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Resumo: Entre os anos de 2010 e 2014 uma série de intervenções arqueológicas foi realizada no Bairro
do Recife, na área da denominada Comunidade do Pilar, no âmbito do Projeto de Requalificação
Urbanística da referida comunidade. Este artigo apresenta resultados dos estudos realizados nos
remanescentes dessas antigas construções residenciais coloniais. Esses achados levantaram o
questionamento se essas edificações corresponderiam às primeiras residências erguidas na Rua de São
Jorge, que foi o primeiro arruamento do “fora de portas” do Recife, no antigo istmo de Olinda. Para
alcançar este objetivo, foi empregada uma metodologia que envolve estudos das técnicas construtivas
usuais nos séculos XVII, XVIII e XIX, estudos históricos, cartográficos, iconográficos e análise das estruturas
arquitetônicas encontradas. Palavras-chaves: estruturas arqueológicas, técnicas construtivas, uso do
espaço urbano.

Abstract: Between the years 2010 and 2014 1 series of archaeological interventions was held in the
neighborhood of Recife, in the area of the so-called pillar community, within the framework of the Urban
requalification project of the said Community. This article presents results of the studies carried out in the
remnants of these old colonial residential constructions. These findings raised the question of whether
these buildings would correspond to the first residences erected in St. George's Street, which was the first
street of the "out-of-doors" of the reef, in the ancient Isthmus of Olinda. To achieve this goal, a
methodology was employed that involves studies of the usual constructive techniques in the 17th, 18th
and 19th centuries, historical, cartographic, iconographic and analysis of the architectural structures
found. Keywords: Archaeological structures, constructive techniques, use of urban space.

1Este artigo tem como base a dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-graduação em Arqueologia da UFPE.
2 Mestre em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.
3 Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
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Contexto urbano
O bairro do Recife está localizado no antigo Istmo de Olinda, onde inicialmente era o porto dessa
cidade, e onde, já no século XVI, fixaram-se grupos de pescadores e trabalhadores deste porto,
como primeiras ocupações que viriam a dar lugar ao Povoado dos Arrecifes, núcleo inicial da
cidade do Recife.
Este bairro possui todo seu perímetro tombado, por abrigar diversos imóveis de valor histórico
– cultural, que contam a história do bairro ao longo dos cinco séculos de sua existência,
integrando a zona especial de preservação de Sítios Históricos, instituída pelo decreto lei nº
11.962/80, dividida em 5 polos: Polo Alfândega, Polo Bom Jesus, Polo Capibaribe, Polo Arrecifes
e o Polo Pilar (Figura 1).

Figura 1: Mapa do Plano de Revitalização do Bairro do Recife, 1993. Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife,
2008.

Sendo área de preservação, requer à necessidade de acompanhamento arqueológico em todas
as obras realizadas que exijam grandes movimentações de terra.
Em particular, os sítios históricos, como os que foram encontrados no bairro do Recife, carregam
em suas dimensões físicas, notável acúmulo de fragmentos resultantes das dominações
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portuguesas e holandesas, e de ocupações ocorridas posteriormente, sendo necessária especial
atenção, uma vez que no interior das estruturas antigas evidenciadas foram encontradas
diferentes práticas arquitetônicas, reflexo da dinâmica histórico-cultural pela qual a cidade tem
passado.
Uma arqueologia da arquitetura
O desenvolvimento de uma pesquisa dentro da temática da Arqueologia da Arquitetura tornase mais pertinente quando relacionamos as estruturas arqueológicas da área pesquisada à
História e à urbanização ao longo dos séculos. Para isso, recorremos a conceitos e autores que
analisaram o espaço urbano, considerando sua vinculação com o processo histórico social.
Os enfoques teóricos adotados devem firmar-se em ferramentas técnicas, que nos permitam
relacionar os achados à sua contemporaneidade.
A arqueologia da arquitetura ou arqueologia do edificado é uma disciplina através da qual se
busca o conhecimento do edifício analisando a construção de um ponto de vista arqueológico
(Santos, 2015). O termo arqueologia da arquitetura foi cunhado por Stedman e compreende
todas as investigações focadas no estudo da arquitetura (desde que a partir de uma abordagem
arqueológica). Segundo Zarankin (2000), procede-se a leitura do edifício como um documento
arqueológico.
Em linhas gerais, o objetivo da arqueologia do espaço construído é pesquisar e analisar os
remanescentes físicos dos hábitos e costumes de sociedades do passado que ficaram registrados
em suas edificações e cidades. Yi-Fu Tuan (1983) muito contribuiu em termos teóricos para esta
área do conhecimento quando aliou a análise espacial com questões de cultura e
comportamento humano em seu trabalho Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência, de 1930,
(com tradução em português pela Difel em 1983). Segundo o autor, o espaço construído pode
aperfeiçoar a sensação e a perspectiva humana (Tuan, 1983 p. 114).
Segundo Tuan (1983) até uma simples choça rodeada por uma clareira, pode definir estas
sensações e transformá-las em algo concreto (Tuan, 1983 p.114). Desse modo, a arquitetura e
seus conhecimentos sobre espacialidade, funcionalidade, técnicas construtivas e estruturais,
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bem como as relações do homem com seu ambiente auxiliam a arqueologia no cumprimento
de seus objetivos, em particular nesta pesquisa sobre as casas da Rua de São Jorge.
O maior expoente da Arqueologia da Arquitetura é o arquiteto polonês Amos Rapaport, um dos
fundadores desse campo de estudo que alia ambiente e comportamento. É o autor de mais de
200 publicações científicas. Rapaport (1969) considera que o ambiente construído e o uso do
espaço dependem do contexto cultural de uma determinada sociedade em uma determinada
época, considera-os como sistemas de paisagens ambientais e culturais que são o resultado de
desenhos específicos culturais e específicos temporais.
Para Rapaport (1969), uma casa é um fato humano, e mesmo com as mais severas restrições
físicas e tecnológicas, o homem tem construído de modos tão diversos que estes só podem ser
atribuídos à escolha, a qual envolve valores culturais.
O contexto arqueológico
A quadra 55, da Rua de São Jorge, objeto desta pesquisa, está incluída no Polo Pilar, onde em
2002 começou a ser elaborado um plano de requalificação do espaço, denominado Projeto de
Requalificação Urbanística e Inclusão Social da comunidade do Pilar, visando a reurbanização
daquela área, disponibilizando infraestrutura física e social necessária, para a comunidade, com
a construção de habitacionais, escola, posto de saúde e um mercado público.
As estruturas das fundações das primeiras casas edificadas na quadra 55, voltadas para a Rua de
São Jorge foram construídas sobre o leito arenoso do istmo original, com dimensões
diferenciadas, e têm sua implantação condicionada pelo lote urbano colonial tradicional,
estreito e longo, alinhadas ao nível do antigo arruado, até o limite do istmo com a margem do
rio Beberibe. Naquele momento sem a presença dos aterros que só iniciaram em meados do
século XIX (Figura 2).
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Figura 2: Panorama das fundações das casas da quadra 55. Fonte: Arquivo imagético da Fundação Seridó,
2013.

O primeiro aterro está localizado a uma distância de 8 m no sentido oeste a partir das fachadas
das casas. Como ainda, arqueologicamente, não foi identificado o segundo aterro, não se pode
delimitar a extensão desse primeiro aterro (Figura 3).

Leste

Limite oeste
do istmo

Oeste

Figura 3: Limite oeste do istmo original, seta laranja indica a direção leste-oeste, o pontilhado amarelo o
limite oeste do istimo.. Fonte: Arquivo imagético da Fundação Seridó, 2013.
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Os acréscimos posteriores realizados nas casas foram edificados após os primeiros aterros nas
margens do rio Beberibe, ainda na primeira década do século XIX, alongando assim a área para
ampliação das casas existentes, e edificação de novas casas, voltadas para a Rua do Brum.
De grande potencial informativo essas estruturas, aliadas aos documentos históricos como fonte
de dados amplia o conhecimento histórico, materializando as ações de povos do passado que
deixaram ali parte de sua cultura, do local, da cidade e do período como um todo.
De acordo com a planta da quadra 55 de Douglas de Fox, de 1909, cada construção ocupava o
lote em sua totalidade, com exceção dos fundos que sempre havia um quintal. Os lotes variavam
entre 2,40 e 5,50 m. de largura.
Em busca de maior respaldo para o que foi identificado durante as escavações arqueológicas,
foi realizada uma sobreposição utilizando a malha da escavação arqueológica, elaborada pelos
arqueólogos da Fundação Seridó, sobre a planta de Douglas Fox (1909) (Figura 4).

Figura 4: Sobreposição. Fonte: Autoria própria, utilizando a planta de Douglas Fox (1909) e a malha da
escavação da Fundação Seridó (2016)

Observa-se que a linha da estrutura na parte da frente das casas, no sentido Norte – Sul está
devidamente sobreposta sobre a planta. O mesmo acontece com as linhas das estruturas
divisórias entre as casas no sentido Leste- Oeste, inclusive com as linhas das divisões dos
cômodos.
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A técnica construtiva utilizada na edificação destas casas foi aos moldes construtivos dos séculos
XVII, XVIII e XIX em alvenaria mista de tijolo cerâmico maciço, pedra com camada de pedras mais
robustas, com exceção apenas de duas casas que apresentam sua alvenaria em pedras de
variados tamanhos e formas, com argamassa de cal e barro (Figura 5).

Figura 5: Fundações edificadas em pedra e cal Fonte: Arquivo imagético da Fundação Seridó, 2013.

Durante a escavação arqueológica foram observadas algumas mudanças no uso e ocupação do
istmo. O uso do espaço, a ocupação do terreno nos leva a entender os momentos determinantes
que se refletem no espaço ali construído.
As transformações dos espaços de habitação produzem descaracterizações nos imóveis, em sua
maioria objetivando melhorias nas condições de moradia, com a introdução de banheiros,
cozinhas, áreas de serviço, etc. (Benevolo, 2002).
Estas estruturas evidenciam os diversos momentos históricos e a prática usual das “reformas”
aplicadas aos imóveis, gerando uma estratigrafia onde técnicas construtivas mais recentes são
continuamente incorporadas. Assim, a aplicação de um método de análise pertinente permitiu
levantar dados que ampliaram o cabedal de informações sobre as construções daquele espaço
urbano.
Foi necessário particularizar as características físicas das estruturas observando elementos
como: materiais utilizados na edificação, presença de patamares espessura das estruturas,
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argamassas utilizadas, divisões do espaço interno, etc., onde se buscou identificar os tipos de
alvenaria empregados sabendo que representam um conjunto de cadeias operatórias
relacionando matéria-prima, tecnologia e mão-de-obra.
A alteração dos ambientes ao longo do tempo permitiu transformações sociais e culturais,
associados aos indicativos das mudanças da mentalidade da sociedade estudada, mostrando a
periodização dos vestígios dentro do sítio arqueológico. Por exemplo, as primeiras habitações
não possuíam banheiros internos, apenas nos quintais, o mais usual era o urinol.
Abaixo das estruturas de habitação foram evidenciados esqueletos humanos, num total de 65
indivíduos, até a interrupção das escavações em abril de 2014. A localização desses esqueletos
deixa evidente uma definição cronológica da maior antiguidade dos mesmos em relação às
estruturas de habitações encontradas (Figura 6).
Nesta área do istmo original havia uma ondulação topográfica que variava a altura entre 40 e 50
cm. O que permitiu que os indivíduos ali sepultados num primeiro momento de uso do terreno,
não fossem danificados quando da edificação das estruturas das fundações das casas, em pedra
e cal, no segundo momento de ocupação e das estruturas em tijolo maciço e cal no terceiro
momento.
O total das estruturas foi utilizado para a análise em termos de distribuição espacial e
volumetria, e as denominadas casa 1, 2 e 3 analisadas em maiores detalhes por terem sido
escavadas em quase toda sua extensão, revelando um volume maior de informações.
Na Casa 1, verificou-se que na área do istmo original, existe a ausência de algumas divisões de
cômodos, onde deveria haver a sala de estar, alcovas, área de estar íntimo e cozinha. Na porta
de entrada, uma antiga soleira de arenito provavelmente proveniente dos arrecifes, foi
encoberta por outra de calcário, hoje, desgastada pela ação do uso e do tempo. Esta
sobreposição denota uma modernização da edificação, justificando uma estrutura de alvenaria
de parede mais recente, do século XIX (Figura 7).
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Figura 6: Diferentes momentos do uso e ocupação do istmo. Fonte: Arquivo imagético da Fundação
Seridó, 2013.
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Figura 7: Detalhe da soleira da casa 1. Fonte: Arquivo imagético da Fundação Seridó, 2013.
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As fundações desta área frontal apresentam-se estruturadas em alvenaria de pedra e cal com
presença de conchas bivalves, com grande variação na dimensão das pedras utilizadas, o que
caracteriza uma maior antiguidade dessa estrutura em relação a outras encontradas na área dos
aterros. As estruturas dos cômodos posteriores foram edificadas após o primeiro aterro em
alvenaria de tijolo maciço e argamassa de cal e barro, com algumas pedras relativamente
uniformes e de pequenas dimensões.
A casa 2 segue os mesmos padrões construtivos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Foi identificada
uma soleira em arenito na porta de entrada, onde pode se observar um assentamento de lajotas
de cerâmica, sobre uma camada de cimento portland, evidenciando a sua reutilização durante
as ocupações moderna (Figura 8).
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Figura 8: Detalhes da soleira da entrada e da divisória de cômodos da casa 2. Fonte: Arquivo imagético da
Fundação Seridó, 2013.

FUMDHAMentos (2018), vol. XV, n. 2. pp. 95-109.

104

ALVES, R. B. RAMOS, A. C. P. T. Primeiras Ocupações Residenciais da Rua de São Jorge no Bairro do Recife: Um Estudo das Estruturas Arqueológicas
da Quadra 55 na Área do Pilar, Recife-PE.

Em uma das divisões internas desta casa foi identificada a implantação de uma soleira,
provavelmente de granito, que foi assentada sobre os tijolos cerâmicos da fundação, denotando
modificações posteriores a edificação.
A casa 3 tem, também, sua estrutura frontal voltada para a Rua de São Jorge, e segue o mesmo
padrão construtivo, edificada com uma camada de alvenaria com grandes blocos de rocha e cal.
Parte desta estrutura ruiu durante os trabalhos arqueológicos, restando apenas uma pequena
parte com uma soleira de arenito (Figura 9).

Soleira

Fundação
em
alvenaria mista

Figura 9: Remanescente da fundação da parede frontal da Casa 3. Fonte: Arquivo imagético da Fundação
Seridó, 2013.

A fundação da parede divisória com a casa 3 em toda sua extensão, apresenta alvenaria mista
de tijolo cerâmico de diversos pedras de variadas dimensões e formas, e argamassa de cal, com
grande utilização de refugos construtivos como fragmentos de telha cerâmica para preencher
os espaços vazios.
Foi identificado um acúmulo de argamassa, sobre a estrutura da parede divisória entre as casas
2 e 3, com uma marca quadrangular, provavelmente feita por algum tipo de madeira que tenha
sido ali fincada (Figura 10).
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Figura 10: Fundação da parede divisória entre as casas 2 e 3. Fonte: Arquivo imagético da Fundação Seridó,
2013.

Considerações
Considerando as fontes pesquisadas para este trabalho, em termos de iconografia, cartografia,
utilizando imagens que possibilitaram uma melhor compreensão da evolução e da dinâmica do
bairro do Recife.
Considerando a existência de sepultamentos no istmo que podem estar relacionados com o
hospital de campanha do extinto forte de são Jorge, nenhum outro tipo de ocupação abaixo das
fundações foi verificado.
Em termos de técnicas construtivas as estruturas das fundações estudadas, deram as diretrizes
das configurações espaciais, dos vários momentos construtivos, do dimensionamento e
distribuição interna das casas, do material utilizado na edificação e da maneira de construir dos
séculos XVII e XVIII.
No âmbito da arqueologia da arquitetura, análises laboratoriais do material construtivo das
fundações serão realizadas em breve.
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As análises da iconografia, cartografia, estratigrafia, das características construtivas e da
distribuição interna das estruturas das fundações das casas pesquisadas, sugerem que parte das
estruturas de fundação evidenciadas correspondam àquelas das primeiras casas na Rua de São
Jorge, erguidas no século XVIII. As fotografias realizadas no início do século XX mostram fachadas
mais recentes, do século XIX, denotando um processo de modernização das mesmas. Os aterros
que aconteceram na área aumentaram o espaço disponível para a ampliação das casas já
existentes e a construção de novas residências voltadas para a Rua Bernardo Vieira de Melo.
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