte, de fatos
traumáticos como foi a invasão e o posterior incêndio que destruiu a
cidade de Olinda, quando da invasão dos holandeses em 1631?

De acordo com Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis,39 Sigmund
Freud introduziu em sua obra o conceito de Sublimação, cuja ideia era
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de um mecanismo específico que explicaria algumas atividades huma-
nas com base em sua ideia de uma pulsão sexual como fonte da energia
psíquica que poderia ser transformada para fins não sexuais:

Sublimação processo postulado por Freud para explicar certas ativi-
dades humanas que aparentemente não guardam relação com a sexua-
lidade porém que achariam sua energia na forma da pulsão sexual.
Freud descreveu como atividades da sublimação principalmente a
atividade artística e a investigação intelectual. Se diz que a pulsão se
sublima, na medida em que é derivada para um fim não sexual e
aponta para objetos socialmente valorizados.

Esse conceito, muito usado em psicanálise, aponta para a palavra
“sublime”, que é muito usada nos meios intelectuais para designar algo
que é ligado às belas artes, uma produção humana superior, que sugere
grandeza, nobreza e que a sociedade confere um alto valor. Com a in-
trodução do conceito de narcisismo, em 1914/1916, Sigmund Freud
pensou na possibilidade das pulsões serem investidas no próprio eu.
Em 1923, em seu texto sobre o Id e o Ego, trata de uma energia, a
libido, que poderia ser desexualizada e sublimada, e investida em ativi-
dades não sexuais, como as artes e as ciências. Portanto a ideia seria de
uma dimensão narcísica do eu. A energia seria passível de ser sublima-
da, principalmente a energia libidinal, estando em jogo sua concepção
de Eros. Sua concepção está no âmbito da visão dinâmica e econômica
da energia psíquica, em seu funcionamento mental. Mas, com seus de-
senvolvimentos teóricos, Sigmund Freud chega a defender que as pulsões
agressivas também podem ser sublimadas. Não apenas Eros, mas tam-
bém Tanatos, em sua relação com a Pulsão de Morte: “A hipótese da
sublimação foi anunciada a propósito das pulsões sexuais [Eros] porém
Freud sugeriu também a possibilidade da sublimação das pulsões agres-
sivas (Tanatos]; este problema tem sido estudado após Freud.”40

Trata-se de certas atividades sustentadas por um desejo que não
está dirigido de forma manifesta para uma finalidade sexual. A capaci-
dade de deslocar a meta sexual originária por outra finalidade que não
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é sexual não diminui sua força original, nem perde sua essência e inten-
sidade. A sublimação é a capacidade de modificação em sua finalidade.
É uma mudança de objeto.

Já o conceito de arte está muito ligado à ideia de belas artes, mas a
palavra possui diversos significados. Vejamos:

O vocábulo “arte” possui diferentes significados, via de regra obscu-
recidos pela tendência atual a se usá-lo nem senso extremamente
restritivo, relacionado ao conceito de “beleza” [...] A associação con-
temporânea entre arte e beleza nasceu da tendência oitocentista a se
aproximar a teoria da arte da Estética,o que levou à identificação de
arte com um tipo de arte — as assim chamadas “belas artes”.41

As artes estão também ligadas à noção do utilitário e do conheci-
mento, como muito bem nos mostram as expressões: artes médicas,
artes industriais e artes utilitárias. A palavra arte está também na raiz
das palavras artista e artesão, o que pode revelar as habilidades que esta-
riam presentes naqueles que se dedicam ao fazer artístico. Sua base
seria a criatividade.

OLINDA:
RENASCIMENTO PELAS ARTES E PELO ARTESANATO

Olinda experimentou, a partir de 1950, um movimento de
revitalização das artes e do artesanato, que acarretou modificações sig-
nificativas para a vida da cidade. Outra “subida”, um movimento reno-
vador na área cultural chamado “Renascimento das Artes em Olinda”.
Ela que já foi considerada a “Coimbra das Colônias Ultramarinas”.
Olímpio Bonald Neto42 assim descreve este momento importante da
história recente da cidade de Olinda:

Esta cidade privilegiada teve, uma vez mais, sua destinação histó-
rica, pioneira que já vem sendo do teatro da oratória, dos ideais
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republicanos, do ensino da ciência jurídica. A Escola Livre da Ribei-
ra, com sua galeria de arte, sua cooperativa artesanal, seus cursos de
desenho, de pintura, e história das artes plásticas, suas tardes de au-
las práticas, povoando as centenárias calçadas de artistas iniciando
no rabisco de imagens barrocas, deu a Olinda mais um privilégio, o
de matriz do renascimento artístico do Nordeste. O renascimento
olindense já representa hoje, uma fase definida das artes do Brasil.
Identificável, delimitada no tempo, com nomes e endereços, antece-
dentes e conseqüências passíveis de exame de debate. Mencionada
em depoimentos de personalidades e artistas afamados.

Na década de 1950, Vicente do Rego Monteiro, pintor modernis-
ta, foi convidado por Eufrásio Barbosa, prefeito de Olinda, para assu-
mir a Secretaria de Turismo do município. Com ele mudaram-se para a
cidade, Montez Magno, Adão Pinheiro e Anchises Azevedo, impor-
tantes artistas plásticos pernambucanos, que iniciaram um grande mo-
vimento artístico, que influenciou toda a vida do Sítio Histórico da
cidade. Eles “descobriram” Olinda como lugar propício para uma vida
de criação artística intensa. Foi Adão Pinheiro, um artista que teve gran-
de importância em todo movimento artístico, quem primeiro se insta-
lou em Olinda, a partir dessa década.43

 Eufrásio Barbosa cedeu o espaço da Ribeira, que era um mercado
popular de construção colonial, onde se comercializava carnes e verduras,
por um período de 10 anos, para os artistas ali criarem um espaço propício
para as artes. Assim surgia o Movimento de Artes da Ribeira, nos anos de
1960, que produziu uma grande revitalização das artes e do artesanato em
Olinda. O entalhador José Barbosa já havia transformado um dos espaços
do Mercado da Ribeira em seu ateliê. Foi um dos pioneiros.44

No final deste capítulo encontram-se representações de alguns en-
talhes de artistas olindenses em época distintas, mas que são bem re-
presentativos desse tipo de artesanato em Olinda. Também podem ser
vistos exemplares de entalhe mais recentes, nos quais podemos obser-
var a evolução dos trabalhos e a riqueza dos detalhes, numa reprodução
de cenas bíblicas, ainda em apresentação de temas religiosos.
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Importante destacar o movimento das artes, pois Olinda vivenciava
um grande incremento também de seu artesanato, quando proliferava
pelas ladeiras da cidade uma legião de crianças e jovens que começaram
a se dedicar ao ofício do entalhe e produziram uma infinidade de peças,
que passaram a ser uma marca da cidade: as talhas. A depoente Gina
Genoveva Alves recorda esse momento da história da cidade:

Nessas ruas dos Quatro Cantos, Prudente de Moraes, Bonfim por aí, a calçada

era coberta de meninos de cinco anos a 12, todos fazendo talha. Eu chamava os

“Cupins de Olinda”, era uma coisa linda, as crianças fazendo talhas. Fazia em

taboas de caixa de maçã, tacos de madeira para piso, também havia muitas

casas que estavam sendo reformadas, aquelas janelas enormes e portas grossas

bonitas, de demolição. Dali saiu um movimento de talhas que foi muito bonito.

Já o artista plástico José Cláudio Silva,45 em seu trabalho, refere-se
aos entalhadores de Olinda, os que trabalhavam em madeira e se en-
contravam em todas as ladeiras e recantos da cidade, como os “pica-
-paus”. O autor assim descreve esse movimento de Renascimento, que
foi muito importante para os destinos da cidade:

Não poderia encerrar este trabalho sem referência ao grande, ou pelo
menos numeroso, movimento de arte que existe aqui, desde a época
da Ribeira, coincidindo com a criação de galerias e um mercado de
arte que bem ou mal tem permitido a muitos artistas viverem ou
sonharem com viver da arte, sem que esses sonhos possam ser tidos
como sem pé na realidade.46

O destaque dado às talhas no artesanato em Olinda foi tão grande
que se notabilizou como seu traço identitário e marca da produção
artesanal da cidade. Hoje, já não tão prevalente, ainda se encontra uma
produção destacada desta forma de expressão artística artesanal, ao lado
da produção de arte, em toda a cidade.

Voltemos à história do Movimento das Artes em Olinda e seus princi-
pais grupos que foram responsáveis por todo esse movimento desencadeado

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:52404



MEMÓRIA DE OLINDA    .405

na cidade, a partir dos anos 1950, que valorizou o próprio casario e deu
nova alma à cidade. Olinda, nessa época, estava abandonada e seus casarões
muito pouco conservados, como destaca o jornal baiano A Tarde:47

Olinda, uma experiência que deu certo. No começo dos anos 60, Olinda
estava pouco ocupada, com muitas casas em “ruínas”. Foi quando ar-
tistas, intelectuais e profissionais liberais começaram a comprar as ca-
sas com “quintais enormes”, cheios de árvores e uma brisa e uma vista
para o mar únicas, sem desalojar as famílias de classe média que já
moravam lá. Esses formadores de opinião passaram a exigir mais das
autoridades. Antigos e novos habitantes formaram duas grandes asso-
ciações de moradores, que passaram a frear as investidas das autorida-
des pressionadas pela indústria turística, como proibir, na justiça, a
abertura de novos bares e a circulação de veículos pesados.

Na década de 1960, portanto há 40 anos, surgiu o chamado “Movi-
mento da Ribeira”, que funcionou como uma verdadeira semente que
fez florescer as artes na cidade. Reuniu-se um grupo de artistas, na Ri-
beira, com apoio da Prefeitura, em torno de um novo ideal: criar uma
escola livre de artes em Olinda. Em seguida, surgiu a Cooperativa de
Artes e Ofícios, a Oficina 154, o Atelier + 10, importantes polos de
criação e expansão das artes plásticas de Olinda e difusores do movi-
mento. Nas décadas de 1970 e 1980, teve importante papel na forma-
ção de novas gerações de artistas a Oficina Guainases de Gravura, com
cursos e exposições coletivas sistemáticas, que produziu um amplo in-
cremento das expressões artísticas.48

Desses primeiros grupos participaram importantes nomes do ce-
nário artístico de Pernambuco, como: José Tavares, Ypiranga Filho, João
Câmara, Roberto Amorim, Guita Charifker. Nesse espaço, ministra-
vam-se aulas para a população de Olinda: Guita Charifker ensinava
desenho; José Tavares, técnica de pintura; Adão Pinheiro e Roberto
Amorim, história da arte; José Barbosa ensinava a entalhar. Esses artis-
tas vinham, em sua maioria, da Escola de Belas Artes de Pernambuco,
centro difusor importante das artes plásticas pernambucanas. Desde
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então o movimento se ampliou e tomou fôlego. Outros centros e ateliês
foram sendo criados em Olinda. José Cláudio Silva,49 artista plástico,
em seu texto intitulado Tratos da Arte em Pernambuco, faz um resumo da
história deste movimento “Renascimento das artes em Olinda” e des-
taca a riqueza que os olindenses possuíam e com as quais conviviam por
meio dos tesouros que as igrejas guardavam:

A riqueza artística das nossas igrejas está na pedra lavrada, nos azu-
lejos e na obra de talha. Essa é maravilhosa. Os templos do Carmo,
de S. Bento e da Misericórdia, em Olinda e os da Conceição dos
Militares e de S. Pedro em Recife, entesouram lavores de madeira
entalhada e dourada. O da Madre de Deus, que é o tipo mais acaba-
do de igreja colonial que possuímos, com a fachada quase toda em
pedra, conserva uma preciosa sacristia aberta em jacarandá.50

Tereza Costa Rego, uma das depoentes desta pesquisa, participou
do movimento das artes em Olinda. Recorre a sua memória para
relatar os fatos que foram decisivos em seu desenvolvimento e nos mostra
como já atravessou gerações e foi responsável pelo crescimento das ar-
tes em Olinda, possibilitando o aparecimento de uma nova geração,
que hoje também produz e dá continuidade a esse trabalho, já que se
passaram mais de quatro décadas desde que o movimento teve início.

Olinda tem um acervo arquitetônico grande e as casas estavam muito baratas, a

cidade meio decadente, então, por causa disto, muitos de nós compramos casas aqui.

A Ribeira teve três fases bem claras: a primeira etapa, os artistas se reuniam para

dar aulas e era um movimento cultural de arte moderna. Já na Guaianases, que é

uma oficina, com consequências maiores, que juntou alguns artistas do passado e os

jovens. Então foi um movimento muito importante porque a gente dava aulas de

pintura, tinha uma oficina de litografia grande e saíram de lá os maiores artistas

de Pernambuco. Às vezes eu digo assim: velhos ou novos, todos nós somos filhos da

Ribeira. Na primeira etapa, quem liderava era Adão Pinheiro; e na segunda etapa,

João Câmara. Olha, os artistas que eu poderia marcar, inclusive com a Guaianases

e a Ribeira, são: Maria Carmem, Guita Charifker, Ipiranga Filho, José Carlos
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Viana, Adão Pinheiro, Delano e João Câmara, Petrônio Cunha. Esta geração pa-

riu uma geração nova, é a primeira. Estes daí já davam aulas e iam formar outros

artistas menores que já estão na mídia, produzindo.

Nos anos de 1990, surgiu o Atelier Coletivo, cuja meta era congre-
gar importantes artistas em torno de um ideal comum, que era a produ-
ção artística num clima de liberdade, de troca e de grande criatividade.
A este movimento das artes em Olinda, se juntaram artistas importan-
tes no cenário cultural pernambucano — Maria Carmem, Gilvan
Samico, Alves Dias, Giuseppe Baccaro, Petrônio Cunha, Luciano Pi-
nheiro, Tereza Costa Rego, Marianne Peretti, Sylvia Pontual, Delano,
Roberto Lúcio, José Carlos Viana, Marcos Amorim, Marcos Cordeiro
—, que fundaram novos ateliês, galerias e cooperativas de arte.51

Outros artistas foram chegando a Olinda, como Welligton
Virgulino, Tiago Amorim, Gina e tantos outros mais. Também partici-
param do movimento, consagrados artistas populares de Olinda, como:
Bajado, Clóvis e Genésio Reis. Olinda já conta hoje com uma nova
geração de artistas, muitos deles filhos dos pioneiros, que vão dando
prosseguimento ao trabalho iniciado por seus pais.

Este movimento criado por Adão Pinheiro, Montez Magno e
Anchises Azevedo representou uma importante contribuição para as
artes em Olinda, pois defendia uma ideologia nova de educação para
a arte, tanto técnicas de desenho, pintura, gravura e escultura, como
para o artesanato, estimulando a criatividade e desenvolvendo as téc-
nicas artísticas. Novos artistas vieram se juntar a estes núcleos iniciais
e Olinda vivenciou um movimento crescente de instalação de novos
ateliês.52 Sobre o florescimento e a propagação deste movimento,
Olímpio Bonald Neto53 diz:

O poder de irradiação deste pequeno e atuante grupo, o trabalho entusi-
asta e organizado promovendo cursos livre de desenho, pintura, estética,
escultura, entalhe, xilogravura, batike, e as coloridas vernissages, as festas
folclóricas e as novas atrações turísticas, fizeram surgir, numa reação em
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cadeia, outros grupos. O movimento atraiu numerosos artistas para a
velha capital (onde todas as semanas, entre 63 e 65 se abriam novas
galerias e ateliers), interessou antigos e novos comerciantes de arte, apa-
recendo então a insinuante figura do marchand au tableau povoando os
sobrados e os socavões do casario centenário de Olinda.

Olinda teve uma nova ordem de importância no cenário artístico
regional e nacional e assistiu a restauração de seus antigos casarios, que
se encontravam degradados. A partir da década de 1960, eles foram
sendo gradativamente ocupados por artistas plásticos, intelectuais, es-
critores, poetas, jornalistas e historiadores que se mudaram de outras
cidades, principalmente do Recife, e passaram a residir em Olinda. Não
podemos deixar de registrar que este movimento migratório foi tam-
bém contemporâneo ao período da repressão imposta pelo regime mi-
litar às grande cidades, a partir dos anos de 1960. Em Olinda, Olímpio
Bonald Neto54 assim vê esse movimento:

Certamente essa migração de talentos populares, de hábeis e expe-
rientes artistas e artesãos explica o celeiro de vocações artísticas que
o pintor Adão Pinheiro e seus companheiros do chamado MOVIMEN-
TO DE ARTES DA RIBEIRA, dos anos sessenta, descobriram e integra-
ram à economia cultural nordestina, exatamente no meio da tene-
brosa ditadura militar que inspirou feroz repressão fascista contra os
artistas e intelectuais brasileiros.

Já Alves Dias,55 depoente da pesquisa, artista plástico e escultor,
vivenciou o movimento de artes em Olinda e fala dos anos duros da
repressão, que também se instalou em Olinda a partir de 1964.

Este movimento começa com a abertura da Ribeira e de um ourives que teve

uma atuação importante no movimento de artes, Genésio Reis, e depois ele

começou a pintar. Isto estou situando para mostrar que este período de 1964,

1965 até 1980, tinha-se um movimento intenso aqui. Depois os artistas fo-

ram imigrando, depois houve prisões de alguns artistas, houve fuga de alguns
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artistas e o movimento... está hoje praticamente parado. Hoje cada um fica

isolado em seu atelier, não há mais aquela coisa [...] aquele congraçamento. Se

trouxe para cá também a Oficina de gravura que João Câmara ficou à frente:

a Galeria Guaianases.

Assim, esse período de Olinda passou à História e hoje já conta
com quatro décadas de existência:

A Cidade Patrimônio da Humanidade tem muitos encantos. Nela,
passado e futuro se misturam e param no tempo. Sagrado e profano
se perdoam e conciliam, cúmplices. Foi assim que, de mansinho,
Olinda atraiu e cativou artistas, que fazem de seus sobrados morada
e ateliê. E, enquanto lhe roubam os encantos, devolvem-lhe ainda
mais poesia.56

Cada rua, beco, travessa, ladeira abriga tanto artistas renomados,
como artesãos que convivem lado a lado. Há registros de que Olinda
transformou-se na cidade brasileira que tem a maior concentração de
artistas, o que a torna uma das únicas cidades no país a reunir, em pou-
cas ruas, um grande número de ateliês. Importantes exposições de arte
foram sendo criadas, como a I Semana de Arte de Olinda, de 16 a 23 de
dezembro de 1967, que se tornou um marco. Hoje, o Olinda Arte em
Toda Parte tornou-se uma bandeira do movimento e abriu uma nova
era para a cidade de Olinda. Atualmente, esse evento encontra-se já em
sua 8ª versão e atrai um público de milhares de visitantes, que invadem
a cidade em seus 10 dias de exposição.57

Este movimento das artes trouxe reflexos que perduram até o mo-
mento atual. Nesses dias a cidade prepara-se para uma grande exposição,
com seus artistas abrindo seus ateliês à visitação pública. É, efetiva-
mente, um grande evento cultural da cidade e do Estado, que está já em
seu oitavo ano de realização. Teve, em suas últimas versões, a participa-
ção de centenas de artistas e de pontos de visitação cultural, com públi-
co de milhares de visitantes. É realizado sempre no mês de novembro.
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Tem características particulares: a noção de conjunto na amostra toma
toda a cidade e lastreou a formação dos ateliês coletivos décadas passa-
das e ainda hoje permite a integração entre os diversos setores culturais
— os músicos e a moda, a gastronomia e as artes plásticas, o cinema e o
artesanato — que convivem com as grandes expressões artísticas.58 Essa
é Olinda e seu Sítio Histórico:

Durante os dois finais de semana do evento, a cidade é tomada por
número impressionante de visitantes, que chega a 20 mil pessoas.
Eles são atraídos tanto pela arte como pelas facilidades que o Arte em
Toda Parte oferece. Primeiro, é montada uma grande exposição que
abriga uma obra de cada um dos artistas inscritos no evento, ofere-
cendo um painel amplo dos trabalhos produzidos no Sítio Históri-
co. Menos preocupada em enaltecer essa ou aquela tendência estéti-
ca, essa mostra é um retrato da convivência harmônica de etilos na
Cidade Alta.59

A nova geração de artistas também recebeu uma forte contribuição
desse movimento, como podemos constatar no depoimento de Marília
Didier Oliveira Reis, uma das artistas plásticas da nova geração de Olinda:

Veja que esse Movimento “Olinda Arte em Toda Parte”, foi um grande divisor de

águas e de incentivo à cultura e em relação à forma de como o governo conduz a

cidade. É uma coisa que de certa forma me choca. Olinda, que é um monumento,

e a gente não vê um tratamento de monumento. Por exemplo, fizeram uma re-

forma, um conserto na rua, e que é o acesso principal ao Sítio Histórico e não tem

uma placa de desvio; eu que vivo em Olinda, cheguei em Olinda e não sabia como

chegar na pousada de meu pai. É a forma como se conduz as coisas, é a falta de

cuidado, você não vê placa, você vê as igrejas, não têm nome, algumas delas você

não tem um cuidado, uma estrutura turística como a cidade deveria ter, uma vez

que é patrimônio da humanidade. Então eu acho que é um desleixo muito grande

com a cidade; que poderia ser uma fonte de renda, infinita é que não é, porque a

cidade não é dotada como tal, como deve ser.
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Diana Barbosa e Rafael Guerra60 citam o depoimento de Betty
Gatis, outra representante desta nova geração de artistas, que assim
define este momento de Olinda Arte em Toda Parte:

Essa movimentação, que entra agora em sua quarta edição [sétima] tem
levado muitos ateliês e lojas a se prepararem para o evento. “A gente
pinta as paredes, aplica uma camada de brilho no chão e deixa tudo no
melhor estado possível para receber o público de Arte em Toda Parte”.

A cidade, portanto, enfeita-se toda para o vitorioso movimento de
arte que se espalha por todas as partes. É interessante a questão da
pintura em suas fachadas, por que Olinda se engalana, veste sua roupa
domingueira, se cobre de cores fortes, como para saudar a vida; todos
são atraídos por esta arte — da qual Olinda é mestra — de superar e
driblar as dificuldades. Ela que historicamente cobria de branco suas
paredes, como é documentado pelos antigos cronistas que a visitaram
nos séculos passados, hoje é só cores, arte e alegria.

Há várias maneiras de entender o movimento das artes em Olinda
na atualidade, mas destacamos a visão de Marília Didier Oliveira Reis,
que é uma artista plástica da nova geração, porque traz uma ótica nova
e bastante pragmática deste momento que Olinda vivencia:

Por exemplo, a Rua Prudente de Morais, a Rua do Amparo, eram ruas que

antes tinham três ou quatro ateliês, hoje você encontra facilmente 10, 15; elas

viraram ateliês, acho que existe uma contaminação dessa coisa cultural, incen-

tivada por este movimento. Acho que a gente tem todo tipo de arte, do artesanal

à arte consagrada. A gente encontra artistas de vários tempos, de várias fases,

de qualidades excepcionais, até a de pouca qualidade. E acho que o olindense,

todo ele se sente um pouco artista. Então daí você tem qualidades variadíssimas.

Eu conheço várias pessoas que vivem de arte, não posso generalizar, mas co-

nheço várias pessoas que conseguem viver de arte em Olinda, e não são artistas

tão consagrados. Claro que os consagrados a gente não precisa nem falar.
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É importante também a visão de Tereza Costa Rego, consagrada
artista plástica de Olinda, que participou ativamente de todos esses
movimentos artísticos:

O surgimento do movimento das artes em Olinda, eu acho que se deve a alguns

fatores. Um dos fatores, como tudo mais, foi o econômico. Um dos fatores im-

portantes deste movimento, foi aqui ter um acervo arquitetônico muito grande

e as casas nesta época estavam muito baratas. A cidade estava meio decadente;

então a gente poderia conseguir um casarão aqui e pagar muito pouco. Então,

por causa disto, muitos de nós compramos casas aqui. Eu não participei no

quotidiano, porque a Ribeira teve várias etapas [...] teve a primeira, mas de

50 para 60, participei, principalmente em 62, que foi o auge.

Entendemos que é possível compreender esse movimento das artes
em Olinda como uma maneira visceral da população enfrentar suas
idiossincrasias, suas perdas e tentativas de elaboração, sua imensa capa-
cidade sublimatória de fazer reviver aquela que foi totalmente destruída
pelo incêndio e com sua inquebrantável capacidade de surgir das cinzas
se faz presente, nesse incessante movimento de subidas e descidas, tal
qual o movimento das ondas do mar, que sempre retorna ao mesmo
lugar. Olinda é uma cidade em que se costuma relacionar a criatividade
de seu povo a sua própria maneira de ser. Como diz Luciana Veras:61

Não há apenas uma característica singular de Olinda. Existe, sim, a
própria cultura que na cidade surge e dela se difunde; um conjunto
de manifestações artísticas, folclóricas, sociais, um organismo vivo,
por um lado perene, por outro mutante. Por exemplo, a eternidade
do casario — dos sobrados que remetem a séculos passados.

Olinda, a despeito de suas perdas, não se transformou em uma ci-
dade cujo principal traço é a melancolia, como aconteceu com a cidade
de Istambul, antiga capital da Turquia, que também vivenciou grandes
perdas, como descrito por Orhan Pamuk,62 em seu livro intitulado
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Istambul: Memória e Cidade. Olinda enfrentou também grandes perdas,
mas não se deixou abater pela “melancolização”, que é uma das formas
mais intensas de depressão, quadro que Sigmund Freud63 analisou em
seu texto Luto e Melancolia, de 1917.

Por isso Olinda é cantada em versos em seu hino, sua história é
imortalizada nas poesias de seus poetas e nos hinos dos blocos carnava-
lescos que destacam as suas belezas. Não há dúvidas de que aí estão
relacionadas história, arte e memória.

Na essência Olinda, naquela de outrora e na atual, está o orgulho de
quem nela mora, a alegria de desfrutar de uma atmosfera particular
de uma ambiência que promove a convivência e propicia a conexão
— entre vizinhos e turistas, entre os foliões e os residentes, entre a
cidade como existe e o que dela se constrói.64

Olinda revela essa nova face, de ser um centro de artes e cultura,
destacando-se com novo perfil: “A Cidade das artes plásticas. Olinda,
na região metropolitana do Recife, tem a maior proporção de artistas
por metro quadrado do Brasil. Lá, moram mais artistas do que médi-
cos, por exemplo. Somente no Sítio Histórico concentra 203 artistas e
120 ateliês em 1.200 metros quadrados.”65 O título de Primeira Capital
Brasileira da Cultura, recebido em 2006, é uma forma criativa encontra-
da pelos olindenses de continuar no posto de cidade diferenciada e uma
forma de, por meio da sublimação pelas artes, elaborar suas perdas.

Olinda, então, retorna ao lugar de centro, como foi outrora, a pri-
meira capital do período colonial, e que por muitos anos viveu um pe-
ríodo de riqueza e de poder, pois reunia em suas ruas todo o poder
administrativo, militar e religioso da colônia. Foi uma das primeiras
vilas implantadas na Capitania e retorna agora como primeira Capital
Brasileira da Cultura,66 título de destaque, que revela uma força e resis-
tência enormes. Olinda, pela sublimação e criatividade de seu povo,
pelas artes, retorna a sua posição inicial. Olinda inquebrantável, tal qual
a Fênix, renasce de suas próprias cinzas:
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Ovídio nos fala da seguinte maneira sobre a Fênix: “A maior parte
dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma certa espécie que
se reproduz sozinha. Os assírios chama-na de fênix. Não vive de
frutos ou flores mas de incenso e raízes odoríferas. Depois de ter
vivido quinhentos anos, faz um ninho nos ramos de um carvalho ou
no alto de uma palmeira. Nele ajunta cinamomo, nardo e mirra, e
com essas essências constrói uma pira sobre a qual se coloca, e mor-
re, exalando o último suspiro entre os aromas. Do corpo da ave surge
uma jovem fênix, destinada a viver tanto quanto a sua antecessora.
Depois de crescer e adquirir forças suficientes, ela tira da árvore o
ninho (seu próprio berço e sepulcro de seu pai) e leva-o para a cidade
de Heliópolis, no Egito, depositando-o no templo do Sol”.67

Olinda, enquanto cidade, enquanto história, dá-nos um belo exem-
plo de enfrentamento e de superação de suas perdas. E isto está regis-
trado na memória de seu povo que, num rito de catarse, extravasa no
carnaval todas as suas dores, e pelas artes sublima e cria, num movi-
mento incessante de se renovar a cada instante. Esta é a verdadeira face
de Olinda, a que sabe dar a volta por cima e não se deixa abater jamais!

Por isso, o extremo amor e apaixonamento que seus filhos lhe de-
votam.
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Bonecos gigantes que desfilam no carnaval de Olinda. 200368

Homem da Meia Noite69
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Rei e Rainha do Maracatu70

Caboclinhas com trajes de penas, arco e flecha de madeira71
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Vista do secular Mosteiro de São Bento72

Detalhe do Mosteiro de São Bento em Olinda. 200673
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Reprodução parcial da “Batalha dos Guararapes. Peça votiva a Nossa Senhora dos Prazeres do
Monte dos Guararapes, século XVII, Pernambuco”74

Reprodução parcial do painel representativo da Batalha dos Guararapes75
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Reprodução do painel da Batalha do Monte das Tabocas76

A Árvore da Liberdade. Tereza Costa Rego. 199377
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Batalha. Ismael Caldas. 199378

Fragmentos do Painel da Conceição dos Militares. José Cláudio. 199379
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Detalhe do Mural da Batalha dos Guararapes80

Invasão de Olinda. Gina Genoveva Alves. 199181
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Invasão Holandesa. Gina Genoveva82

Entalhes Figurativos de Olinda. Autores anônimos. Década de 199083
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Entalhe de cenas sacras e policromadas. Irmãos Andrade84

Entalhe de cenas sacras e policromadas. Irmãos Andrade85
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NOTAS

1 Construção do período colonial. Centro propulsor das artes em Olinda, onde foi
criado um espaço para divulgação das artes e que se transformou num centro de
irradiação, pois foi local de cursos, exposições e eventos artísticos. Fonte: Acervo da
Prefeitura Municipal de Olinda, 2006.

2 TEIXEIRA NETO, Manoel. Olinda (das colinas à planície); natureza, história, cultura,
monumentos, carnaval. Olinda: Polys, 2004.

3 PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido: no caminho de Swann. São Paulo:
Abril Cultural, 1979.

4 FREUD, Sigmund. O inconsciente. In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974e.
1915, v. XIV.

5 PROUST, op. cit.
6 BERGSON, Henri. Matéria e Memória - ensaio sobre a relação do corpo com e

espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
7 PEDRAZZINI, Yves. A violência das cidades. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. p. 14.
8 Notícia veiculada pelo Diário de Pernambuco de 28/12/72 denuncia: “Pai Edu contesta

Patrimônio Histórico”. Era ameaça de expulsão e de destruição que por longos anos
foi vítima o Palácio de Iemanjá, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e pela própria
comunidade de Olinda. Já a Folha de Pernambuco, de 2/6/1989 divulga: “Comunidade
Afro-Umbandista Orixás”. A matéria fazia a divulgação do “I Encontro Estadual de
Tradição dos Orixás”, em Olinda. Hoje em dia, as práticas dessas religiões são aceitas
de forma mais tranquila pela população e pelas autoridades. Os preconceitos vão
sendo derrubados.

9 Pe. Valdenito Lauriano Oliveira tem 82 anos, padre diocesano secular, é olindense,
nascido em Beberibe. Chegou à paróquia em 1972. Participa ativamente dos
movimentos de Renovação Carismática que se transformaram nas pastorais. Atua
junto a grupo de famílias e de casais e faz parte de um amplo trabalho assistencial
junto à população carente da cidade, inclusive, coordena grupos de fiéis que atendem
aos necessitados em várias igrejas de Olinda. Tem um trabalho assistencial na Ilha do
Maroim, comunidade carente da cidade.

10 MELO, José Ataíde de. Olinda, Carnaval e Povo. Olinda: Fundação Centro de
Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, 1982. p. 18.

11 Gina Genoveva Alves, olindense, artista plástica, uma das mais importantes pintoras
de Olinda. Já participou de inúmeras exposições de arte e teve reconhecimento dentro
e fora do país, com a sua pintura de estilo primitivo, alegre e colorido. Autodidata,
expressa com maestria as cenas e cenários de Olinda. Tem dois filhos e netos.

12 Tereza Costa Rego, importante artista plástica, mora em Olinda há 27 anos. Seu
ateliê está situado no Sítio Histórico. Tem formação acadêmica, fez mestrado e
doutorado em História Social na Europa. Atualmente é Assessora da Prefeitura
Municipal de Olinda e diretora do Museu do Mamulengo, de marionetes, único de
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bonecos da América Latina. Já foi Secretária da Cultura do município e uma das
idealizadoras do movimento intitulado: “Olinda arte em toda parte”. Participou de
inúmeras exposições e bienais, tendo recebido muitos prêmios pelos trabalhos
apresentados. Já foi também Diretora do Museu do Estado, que é o maior de
Pernambuco e do Nordeste.

13 BONALD NETO, Olímpio. Os gigantes foliões em Pernambuco. Olinda: Fundação
Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, 1992. p. 48; 60.

14 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 667.

15 VERAS, Luciana. A primeira capital brasileira da Cultura. Continente - Documento,
Recife, Ano, IV, n. 42, p.37-55, 2006a. p. 37.

16 Marcos Aurélio de Oliveira Reis, 60 anos, empresário do Setor de Hotéis. Seu
empreendimento, no Sítio Histórico, foi um dos primeiros e já tem 24 anos de
funcionamento. Hoje já ocupa três casas, que procura conservar o estilo e promover
exposições. Seus filhos abriram um espaço de exposição e venda de arte e uma delas é
artista plástica e arquiteta e também depoente desta pesquisa.

17 FERREIRA, op. cit., p. 707.
18 FREYRE, Gilberto. Olinda: 2º guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira.

Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. p. 81.
19 Recentemente, este altar-mor foi desmontado e levado para uma exposição nos Estados

Unidos.
20 FREYRE, op. cit., p. 81.
21 Sobre o acervo artístico de Pernambuco e, particularmente, de Olinda, ver: BARBOSA,

Antonio. Relíquias de Pernambuco: guia aos monumentos históricos de Olinda e Recife.
São Paulo: Fundo Educativo Brasileiro, 1983; MENEZES, José Luiz. Sé de Olinda,
Recife: FUNDARPE, 1985; MULLER, Frei Bonifácio. Olinda e suas igrejas: esboço
histórico. Recife: Livraria Pio XII, 1945; NOGUEIRA, Mons. Severino Leite. O
seminário de Olinda e seu fundador o Bispo Azeredo Coutinho. Recife: FUNDARPE,
1985.

22 O BARROCO na Europa e nas Américas. Rio de Janeiro: Abril Cultural, 1970. v. V.
(Coleção Artes nos Séculos). p. 1283-1284.

23 SILVA, Leonardo Dantas. Olinda o crime maior: marcas da destruição causada pelo
incêndio provocado pelos holandeses permaneceram por séculos em Olinda enquanto
Recife tudo era progresso e novidade. Revista Continente- Documento, Recife, Ano
IV, n. 42, p. 20-23, 2006g. p. 20.

24 Ibid., p. 21.
25 Ibid., p. 22.
26 TEIXEIRA NETO, 2004, p. 41.
27 SANTIAGO, Diogo Lopes. História da guerra de Pernambuco. Recife: CEPE, 2004.
28 Ibid., p. 557.
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29 SANTIAGO, 2004, p. 513.
30 SILVA, José Cláudio. Tratos da arte de Pernambuco. Recife: Governo do Estado, 1984.

p. 50.
31 KIDDER, Daniel. Onde a imaginação não conhece limites. In: SOUTO MAIOR

Mário; SILVA, Leonardo Dantas (Orgs.). O Recife: quatro séculos de sua paisagem.
Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 1992. p. 147-161. p. 157.

32 Ex-votos: peças de autores desconhecidos.
33 BENTO, Cláudio Moreira. Montes dos Guararapes – Projeção Histórica. In: ______.

As batalhas dos Guararapes: análise e descrição militar. Disponível em: <http://
www.ahimtb.org.br/suma.htm>. Acesso em: 9 jul. 2008. p. 11.

34 BARBOSA, Pe Antonio. Reliquias de Pernambuco: guia dos momentos históricos de
Olinda e Recife. São Paulo: Fundo Educativo Brasileiro, 1983. p.65.

35 MENEZES, José Luiz Mota. Apresentação. In: BATALHA dos Guararapes: um
olhar contemporâneo. Catálogo da Exposição de Pinturas, realização da Fundação
do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Recife, abr. 1994. p. 2.

36 Ibid.
37 HALBWACHS, Maurice. Memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.
38 Gizelda Pereira Amâncio, conhecida como o nome artístico de Deda Bajado, 60 anos,

olindense, artista plástica como o pai, o pintor Bajado, um dos mais importantes
artistas naifs de Olinda, portanto da segunda geração de artistas olindenses. Tem seu
ateliê na Rua do Amparo, no Sítio Histórico, exatamente na casa onde viveu com seu
pai e sua família.

39 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Diccionário de Psicoanálisis.
Barcelona: Editorial Labor, 1971. p. 436.

40 Ibid., p. 438.
41 ENCICLOPÉDIA BARSA. Elaborada sob supervisão dos Editores da Encyclopaedia

Britannica. Rio de Janeiro; São Paulo, 1979. v. II, p. 196.
42 BONALD NETO, Olímpio. Cultura, Turismo e tempo. Recife: FUDARPE, 1980. p. 25.
43 Ibid., p. 24.
44 Ibid., p. 24.
45 SILVA, 1984.
46 Ibid., p. 52.
47 MENDONÇA, Andréa. Pelourinho de novo. A Tarde, Salvador, 5 abr. 2008. Revista

Muito, p. 34.
48 SILVA, 1984.
49 Ibid.
50 Ibid., p.49.
51 CÓRDULA, Raul. Utopia do olhar. In: OLINDA Arte em toda parte. Catálogo da

1ª Edição da Exposição. Olinda: Prefeitura Municipal de Olinda, dez. 2001. p. I-VI.
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52 QUINTELA, Ariadne. Guaianases: lugar de trabalho e lazer. Jornal do Comércio,
Recife, 20 dez. 1985. Seção de Turismo, p. 10.

53 BONALD NETO, Olímpio. Palco e palanque: contribuição à crônica pitoresca de
Olinda. Recife: Coleção Concórdia, 1988. p. 30.

54 Id., 1992, p. 59.
55 Alves Dias, pintor e escultor e ex-técnico da Sudene, participou ativamente do

movimento das artes em Olinda. Mora em Olinda desde 1953, foi preso pelo regime
militar de 64. Tem filhos e netos.

56 BARBOSA, Diana; GUERRA, Rafael. Terreno fértil para a arte. Revista Continente
- Documentos, Recife, n. 27, p. 1-40, 2004. p. 4.

57 Ibid.
58 SANTOS, Luciana. Apresentação. In: OLINDA Arte em Toda Parte. Catálogo da

7ª Edição. Olinda: Prefeitura Municipal de Olinda, 2007. p. 2-3.
59 BARBOSA; GUERRA, op. cit., p. 4.
60 Ibid., p. 5.
61 VERAS, Luciana. Olinda hoje, eu sou. Título de Primeira Capital Brasileira da Cultura

coloca Olinda em destaque. Revista Continente- Documento, Recife, Ano IV, n. 42,
p. 41-43, 2006b. p. 41.

62 PAMUK, Orhan. Istambul: memória e cidade. São Paulo: Companhia das Letras,
2007. p. 408.

63 FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago,
1974j. (1917[1915]). v. XIV.

64 VERAS, 2006b, p. 42.
65 AMARO, Mariana; BIASETTO, Daniel. As cidades que são número 1. Revista

Veja, São Paulo, edição 2.070, ano 41, n. 29, p. 113, 23 jul. 2008. p. 113.
66 Em 26 de outubro de 2005, o ex-ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, esteve

em Olinda para outorgar à cidade o título de Capital Brasileira da Cultura. A primeira
a ganhar um concurso concebido por uma organização não-governamental, a suplantar
concorrentes como Salvador. VERAS, 2006b, p. 41.

67 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia - histórias de deuses e heróis. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2000. p. 362-363.

68 Fonte: Foto de autoria do fotógrafo da Prefeitura Municipal de Olinda, Francisco F.
de Lima Filho (Passarinho). 2009.

69 Figura tradicional do Homem da Meia Noite, de cartola preta e dente de ouro. Fonte:
Foto de autoria do fotógrafo da Prefeitura Municipal de Olinda, Francisco F. de
Lima Filho (Passarinho). 2009.

70 Rei e Rainha do Maracatu, com os símbolos da realeza, a coroa e os trajes de gala,
desfila embaixo do pálio. Fonte: Foto de autoria do fotógrafo da Prefeitura Municipal
de Olinda, Francisco F. de Lima Filho (Passarinho). 2009.
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71 Caboclinhas exibem seus trajes de penas e seu arco e flecha de madeira. Fonte: Foto
de autoria do fotógrafo da Prefeitura Municipal de Olinda, Francisco F. de Lima
Filho (Passarinho). 2009.

72 Datado de 1585. Imponente construção do período colonial, e um dos mais importantes
conjuntos arquitetônico de Olinda, situado no Sítio Histórico. Foi sede dos primeiros
Cursos Jurídicos do Brasil e mantém até hoje uma importante biblioteca com raros e
preciosos documentos históricos da cidade. Ao fundo a proximidade com o mar e
trecho da praia dos Milagres. Fonte: Arquivo Público Municipal de Olinda.

73 Altar-mor, todo dourado, construído em estilo barroco, um dos mais importantes
monumentos de Olinda. Fonte: Acervo particular da autora, 2009.

74 Painel narra a batalha do monte dos Guararapes, ocorrida em 1648-1649. Fonte:
Revista Continente, Multicultural, Recife, Ano II, n. 21, set. 2001, p. 13.

75 Painel narra a batalha do monte dos Guararapes, ocorrida em 1648-1649. Fonte:
Acervo do Museu do Estado de Pernambuco.

76 Painel narra a batalha do monte das Tabocas, ocorrida em 1645. Na cartela
comemorativa e explicativa desta pintura, lê-se: “Para que a memória da feliz ventura
que afiançamos nesta primeira batalha de Tabocas não fique no esquecimento do
tempo, que este acaba tudo o que não é continuado aos olhos, e assim vem a ser
esquecido, mandaram os Srs. Senadores que servem este presente anos de 1709, sendo
Juiz-de-Fora o Dr. Luiz de Valençuela Ortiz, Vereadores o Capitão Pedro Cavalcanti
Bezerra, Manuel de Moura Rolim, o Capitão-Mor Joseph Camello Pessoa, e
Procurador Fernando Bezerra Montenegro, perpetuar a memória destas batalhas nestes
quadros, para notícia dos que nasceram, nos vindouros séculos; e assim todas as pinturas
que há nesta casa para adorno dela; sendo tudo para maior honra e louvor e glória de
Deus e nossa. Amém. A palavra memória, significativamente, aparece repetida por
duas vezes na cartela reafirmando o interesse em manter viva as vitórias dos da terra.”
Fonte: Acervo do Museu do Estado de Pernambuco.

77 Tela de acrílico sobre madeira. Ano: 1993. Fonte: Foto cedida pela autora.
78 Acrílico s/madeira. Cena da Batalha, reproduzindo corpos sem vida. Fonte:

CATÁLOGO..., 1994, p. 11.
79 Acrílico s/tela. Cena da batalha. O autor, José Cláudio, introduz a imagem de Nossa

Senhora, semelhante à que está num dos painéis e algo da vegetação. Consegue fazer
um contraste entre a vida e a morte, Eros e Thanatos. Fonte: CATÁLOGO da
Exposição “Batalha dos Guararapes: um olhar contemporâneo”. Recife: FUNDARPE,
abril de 1994. p. 15.

80 Autor: Francisco Brennand. Ano: 1961/1962. Reproduz a queda de um soldado holandês,
morto no campo de batalha. Fonte: CATÁLOGO da Exposição “Batalha dos
Guararapes: um olhar contemporâneo”. Recife: FUNDARPE, abril de 1994. p. 5.

81 Óleo s/duratex. Gina Genoveva Alves é importante artista plástica de Olinda. Em
suas pinturas reproduziu o tema da invasão holandesa. Fonte: Imagem cedida pela
autora.
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82 Detalhe do quadro de pintura primitiva de autoria de Gina Genoveva, que representa a
invasão holandesa. Podemos observar que as flores substituem as balas saindo dos canhões
e estão entre os holandeses e os luso-brasileiros. Fonte: Foto cedida pela autora.

83 Fonte: Acervo particular da autora.
84 Madeira de demolição. Os autores utilizam o dourado como forma de adorno nos

entalhes. Fonte: Acervo particular da autora. 2008.
85 Madeira de demolição. Os autores utilizam o dourado para adornar. Fonte: Acervo

particular da autora. 2008.

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:53430



ÚLTIMAS PALAVRAS

miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:53431



miolo memorias de olinda [2].pmd 1/12/2009, 18:53432



MEMÓRIA DE OLINDA    .433

O nosso propósito, com este livro, foi resgatar a história de Olinda,
em função não apenas da importância histórica da própria cidade, mas e
principalmente para preencher uma lacuna, uma vez que os trabalhos so-
bre a cidade, em sua quase totalidade, voltam-se para o período colonial.

Construir a história da cidade de Olinda, contada pelos olindenses, e
conhecer as transformações e fases que a cidade viveu ao longo dos anos,
foi o objetivo do trabalho. Assim a memória pessoal evidenciou os aspec-
tos sociais das vivências nessa cidade, destacando nas narrativas as repre-
sentações e as identificações com a cidade, os traços comuns encontrados
nos diversos depoentes e as narrativas e informações relacionadas às trans-
formações sociais, históricas, políticas, econômicas e culturais.

A comunicação com os participantes da pesquisa estabeleceu-se
por meio das entrevistas, quando apresentaram as histórias vividas me-
diante suas lembranças. A linguagem, por meio das cadeias associativas,
permitiu também que o laço social se efetivasse. As narrativas apresen-
tadas pelos olindenses em seus discursos, através da memória, trouxe-
ram o passado e revelaram uma cidade com uma construção imaginária
e colorida pelas emoções, desejos e sentimentos de seus moradores.

Olinda não foi apenas formada por sua espacialidade objetiva; ela
foi construída pela idealização que permitiu o surgimento de outros
signos, revelados pelo que a cidade oferece: sua parte antiga e histórica
conservada, com seus monumentos, casarios, igrejas, conventos, mos-
teiros, sua parte moderna, com as construções de estilo contemporâ-
neo, bem como suas belezas naturais, evidentes em suas colinas e na
vegetação a beira mar.

A história da cidade está diretamente relacionada à história e aos
mitos de sua fundação. Isso é transmitido oralmente pelas gerações e
guardado na memória dos olindenses. A memória é um dos mecanis-
mos mais importantes nos estudos tanto da subjetividade no homem,
quanto da socialização de suas vidas na cidade. Assim como o homem
tem sua filiação, sua historicidade edípica, sua identidade, seus traços
subjetivos, a cidade também identifica seus moradores. No caso de
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Olinda, a cidade marca, principalmente com o significante “olindense”.
O que é “ser olindense” permitiu-nos conhecer a relação afetiva intensa
com a cidade e os traços identificatórios como cidadãos.

Muito importante é o fato de Olinda ter-se conservado com a mes-
ma estrutura urbana da época colonial e não ter sido destruído seu Sítio
Histórico, como ocorreu com várias cidades da mesma época no país. A
parte antiga preservada tornou-se um dos pontos de admiração mais
citados pelos olindenses.

Foi possível identificar, nas narrativas dos olindenses, as lembranças
da cidade de Olinda em diversas épocas e as representações produzidas,
através da memória, em forma de informações sobre as transformações
importantes que a cidade vivenciou do ponto de vista social, histórico,
político, cultural e econômico.

A história antiga da cidade permaneceu na memória e no imaginário
da população, que construiu as representações sociais sobre seu período
colonial, trazendo a figura idealizada do donatário Duarte Coelho, seu
fundador, e as marcas deixadas pelos colonizadores portugueses, princi-
palmente em relação à religião católica e à influência da arquitetura, cujas
casas, igrejas, mosteiros e conventos permanecem até hoje.

Foram muito citadas pelos depoentes da pesquisa a invasão e a des-
truição da cidade pelos holandeses. Isso foi possível documentar pelo
trabalho da memória que os olindenses reproduziram, voltando no tem-
po e descrevendo, com impressionante carga afetiva, a destruição maior
imposta pelos invasores com um incêndio, em 1631. Este fato marcou
profundamente a história da cidade e se revelou como um verdadeiro
“trauma”, que tem a capacidade de sempre retornar à memória, espe-
rando por uma elaboração e superação. Trata-se de um fato traumático,
que se mostrou como uma repetição de difícil elaboração psíquica, pro-
duzindo um “luto” que atinge o “orgulho” e a “vaidade” dos olindenses,
com uma dimensão de um “fato traumático” e uma “ferida narcísica”.

Com sua destruição, Olinda viveu um longo período de declínio.
Ainda que tenha sido reconstruída, ela perdeu o lugar de centro de
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poder da Colônia, porque os holandeses que a invadiram escolheram
Recife para ser o novo centro administrativo, político e militar, pela
proximidade de seu porto e por ser mais fácil sua defesa. Assim teve
início o ciclo de crescimento de Recife, que gerou tensão, conflitos e
disputas e lutas entre olindenses e recifenses e acirrou muito a rivalida-
de entre eles. Olinda perdeu o posto e a importância para Recife e isso
foi uma outra grande questão narcísica, para a vaidade dos olindenses.
Sem sombra de dúvidas, o crescimento do Recife é um fato que marcou
outra grande perda para o imaginário dos olindenses e, consequen-
temente, teve reflexos para seus traços identificatórios.

Outras fases de apogeu e de declínio vividas por Olinda foram
trazidas, principalmente quando a urbe vivenciou um alegre e festivo
período de cidade balneária, no início do século XX, com retretas, fes-
tas, jornais e banhos salgados, enfeitando-se e engalanando-se, com a
construção de belas casas de veraneio, para receber muitos veranistas.
Como uma realidade da dualidade das pulsões de Vida e de Morte,
Eros e Thanatos, as “ressacas” chegaram, e o mar mostrou sua face mais
cruel, quando não apenas invadiu suas areias, mas também destruiu
irremediavelmente ruas e casas. A cidade balneária perdeu o posto para
Recife, onde as praias do Pina e da Boa Viagem foram substituindo as
famosas praias de Olinda. Até hoje as praias da região do Sítio Histó-
rico de Olinda permanecem sem balneabilidade, em razão das constru-
ções defensivas de diques artificiais de pedras.

A expansão urbana de Olinda, verificada em período mais recente, a
partir dos anos de 1950, apresenta imóveis com padrões arquitetônicos
contemporâneos, situados na parte baixa da cidade, o Bairro Novo, o
Jardim Atlântico, Casa Caiada e outros. O surgimento dessa “Nova
Olinda” foi relatado pelos participantes da pesquisa. Esse período de
expansão urbana, com o surgimento de novos bairros e o crescimento
dos já existentes, bem como a construção de grandes conjuntos
habitacionais, foi percebido como uma nova fase de desenvolvimento de
Olinda, uma vez que seu crescimento demográfico foi muito intenso.
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Essa foi uma nova fase que vivenciou, com a ocupação de seu território
em direção à zona rural e ao longo de sua orla. A cidade se transformou
e se modernizou, mas conservou seu Sítio Histórico.

Os discursos dos olindenses são marcados por um tom de saudade
pela antiga cidade, mas também de orgulho, porque a construção dos
novos conjuntos habitacionais e o crescimento dos novos bairros, bem
como a implantação de equipamentos urbanos, como grandes super-
mercados, shoppings, e a construção de altos edifícios de arquitetura
moderna em suas praias são vistos como símbolos da modernização da
cidade. Essas construções de influência da arquitetura contemporânea
representaram um novo nível de ascensão social para os olindenses.
Morar nos antigos casarões da cidade não conferia status, pois se tor-
nou o espaço urbano da população menos abastada da cidade. Não há
dúvida de que se verificou um importante processo de transformação
em Olinda, no período compreendido entre as décadas de 1950 e 2000,
com o surgimento de uma nova Olinda, construída no entorno do Sítio
Histórico e ao longo de sua orla marítima.

Nessa nova fase, os moradores da parte antiga da cidade alta trans-
feriram-se para os novos bairros. Mas a urbanização de Olinda prosse-
guia, muitas vezes sem a infraestrutura necessária, capaz de lhe dar vida
própria. Continuava a ser a cidade dormitório, com a quase totalidade
de sua população ativa trabalhando no Recife.

Olinda, mais recentemente, viveu outro drama em relação a seus
monumentos mais antigos e importantes e a seu casario do Sítio Histó-
rico, que começaram a apresentar rachaduras em suas estruturas. Foi de-
tectado um problema grave em relação aos terrenos das colinas onde eles
estão edificados, que estavam cedendo. Estudos e medidas de contenção
estão sendo realizados e alguns monumentos encontram-se em processo
de restauração pelo Projeto Monumenta do Ministério da Cultura.

Ao lado dos problemas apontados, há também a saudade dos tempos
passados. Para os mais idosos, Olinda já teve uma qualidade de vida me-
lhor e foi maior a convivência e a sociabilidade entre seus moradores.
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Uma vida mais calma, em que as pessoas se conheciam e eram mais
solidárias, típica de cidades pequenas.

Como uma grande perda, é ainda destacada a falta de respeito às
autoridades e de delicadeza nas relações sociais e familiares. A televisão
aparece como a grande vilã, que veio para mudar os hábitos das famílias,
que estão reclusas dentro dos lares e em volta de seus aparelhos de TV.
As mudanças de hábitos e valores decorrem desse fato.

Foi também apontado pelos depoentes que Olinda é uma cidade
dividida, com seus espaços “nobres” e bairros proletários e com suas
invasões e pobreza, inclusive dentro do Sítio Histórico, com histórias
de violência com a chegada do tráfico de drogas à cidade.

Podemos concluir, apresentando Olinda como uma cidade em que a
história foi marcada por diversas fases de apogeu — riqueza e poder — e
declínio — terríveis perdas e destruição. Mas isso está marcado na me-
mória do olindense e é objeto de orgulho e vaidade, pelas possibilidades
que a cidade apresenta de superação. Olinda viveu exatamente como o
mar que banha sua orla, cujas ondas estão sempre no movimento de “su-
bidas” e de “descidas”, que tanto a embelezaram como destruíram suas
praias. Não há na história de Olinda uma linearidade. É particularmente
interessante perceber a visão da cidade por outros olhos, que também a
viram de outras maneiras especiais. Há ainda uma outra Olinda trazida
pela memória dos moradores dos bairros periféricos e carentes, princi-
palmente pelos moradores de seus bairros populares e de suas invasões.

Um dos traços principais de Olinda também aparece nos relatos
dos olindenses: a atmosfera poética de suas ruas estreitas, do casario
colonial, dos bairros, das ladeiras e das praças, num verdadeiro convite
à meditação e à criatividade de seus moradores.

Em relação aos traços identitários revelados pelos olindenses, des-
tacaram-se o “orgulho”, a “vaidade” e o intenso “apaixonamento” por
sua cidade, sendo essa um objeto de intensos investimentos libidinais
amorosos, independente de terem os olindenses suas moradias no Sítio
Histórico, nos bairros mais modernos ou mesmo na periferia da cidade.
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Por que Olinda desperta sentimento tão intenso? Os olindenses apon-
tam a capacidade de superação de seus infortúnios como um dado impor-
tante e presente na visão de sua cidade. Sua própria história de batalhas,
heróis, lutas e mortes que está na memória e é repassada pela população, de
geração a geração, é uma história de superação de dificuldades.

Outra fase trazida nas narrativas, como motivo de grande orgulho,
é o movimento das artes, iniciado há mais de quatro décadas, que pro-
jetou Olinda como uma cidade singular em relação a sua produção
artística. Olinda é trazida como uma cidade que tem uma enorme ca-
pacidade de superação de suas fases de perdas e destruição. Mas enten-
demos que Olinda se supera por sua resistência, como uma cidade que
não se deixa abater pelas adversidades e utiliza, para isso, sua energia
pulsional e criatividade. Em 2006, Olinda foi eleita a Primeira Capital
da Cultura do país. Chega, assim, novamente, a um primeiro lugar,
aquela que já foi a principal vila da Capitania de Pernambuco, quando
do período do Brasil colônia.

De sua história antiga de lutas, batalhas, guerras e heroísmo, o
olindense também se orgulha. Mas, mesmo tendo uma longa história
de perdas e conquistas, é o olindense também vaidoso de sua capacida-
de de nunca perder sua alegria, que explode nas fantasias que seu carna-
val realiza, um dos mais importantes e vibrantes do país, possibilitando
um momento catártico para moradores e visitantes. Olinda é
multicultural, é festa, é arte, é frevo, é alegria. Isso é revelado pelo amor
do olindense ao carnaval, a seus blocos, clubes e a sua música, que tra-
zem para o carnaval as manifestações populares representativas dos povos
que formaram o Brasil como nação: o maracatu, os cabloquinhos e os
blocos de pau-e-corda, que representam, respectivamente, o povo ne-
gro, os índios e os portugueses.

Não é simples, para um pesquisador que nasceu e viveu parte de sua
vida numa cidade, escrever objetivamente e com neutralidade sobre ela,
como se fosse possível colocar em campos distintos a razão e a emoção.
Isto porque, o andar por suas ruas, ladeiras e becos, o participar dos
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acontecimentos ocorridos no passado, ter vivido suas festas religiosas e
profanas, ter tido as importantes companhias da família e dos amigos
de infância e adolescência, tudo isto molda a maneira de viver e de ver
a cidade. Mas não é impossível, quando contamos com os recursos da
história oral e podemos comparar as experiências com a dos outros
olindenses, que também viveram situações semelhantes, num mesmo
momento e espaço históricos, e que trazem visões diferentes, narrando
suas lembranças de formas distintas. Foi possível ouvir a memória de
uma outra geração, cuja visão da cidade é diferente, porque viveram
realidades diferentes, na mesma cidade.

A pesquisa não ouviu os jovens adolescentes, nem crianças
olindenses. Não sabemos se as percepções da cidade seriam construídas
com estes mesmos matizes apresentados. Mas recortamos e delimita-
mos o perfil dos depoentes e trabalhamos apenas com adultos e idosos.
Fica aqui a proposta para que o estudo possa estimular outras pesqui-
sas, com outros sujeitos, em Olinda ou em outras cidades brasileiras.

Também não foi possível, apesar de ter sido muito tentador, cami-
nhar em outra direção nesta pesquisa e também levantar, junto aos de-
poentes, suas impressões sobre a situação do casario antigo de Olinda,
outra questão instigante. Nele foram feitas muitas reformas no período
em que o Sítio Histórico entrou em decadência e suas casas foram ven-
didas e transformadas em ateliês, pousadas, lojas etc.

A casa nº. 65, da Rua Vinte e Sete de Janeiro, em Olinda, por exem-
plo, onde a autora passou sua infância e adolescência, sempre foi residencial.
A partir dos anos 1960, entretanto, ela deixou de ser usada para tal fim e
já foi: república de estudantes, restaurante indiano, depois mexicano. Neste
último, o empresário derrubou as paredes internas para construir um
mezanino e abrir um salão para colocar as mesas, fatos que interferiram
em toda a estrutura da edificação e alterou sua volumetria. Foi, ultima-
mente, um espaço e centro de arte.

Outra possibilidade de desenvolvimento da pesquisa seria ter traba-
lhado mais detalhadamente o tema do carnaval, tão intenso e tão cheio
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de tradições em Olinda, as mudanças e o crescimento impressionante da
festa, que de tão famosa chegou a ter suas casas alugadas por preços cota-
dos em dólar. Isto levou a Prefeitura a elaborar a Lei nº. 5.306, em 2001,
Lei do Carnaval, que disciplinou, entre outras coisas, o uso do som mecâ-
nico nas casas da cidade, que estava prejudicando os desfiles das
agremiações carnavalescas tradicionais. Essa medida tornou o carnaval
mais tranquilo e diminuiu o acesso de foliões que iam à cidade fazer
baderna e não estavam interessados nos desfiles das agremiações. Vários
depoentes concordaram com essa legislação e acharam que houve uma
melhora qualitativa no Carnaval desses últimos anos. Seria necessária
uma pesquisa sobre este tema que aprofundasse o conhecimento sobre
sua evolução. Fica a proposta para novos trabalhos.

Mas Olinda, na visão dos olindenses, é uma cidade especial que, tal
qual a fênix, ressurge das cinzas com uma incrível capacidade de recu-
peração e de reescrever a cada período uma nova história. Ultimamen-
te, é pelas artes que Olinda está escrevendo mais um capítulo de sua
longa história. É mais uma “onda”, uma fase de “subida” em sua trajetó-
ria. Por isso os olindenses a amam apaixonadamente.
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