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Neste ensaio de Geografia Urbana, abordaremos o estudo
de fenómenos e de fatos de categoria nitidamente geográfica,
os quais serão analisados de acordo com os métodos e os
princípios orientadores da moderna ciência geográfica.
Para levar a efeito um ensaio desta natureza da cidade do Recife, lançamos mão de pesquisas de campo e de
pesquisas bibliográficas, com o fim de obter documentação
segura acerca da vida da cidade e do conjunto de fatôres que
possibilitaram a sua fundação e influíram na sua evolução
e diferenciação funcional. Para colher esses elementos indispensáveis a um estudo objetivo de Geografia Urbana, realizamos uma viagem àquela cidade e à região circunvizinha e
uma outra, mais longa, aos países de origem dos grupos humanos que mais trabalharam na sua fundação e no seu crescimento. Em toda essa fase de investigação e de colheita de
material, tivemos sempre a sorte de contar com a preciosa
colaboração de um certo número de pessoas identificadas
com esse género de pesquisa c que muito nos ajudaram no
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trabalho de observação, de seleção e de utilização dos
documentos históricos e geográficos que serviram de base a
este estudo.
Sejam, pois, nossas primeiras palavras, de profundo reconhecimento para com todos aqueles que trouxeram sua
valiosa ajuda à realização deste projeio. Desejamos mesmo,
como justa homenagem a essas pessoas, aqui consignar os seus
nomes como expressão dos nossos agradecimentos. A Olímpio
Costa Filho e Francisco Barreto Caheté, da Biblioteca do Estado de Pernambuco, agradecemos a prestimosa colaboraçãoque nos deram nas pesquisas bibliográficas que ali realizamos em busca de documentação acerca da vida da cidade;
documentação realmente valiosa e que tanto serviu para dar
maior consistência a muitas de nossas ideias. Devemos
também nossa gratidão a José Maria de Albuquerque Me/o,
Diretor do Museu do Estado de Pernambuco, pela inestimável contribuição prestada, permitindo a confecção de cópias
fotostáticas de alguns mapas e gravuras antigas da cidade
que fazem parte do património daquele museu. Igual sentimento temos para com Mário Melo, Secretário do Instituía
Arqueológico e Geográfico Pernambucano, onde encontramos magnífica coleção de mapas do período holandês no
Brasil, muitos deles ainda hoje não comentados nem utilizados em estudos de interpretação histórica ou geográfica.
A José Sézio Regueira Costa, da Diretoria de Documentação
e Cultura da Prefeitura Municipal do Recife, somos gratos,
não só por ter posto à nossa disposição todos os arquivos
daquela Diretoria, como, ainda, por ter tomado a seu cargo
a elaboração de cópias fotostáticas de documentos cartográficos de valor inestimável. Indicações e conselhos preciosos
em matéria de bibliografia e de documentação iconográfica,.
foram-nos dados por Sousa Barros, da Diretoria de Estatística da Prefeitura e pelos escritores pernambucanos Sílvio
Rabelo e Estêvão Pinto, aos quais somos infinitamente gratos.

A Mário Sete — saboroso cronista histórico da cidade —
agradecemos a extrema amabilidade de nos ter confiado os
originais ainda inéditos do seu trabalho "Arruar", onde evoca
com especial carinho aspectos da vida social no Recife de
outros tempos. A Ivanise Marinho Rego, a nossa gratidão
por se ter dado ao trabalho de copiar, a nosso pedido, documentos e trechos de livros existentes na Biblioteca do
Estado.
Mas não foi só no Brasil que encontramos tanta colaboração e simpatia por nossos projetos. Também no estrangeiro, numerosos foram aqueles que se tornaram credores de
nossa gratidão. Procurando também melhor documentação
no que diz respeito às influências culturais que intervieram
decisivamente na localização e na evolução da cidade, aproveitamos a oportunidade de uma recente viagem à Europa,
em missão oficial, para recolher, em Portugal e na Holanda,
alguns subsídios para nosso trabalho. Subsídios oriundos não
só de uma visão direta da paisagem cultural daqueles países,
das peculiaridades e singularidades geográficas de algumas
de suas cidades, como também da coleta a ser procedida em
tivros e documentos existentes em bibliotecas e museus daqueles dois países, aos quais o Recife teve a sua vida tão ligada desde o momento de sua fundação. Graças à excepcionai gentileza do nosso eminente amigo, o jornalista português Nuno Simões, que em Lisboa nos pôs em contacto com
um grande círculo de estudiosos, conseguimos retirar o máximo de rendimento de nossa passagem por Portugal. Cumpre-nos ainda referir à boa vontade dos dirigentes do Centro
de Estudos Geográficos de Lisboa, que se prontificaram a
nos ajudar na busca de materiais ilustrativos. Na Holanda,
tivemos os nossos objetivos grandemente facilitados pela espontânea colaboração que nos prestou o eminente professor
H. N. Ter Veen, Catedrático de Geografia Humana, da Universidade de Amesterdão e profundo conhecedor dos proble-
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mas de Geografia Urbana. Devemos salientar quanto significou, como ajuda à nossa tarefa, o oferecimento espontâneo
do Ministro Alencastro Guimarães, Cônsul Geral do Brasil
em Amesterdão, de nos acompanhar em nossas visitas através da Holanda, nas quais supreendemos traços culturais da
maior significação para o estudo das possíveis influências
holandesas na paisagem cultural do Nordeste do Brasil.
Ao nosso eminente amigo, o pró f . Max Sorre, chefe da
escola francesa de Ecologia e atualmente à frente do Instituto Francês de Urbanismo, apresentamos os nossos agradecimentos pelas sugestões que nos fez acerca da Geografia
das Cidades e pela indicação de uma útil lista bibliográfica
sobre o assunto. Não devemos omitir destas referências as
gentilezas que devemos à Srta. Emmanuel, bibliotecária do
Instituto de Geografia de França, a qual muito nos ajudou
nas consultas bibliográficas que ali procedemos.
Foi graças à colaboração de todos esses amigos, colegas e
auxiliares, que se nos tornou leve e agradável, a tarefa de
levar a efeito, à luz dos documentos e das realidades geográficas presentes, o estudo das correlações entre a cidade do
Recife e a sua. paisagem natural.

I

INTRODUÇÃO
O estudo analítico das cidades constitui na verdade uma
das concepções mais típicas da Geografia Humana — disciplina que analisa o organismo urbano como um produto de
cristalização da vontade humana, atuando em face das possibilidades geográficas do meio. Nenhum traço, nenhum
elemento da paisagem reflete com mais eloquência e nitidez
a ação do homem como fator geográfico do que o organismo urbano. Nenhum estudo poderia, pois, interessar mais a
uma disciplina como a Geografia Humana, cujo objetivo
central é o estudo da humanização da paisagem, do que o estudo de uma cidade dentro do ponto de vista geográfico que
procura destacar a ação dos fatôres naturais e dos fatôres
culturais que determinaram a sua fundação, a sua evolução
e a sua expressão singular. Está, pois, fora de dúvida que
a Geografia Urbana, o estudo geográfico deste tipo especial
de paisagem cultural que se chama uma cidade, constitui um
dos capítulos de maior atualidade e de mais fecundas possibilidades da moderna Geografia Humana.
Sendo este um ensaio de Geografia Urbana, não constitui,
no entanto, um estudo monográfico da cidade do Recife —
estudo completo e exaustivo do seu organismo urbano, analisado em sua expressão fisionómica e em sua dinâmica geográfica, ou, como prefere chamar BRYAN (*), em sua Anatomia e em sua Fisiologia urbanas. O nosso ensaio é bem mais
limitado em seus objetivos, concentrando, conforme se deP. W. BRYAN — Man's Adaptation of N ature — Londres,

1933.
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preende de seu título, todo seu interesse em correlacionar o
organismo urbano com a paisagem natural onde ele assenta,
procurando explicar este ato de posse do grupo humano que
a fundou e a fez crescer e procurando revelar quais os fatôres que mais interferiram na preferência de sua localização
e na sua evolução em determinados sentidos. E', pois, um
ensaio muito mais interpretativo do que descritivo, limitando
o estudo de sua morfologia urbana e de sua diferenciação
funcional ao mínimo indispensável à demonstração da tese
explicativa. Tese que teve sua origem e tomou corpo como
vima aplicação ao estudo das cidades, da orientação correlacionista, que procura reivindicar, para o campo de estudo da
Geografia Humana, não apenas os traços culturais da paisagem, reveladores da atuação criadora do homem, mas também os seus traços naturais, que condicionam e dirigem, até
certo ponto, esta ação do fator humano — que procura reivindicar, numa palavra, o estudo da paisagem integral, com
suas realidades e suas singularidades geográficas. Foi dentro
deste sentido ecológico — de análise das correlações entre o
quadro geográfico natural e o fenómeno artificial que se exprime como uma cidade dentro desse quadro, que resolvemos
estudar a cidade do Recife e a sua localização geográfica.
O que pretendemos fazer, em última análise, é um estudo de
natureza ecológica da paisagem urbana do Recife, procurando mostrar a dinâmica geográfica que condicionou a sua
atual expressão urbana.
Fomos levados a essa limitação prévia de nossos objetivos, de um lado, em obediência aos moldes de uma tese e, de
outro lado, procurando seguir os modernos rumos que tomou
a ciência geográfica, limitando, sempre que possível, os seus
campos de estudo, para melhor aprofundar as suas indagações e fugir assim à acusação que, até há pouco, lhe faziam
os representantes de outros campos de atividades científicas,
de que a Geografia, por ser demais extensiva, se evidenciava
sempre extremamente superficial: ciência de superfície, sem
penetração, sem mergulhos suficientemente demorados na
essência (Tos fenómenos que pretende estudar. Acusação essa

que, dia a dia, perde sua razão de ser, porque a Geografia,
depois de se ter tornado a mais universalista das ciências e
de ter conquistado, com esse seu conhecimento universal dos
fatos e fenómenos, uma amplitude de visão e uma densidade
de percepção incomparáveis, começa hoje a limitar-se voluntariamente e a dominar os impulsos imperialistas, que a
levaram de início a invadir o campo das alividades de todas
as disciplinas naturais (-'), procurando, nessa sua limitação,
penetrar mais a fundo, com sua visão aguçada e disciplinada
por sua estratégia específica, a essência de fenómenos que se
processam em campos limitados de análise, em áreas concentradas de estudo. Desta nova tendência dos estudos geográficos originou-se um fecundo renascimento da Geografia
Regional, do estudo minucioso e aprofundado de todos os
fenómenos e fatos que se processam dentro de uma determinada zona.
O estudo da Geografia Urbana, hoje tão florescente em
países como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, constitui um dos aspectos mais vivos da moderna Geografia Regional, desde que o que domina no estudo geográfico de uma
cidade é a análise das correlações entre o elemento humano
que cria e entretém esse organismo artificial e os fundamentos naturais que possibilitam a sua existência. Consti( 2 ) Veja-se, sobre o campo da ciência geográfica, e os seus choques doutrinários com outras disciplinas, ocupando-se de fenómenos
e fatos que têm lugar na superfície da terra; o magistral capítulo "Morfologia Social ou Geografia Humana" do livro de LUCIEN FÈBVRE —
"La Terre et 1'Evolution Humaine", no qual se encontra esta trecho que
justifica e patrocina tanto a atitude que mantemos, como ~õ método
qua utilizamos na elaboração deste nosso ensaio: "o que a Geografia
estuda, o que ela nos faz conhecer, é o meio onde tem lugar a vida
humana. Ela primeiro o descreve e o analisa, depois procura explic,á-lo através de uma permanente preocupação das repercussões e das
interferências. O próprio homem, ela o atinge por suas obras: obras
de destruição e de criação, obras pessoais, indiretas. Ela o atinge
precisamente na mádida em que ele age sobre o meio, imprimindo a
sua marca e provocando alterações para adaptá-lo às suas necessidades".
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tui, pois, o estudo geográfico de uma cidade, um exemplo típico de Geografia Regional, em muitos pontos idêntico a um
estudo geográfico de uma região rural. A diferença fundamental entre os dois tipos de paisagem — a urbana e a rural
- é que, na primeira, os produtos de elaboração humana
atingem um máximo de concentração, deixando quase que
apagados os traços da paisagem natural ( 3 ), enquanto que,
na paisagem rural, os motivos naturais predominam sobre os
traços culturais. Questão, pois, geogràficamente, mais de
quantidade do que de qualidade. Em nossa tese, visamos
demonstrar como é complexa a trama dos fatôres que intervêm na elaboração criadora desse organismo artificial —
uma cidade -- desde a escolha do seu assentamento, até as
manifestações mais singulares de sua vida económica e
social. Procuraremos, com o estudo concreto de uma cidade,
mostrar as correlações diretas e remotas que se estabelecem
entre condições naturais e elementos histórico-culturais, determinando um contínuo reajustamento do grupo ou grupos
humanos em contato, numa determinada área geográfica,
onde se precipita esse tipo característico de complexo cultural
que se chama uma cidade. Através da análise circunstanciada dos fatôres de categoria natural e dos fatôres de categoria
cultural, que trabalharam na origem e na formação do núcleo
urbano do Recife, verifica-se como é ingénuo e precário qualquer ponto de vista tomado a priori, unilateralizado pelas
limitações leorizantes que busquem dar predominância a
um desses grupos, na interpretação do fato geográfico observado. A cidade é sempre um produto das possibilidades geográficas e da capacidade de utilização das mesmas pelo grupo
( 3 ) "Quando olhada como uma unidade regional, a cidade difere,
de algum modo das regiões geográficas ordinárias. Ela é menor em
tamanho e mais densa em população; contém uma vida económica
mais concentrada e apresenta problemas sociais mais críticos. O que
ô mais significativo é que a cidade, como região, exiba uma paisagem
na qual poucos elementos naturais sobrevivem". G. LANGDON WHITE o
GEORGK T. RENNER "Geograpby an Introduction to Human Ecology" —
1936.
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humano local e nela se refletem sempre as influências do
meio natural e as influências do grupo cultural. Embora seja,
como resultante, um organismo artificial, a cidade é, ao
mesmo tempo, uma expressão do natural e do humano: a
mais complexa e grandiosa expressão material da ação do
homem como falor geográfico. Produto de uma tal força expressiva, que alonga sempre a sua influência além dos seus
limites materiais, mudando o fácies regional em seus mais
profundos recônditos, impregnando a região inteira dessa realidade sutil mas tenaz, a alma da cidade — realidade psicológica capaz de dar outro sentido a toda a vida de uma região,
de um país, de toda uma civilização. Há quem afirme que
a grande metrópole é uma expressão simbólica de civilização,
considerada como a fase final de evolução de uma cultura ( 4 ).
Enfim, o que não se pode negar é que a cidade se projeta na
paisagem como um signo de vitória do cultural sobre o natural e merece sempre a mais cuidadosa atenção daqueles
que se dedicam a ler, nas amplas páginas vivas da superfície
da terra, a interminável história que a Humanidade ali escreve ininterruptamente. História cuja leitura cabe, mais do
que a ninguém, aos estudiosos desta disciplina um tanto pretenciosamente denominada Geografia Humana.

(*) SPENGLER afirmou que a civilização obtém o seu último
«uncentratum na cidade, a qual exprime desta forma um presságio a«
morte. Como a antiga civilização mediterrânea extinguiu-se em Cartago e em Roma, assim nossa moderna civilização se está dessecando
em Hamburgo e em New York.. — BENTON MACKAYE "End or Peak
of Givilizatlon?" — The Survey — Vol. LXVIII, n.° 13, 1932.

n
FUNDAMENTOS FISIOGRAFICOS
No estudo da localização de uma cidade, temos que levar
em consideração a sua posição ou situação geral geográfica
e a sua posição ou situação local topográfica ( 5 ). No estudo
da situação geral geográfica, temos que por em destaque as
conexões estabelecidas entre o organismo urbano e os fundamentos geográficos da região, dentro da qual a cidade se encontra enquadrada, assim como as conexões dessa região com
o resto do mundo. No estudo da situação local, topográfica,
deve-se evidenciar a dependência do sítio onde a cidade assenta — dependência da paisagem natural que lhe forneceu
os elementos indispensáveis ao seu assentamento. A vida de
uma cidade depende por tal forma de sua localização, nestas
duas acepções, que dois grandes geógrafos norte-americanos,
LANGDON WHITE e GEORGE RENNER (6) não hesitaram em afirmar que "as cidades são produtos de sua localização relativa.
Produtos de localizações que possuam alguma qualidade estratégica". CAMILLE JULLIEN afirmava que os "fatôres de
situação local funcionam como elementos de fixação da cidade, enquanto que de sua situação geral resultam os fatôres
de progressão ou crescimento." ( 7 ). JEAN BRUNHES, A. VACHER, M. SORRE e outros geógrafos, falando do destino das
cidades põem em linha de conta os dois fatôres e apresentam
( r> ) JEAN BRUNHES — "La Géographie Humaine" — 4.a edição,
Paris, 1934.
(«) C. LANGDON WHITE e GEORGE T. RENNER — "Geography, an
Tntroduction to Human Ecology" — 1936.
( 7 ) MAX SORRE — "Géographie Urbaine" — Paris, 1930.
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eventualidades da existência de cidades com seus dois tipos
de posição favoráveis e de outras com uma excelente posição
geral e uma má posição local ou vice-versa.
Dentro dessa acepção do que seja a localização geográfica de uma cidade, devemos iniciar o nosso estudo pela análise
dos fundamentos naturais, pela indagação das características
fisiográficas da paisagem natural na qual a cidade assenta e
da paisagem regional circunvizinha que possivelmente influiu
em sua localização e certamente se deixou envolver pela influência avassaladora da cidade. Tudo isso faz parte desse
processo de aplicação prática de dois dos mais fecundos princípios da moderna ciência geográfica: o princípio da localização e o princípio da extensão. Princípios que impõem ao
geógrafo uma conduta de permanente busca, no sentido de
localizar bem e de bem precisar os limites de quaisquer fatos
ou fenómenos que caiam no campo de sua observação.
Foram mesmo estes princípios aplicados na prática geográfica cotidiana, que vieram dar perfeita e indiscutível individualidade à ciência geográfica, diferenciando-a categoricamente de inúmeras outras disciplinas de campo de estudo
comum com a mesma, tais como a Mineralogia, a Botânica,
a Zoologia, a Antropologia, etc., disciplinas que no entanto,
se despreocupam, até certo ponto, dessa atitude localizadora
dos fatos. Atitude que levou à criação do instrumento fundamental de trabalho do geógrafo — o mapa ou carta geográfica. Instrumento de trabalho hoje usado por várias outras
disciplinas, mas, sem dúvida alguma, produto da mentalidade
localizadora do geógrafo e que, ao generalizar-se, apenas generalizou o método geográfico mostrando que já no século
passado o errado RATZEL estava certo num ponto — no ponto
em que afirmava que toda a ciência moderna se estava impregnando do espírito geográfico, do espírito localizador,
correlacionista e universalizante do geógrafo.
Na análise da paisagem natural, onde a cidade assenta,
procuraremos de início fazer abstração de toda essa carga
de elementos artificiais que lhe dão expressão cultural. E'
possível alcançar-se esse objetivo por dois diferentes proces-

sós: procurando obter numa visãd~de conjunto da cidade, um
panorama dos acidentes geográficos mais marcantes que
emolduram os seus diferentes núcleos de construção, ou procurando aplicar o método histórico, ( 8 ) lançando mão de
elementos informativos de toda ordem -- mapas, desenhos,
gravuras, relatórios, descrições literárias, etc. — que possam
fornecer indicações precisas da paisagem natural local antes
que o núcleo urbano aí tivesse germinado. Para compreensão de alguns fatos geográficos, faz-se muitas vezes necessário ir muito mais longe, recuar ainda mais, ir buscar nos períodos pré-históricos, através do socorro da Geologia e da
Pré-História, a explicação remota dos fenómenos que possibilitaram ou determinaram as expressões atuais de uma cidade. H. BAULIG ( 9 ), estudando a cidade de New York, mostra-nos que só se pode compreender a sua atual expressão
urbana conhecendo a formação da ilha de Manhattan —o
trabalho de elaboração topográfica que a glaciação aí realizou. "A Broadway e a 5." Avenida são produtos da glacia(8) Embora a Geografia s a História sejam disciplinas com condutas de trabalho bem diversas, trabalhando a primeira no domínio do
espaço, enquanto que a segunda preocupa-se predominantemente no
tempo, muito podem as duas auxiliarem-se mutuamente. Essa conexão torna-se possível pela aplicação do método histórico na indagação de fatos geográficos ou pela aplicação do método geográfico na
análise de fatos históricos. Embora a Geografia seja o estudo do presenta, é ela muitas vozes obrigada a recuar no passado, para estudar
a expressão do presente de eras passadas, do presente de mil, dois mil,
dez mil anos atrás. Assim constituiu-se a chamada Geografia Histórica, que tem trazido subsídios inestimáveis à interpretação e à explicação de inúmeros ratos geográficos. Realizando essas excursões históricas, nem por isso deixa o geógrafo de fazer Geografia, porque ele
"não aborda o passado aanão para explicar o presente que lhe serve
sempre do ponto de partida" -- PIERRE DEFPONTAINES "Qu'est cê que
Ia Géographie Huniaine?", Avant-propos d u livre da GEOROE HARDY
"Góographie et Colonization" — Paris, 1933.
( 9 ) H. BAULIG — ".New York" Géographie Universalle" de Vidal
«Io Ia Elache et Gallois — Paris, 1930.
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cão" - afirma PIERRE MONBEIG (10) aproximando, numa síntese violenta, as causas remotas dos efeitos atuais.
O estudo do solo onde assenta a cidade do Recife, de sua
formação através da ação conjunta de muitos fatôres interdependentes, evidencia, pela análise ecológica, uma porção
de fatos da vida atual da cidade, dos quais não seria possível
encontrar explicação sem esse prévio conhecimento.
A cidade assenta nas terras baixas de uma extensa planície aluvional que se estende desde as costas marinhas, frisadas, em quase toda sua extensão por uma linha de arrecifes de pedra, até uma cadeia irregular de outeiros terciários,
que a envolvendo em semicírculo, a separa das terras mais
onduladas do interior. E' essa planície constituída de ilhas,
penínsulas, alagados, mangues e pauis, envolvidos pelos braços dágua dos rios que, rompendo passagem através da cinta
sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável. Foi nesses bancos de solo ainda mal consolidado - - mistura ainda incerta de terra e de água
que
nasceu e cresceu a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia, como Amesterdão e Veneza, porque assenta as massas
de sua construção quase dentro da água, aparecendo numa
perspectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando esquecidos à flor das águas. Embora não nos interesse diretamente o conhecimento dos processos geológicos que determinaram o fácies topográfico da região, desde que estamos realizando um ensaio geográfico e não geológico, devemos, todavia, buscar naquela ciência irmã, alguns subsídios que se
tornam indispensáveis para a boa compreensão de certos
fatos, até mesmo das preferências que levaram um determinado grupo humano a optar definitivamente por aquela área,
como local propício à fundação da cidade que deveria dirigir
a vida política e económica de toda a região. Essa busca geológica no caso não significa um fim de nosso ensaio, mas
apenas um dos meios complementares de que ele lança mão,
f 1 ') PIERHE MONBEIO — "O estudo geográfico das cidades"
«evisla do Arquivo Municipal" - Vol. 73 — São Paulo, 1941.
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para a obtenção dos fins já apresentados no capitulo de introdução. Como todo ensaio geográfico, o que ele visa é explicar a realidade presente, interpretar fatos e fenómenos tais
como se apresentam em sua fisionomia atual, mas acqntece
muitas vezes que só se pode compreender o presente pelo estudo do passado. Mc KINDER, (") pondo em evidência este fato,
chegou mesmo a definir a Geografia como a ciência do presente explicada pelo passado, enquanto que a Geologia seria
a ciência do passado explicada pelo presente. Esse jogo inteligente de palavras, do ilustre geógrafo inglês, justifica plenamente a nossa invasão ao território da Geologia, buscando
nos seus conhecimentos do passado geológico uma explicação para as realidades geográficas presentes, na paisagem
cultural do Recife.
Otíupa essa baixada aluvional uma área que, em tempos
pré-históricos correspondeu a uma larga enseada, cuja orla
marinha penhascosa alcançava meia encosta da cinta de colinas que assentam num socalco cristalino, estendendo-se
desde Olinda até Prazeres pelas elevações de Beberibe, Jacaré, Apipucos, Dois Irmãos, Jaboatão, Areia Branca e Guararapes (fig. 1). Rompendo com as suas águas entre as linhas
de duas colinas dessa antimural terciária, o rio Capibaribe
desaguava primitivamente nesta enseada que, com a regressão
das águas oceânicas em sua fuga milenária, ele ajudou a
aterrar com seus materiais aluvionais. Baía entulhada, dizse com muita razão da baixada do Recife e tudo faz crer —
as sondagens geológicas e a concatenação lógica dos fatos —
ter a afirmativa foros de verdade científica. O aterro ou enchimento da enseada se fez sob a ação conexa e sucessiva de
variados fatôres, entre os quais se destacaram os rios, o mar,
o vento e a vegetação dos mangues, fixadora de detritos e
consolidadora dos solos. O homem foi o último elemento a
entrar em cena naquele contínuo trabalho de estruturação
do solo do Recife, agindo através dos aterros e das drenagens,
(ii) Sm HADFORD Mc KINDER, citado por P. W. BRYAN Adaptation of Naturo — Londres, 1933.
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no sentido de dar àquele solo a consistência, a inclinação, a
forma e a extensão mais apropriadas à sua ocupação humana, ao seu aproveitamento como base natural de um complexo organismo urbano.
Ó fácies da região é tipicamente fluvial e foi sem dúvida
alguma o rio, ou melhor, os rios — o Capibaribe e o Beberibe
- os elementos preponderantes naquela ciclópica atividade
arquitetônica da criação do solo do Recife. O Capibaribe,
trabalhando em estreita colaboração com o mar, foi depondo,
pouco a pouco, seus sedimentos aluvionais em pequenas
coroas lodosas e em ilhotas que, crescendo e soldando-se umas
às outras, acabaram por constituir uma estrutura deltóide
através da qual o rio foi lançando seus diferentes braços em
meandros caprichosos, semeados de mangues e pauis. O outro rio, o Beberibe, desembocava primitivamente mais para
o Norte, no sopé de Olinda, no ponto chamado o Varadouro
da Galeota; mas uma língua de terra que se foi formando,
batida pelas areias do mar, barrou-lhe a saída e se estendeu
até alcançar a pequea ilha do Recife, construída pelo Capibaribe, num ponto ao Norte da ilha de António Vaz,.
A essa ação indiscutivelmente predominante dos rios, no
assenhoramento da planície, deve-se associar de logo a ação
do mar, e, embora a contribuição dos elementos formadores
das duas origens seja bem desigual, tem-se que reconhecer
que a planície aluvional do Recife é flúvio-marinha, formada
pelos aluviões carreados pelos rios e pelas areias marinhas
trazidas pelas marés (12). Mas não foi só diretamente forne-

cencío materiais, que o mar trabalhou na consolidação daquele solo, como também iridirètamente, favorecendo a: precipitação e a deposição dos materiais fluviais. A simples
mistura da água salgada das marés com a água dos rios carregada de lodo, provoca sua floculação e consequente precipitação. Outro grande fator da deposição aluvional neste
ponto, foi sem dúvida alguma a presença dos arrecifes esses bancos de pedra formados pela consolidação de areia
quartzosa, à custa da precipitação do carbonato de cálcio das
conchas marinhas. "Dunas que uma liga calcárea petrificou",
afirma um geólogo com convicção. Esse cordão de pedra, colocado à frente da barra dos rios, ajudou a reter, como uma
barragem, os detritos aluvionais acumulados, moderando a
ação, porventura demolidora, das vazantes que poderiam arrastar para o mar os depósitos em formação.
Os ventos alísios, soprando em direção normal à costa ou
com ligeiros desvios, reforçavam as vagas marinhas com suas
cargas de areia na plataforma continental, lançadas contra as
praias do Recife. Daquelas praias, novamente os ventos
transportavam a areia em direção ao continente, depondo-a,
como a contribuição eólica à formação do solo recifense.
O novo elemento a estudar-se na formação daquele, solo
é representado pela flora especializada que se desenvolve nos
terrenos alagadiços e salobros - - o mangue. Mangue que
merece um estudo um tanto minucioso, não só por representar um dos fatôres de importância nesse instável equilíbrio
geodinâmico da região, como também por constituir o componente preponderante do revestimento vegetal que recobria
primitivamente a área hoje ocupada pela cidade do Recife.
Chama-se mangue, mangai ou manguezal a um tipo especial
de associação vegetal tipicamente anfíbia, que prolifera nos
solos frouxos e movediços dos estuários, dos deltas, das
lagunas litorâneas - - solos de transição entre os tratos de
verdadeira terra firme e os ocupados permanentemente pela
água — nas regiões equatório-tropicais do mundo. Compõem
esta associação vegetal espécies variadas, pertencentes a diferentes famílias botânicas, porém todas adaptadas funcio-

( 12 ) "Duas vezes por dia essas marés sobem e desçam pelo sistema vascular dos rios. Comumente alcançam no Capibaribe os limites
de Monteiro e Apipuco. No Baberibe, sobrepassam a curva do Varadouro e no Tigipió, age energicamente a alguns quilómetros a partir
da f o z . . . A cada enchente da maré, corresponde um back-water de
5200000 a 14000000 da metros cúbicos dágua." — WALDEMAR DE
OLIVEIRA — "Geologia da Planície do Recife" — Recife, 1942. "A bacia
da maré, da qual .faz parto o porto do Recife, abrange uma superfície
líquida em preamar de cerca de 600 hectares' 1 . MÁRIO MELO -- Rios
de Pernambuco •— 1920.
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nalmente às excepcionais condições do meio ambiente, principalmente ao estado de secura fisiológica que a água salgada
condiciona ( ' ' ) . Através dessa adaptação forçada e numa típica expressão de convergência biológica, essas diferentes espécies apresentam todas um conjunto peculiar de qualidades
comuns, as quais permitem identificá-las com as plantas xerófilas, sempre em luta pela água e sempre economizando
suas reservas do precioso líquido: raízes extremamente ramificadas, folhas pequenas, espessas e coriáceas, de transpiração diminuta. As plantas dos mangues, afundadas na água
salobra das marés, devem-se comportar biològicamente como
verdadeiros náufragos, poupando, tanto quanto possível,
suas reservas dágua, para não morrerem de sede, dentro
da própria água que as envolve, mas que não se deixa facilmente utilizar para suas necessidades metabólicas. VASCONCELOS SOBRINHO, (14) que estudou detidamente essa flora dos
mangues nos deltas do Capibaribe e do Beberibe, identificou
cinco espécies em sua organização: a Rhizophora mangles,
L., da família das Rizoforáceas; a Laguncularia racemosa,
Gaertn e a Conocarpus erectas, Jacq., da família das Combretáceas, a Avicennia tomentosa, Jacq. e a Avicenna nítida
Jacq., da família das Avicenáceas. Ora associadas, ora iso(13) "Como mostraram W. SHIMPER, GOLA, Iloux e outros, são
a concentração das soluções salinas e os limites entre as quais ela
pode variar que determinam em parte as reações entre as plantas a
o solo. Se o grau de concentração ultrapassa o optimum, a absorção
pelas raízes começa a fazer-se m a l : o poder osmótico alterado, as
plantas tornam-se doentias. Gomo as trocas osmóticas não se fazem
mais, o vagetal, embora se banhando em águas carregadas de sal, encomram-se num estado de secura fisiológica e acaba por sucumbir, a
menos que se adapte àquelas condições especiais, adquirindo caracteres que lhe permitam viver naquele meio anormal". EMM. DE MARTONE — "Traité de Géographia Physique" — 3.° Tomo — "Biogéographie" -- 5.a edição, Paris, 1932.
(14) VASCONCELOS SOBRINHO "Vegetação dos Mangues dá Foz do
Capibaribe" — Boletim da Secretaria da Agricultura do Estado dó
Pernambuco — Seterríbro de 1937.

ladas, vivem essas espécies nas terras salobras do Recife, estendendo sua área de vegetação desde a costa até os limites
alcançados pelas marés, encarregadas de salgar a água e o
solo com o cloreto de sódio do mar.
A função colonizadora dos mangues — o seu papel de
construtores e de fixadores do solo — resulta fundamentalmente de alguns dos seus mecanismos de adaptação, principalmente às condições do terreno, poucoTirme, onde vicejam.
Nessa adaptação às condições edáficas pouco favoráveis à
fixação da planta, procurando consolidar o seu habitat para
resistir ao ímpeto variável das correntes, os mangues acabam
por consolidar todo o trato de solo-incerto, onde começam a
proliferar. A fixação da planta faz-se através de um complexo sistema radicular, extenso e intrincado. A raiz axial
penetra a fundo no lodo ou vasa dos alagados e aí se subdivide em inúmeras ramificações em vários níveis do solo
aluvional de consistência pastosa e extremamente rico em
argila e em matérias orgânicas. Mas essa raiz axial não
basta para dar estabilidade à planta em tão desfavoráveis
condições, agitada sempre pelas oscilações das marés e por
isto, do tronco lenhoso, partem, a diferentes alturas, raízes
laterais a princípio horizontais, mas que logo se encurvam
para o solo e nele se fixam, num denso emaranhado que reforça enormemente a fixação axial. Também dos galhos
mais altos descem como cordas raízes verticais que mergulham em busca do solo e aí ancoram, consolidando nesse complexo arcabouço elástico o conjunto arbóreo. Comprimidos,
lado a lado, nas bacias aluvionais, os indivíduos, como que
entrelaçam as suas raízes dos vários tipos, e estruturam, por
essa forma, um denso engradado, impossível de ser rompido
pela ação violenta das correntes das cheias ou das marés
tempestuosas. E' na trama desse labirinto radicular que se
acumulam os detritos orgânicos trazidos pela correnteza fluvial e que se depositam os seus sedimentos aluvionais, precipitados em maior escala pela ação floculante da água salgada misturada em altas proporções. Por outro lado, moderando com seus troncos, raízes e ramagens, o ímpeto da
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correnteza e recobrindo nas vazantes as coroas descobertas,
protegendo-as contra o dessecamento completo e a ação demolidora dos ventos, os mangues evitam a desagregação e o
arrastamento desses materiais acumulados, consolidando silenciosa e progressivamente o solo em formação. Assim se
desenvolveu, na planície do Recife, a ação lenta e pertinaz
dessa vegetação criadora do seu próprio solo, cognominada,
por autores de língua inglesa como "makers of land" ou
"mothers of islands". Com o alteamento progressivo do solo,
dá-se por terminado o trabalho colonizador dos mangues e,
mudadas as condições edáficas locais, vão eles definhando e
desaparecendo, sendo substituídos por outro tipo de associação vegetal, por uma "flora de sucessão" representada por espécies herbáceas de solo mais enxuto, às quais sucedem, numa segunda etapa, associações arbóreas. Desta forma, o nianguezalse desloca, tenta noutras direções novos povoamentos,
novas conquistas colonizadoras de terra e logo parte para
novas .aventuras naqueles dédalos esfranganhados que bordam pitorescamente a paisagem natural da bacia do Recife.
Nenhuma árvore cumpre com mais vigor e com mais eficiêneia a sua função colonizadora, tão apregoada pelo geógrafo PIERRE DKFFONTAJNES (15), do que esses estranhos habitantes vegetais do lodo -- os mangues. Não é sem razão
que WALDEMAR DE OLIVEIRA os compara a tropas de ocupação
de novas terras conquistadas: "Localizados entre o mar e a
zona limítrofe continental, nas vizinhanças do estuário, os
mangues vieram com o Capibaribe e com o Reberibe, desde
o seu primeiro contato com o mar, em épocas pré-llistóricas,
agindo como se fossem tropas de ocupação. Adiantavam-se a
cada nova conquista, consolidando essa conquista e preparando novas porções de terra a ajuntar ao acervo continental.
Acompanharam a vanguarda dos rios e edificaram a imensa
baixada aluvional do mesmo passo que perseguiam a retirada
eustática do mar. Rrigadas de choque, poderia talvez dizerse com mais propriedade, porque se interpunha como uma

cunha às duas forças que se defrontavam na disputa do espaço. Cobriam as investidas dos rios e avançavam com eles
imprensados em nesgas de terra em formação, mar a dentro." ( i e ).
Antes de passarmos ao estudo de outros elementos componentes da paisagem natural da região, devemos fazer alusão ao fato, de grande significação ecológica, de que o mangue
abriga e alimenta uma fauna especial, formada principalmente por crustáceos, ostras, mariscos e caranguejos, numa
impressionante abundância de seres que pululam entre suas
raízes nodosas e suas folhas gordas, triturando materiais orgânicos, perfurando o lodaçal e humificando o solo local.
Muitos desses pequenos animais contribuem também com
suas carapaças e seus esqueletos calcáreos, para a estruturação e consolidação do solo em formação. Desempenha também essa fauna especializada um importante papel no equilíbrio ecológico da região ocupada pelo homem, ao possibilitar recursos de subsistência para uma grande parte das
pupulações anfíbias que povoam aqueles mangues, vivendo
nas suas habitações típicas — os mucambos.
Mas não era só de mangues que se apresentava revestida
de início a planície do Recife, senão também de outras formações vegetais. Nas costas marítimas, nas praias e nas
dunas arenosas, desenvolviam-se associações de espécies arbóreas, sendo as mais abundantes o coco da Bahia — Cocus
Nucifera, L. -— sobre cuja origem ainda hoje se discute, e o
cajueiro da praia — Anacardium occidentalis, L. — planta
nativa já largamente usada para fins alimentares pelos indígenas da região. Um pouco mais longe da costa, nas terras
mais enxutas, levemente mais alteadas, até as encostas das
colinas terciárias, encontra-se um começo de mata, influenciada em sua vitalidade pelo ar marinho, carregado de sal
e representada por um grande número de espécies arbóreas,
tais como as mangabeiras, pitombeiras, oitizeiros, cajàzeiros,

; PIEHRB DBFPONTAINES "L'Homme et Ia Forêt" — Paris, 1933.

(is) WALDEMAR DB OLIVEIRA — "Geologia da Planície do Recife"
Recife, 1942.
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sapotizeiros, etc. Era o começo da mata que se continuava
para lá da antimural terciária, numa floresta espessa e frondosa dos terrenos ondulados e profundos de massapé. Era
este, em síntese, o fácies fisiográfico da região nos tempos de
sua descoberta pelos colonos europeus. Planície aluvional,
produto da ação convergente de múltiplos fatôres naturais,
individualizada por traços geográficos bem marcantes: seus
arrecifes de pedra, estendendo-se como um friso à flor das
águas, sua língua de terra ou recife de areia, alongando-se
por trás do primeiro, das encostas de Olinda até alcançar em
sua extremidade Sul, a ilha do Recife, suas outras ilhas, sonolentas entre os braços embaladores dos seus rios, suas
terras continentais alongadas em várzeas, mangues, charcos,
pauis, entrecortadas de braços dágua e alteiando-se, pouco a
pouco, em cotas hipsométricas de fraco pendor, até alcançarem a cinta das colinas que se perde de vista no horizonte.
Esta foi a paisagem natural com que se depararam os
colonizadores portugueses da expedição do donatário DUARTE
COELHO, ao desembarcarem naquelas terras em 1534 e ao galgarem pela primeira vez a colina de Marim, para fundarem
o burgo que depois se chamaria Olinda e seria por muito
tempo a cidade principal da Capitania ( 17 ). E mais ou menos
idêntica conservou-se a paisagem em seus traços fundamentais até 1630, quando se deu a invasão holandesa, a conquista
da terra por aqueles que iriam fundar, numa das ilhas daquele arquipélago flúvio-marinho, o núcleo urbano mais importante do Nordeste, a cidade do Recife. As únicas diferenças eram representadas pelos pequenos burgos disseminados
no meio do mato circundante — Iguaraçu, Olinda e a Povoa( 17 ) Veja-se a descrição da fisionomia da terra nesse tempo,
apresentada pelo historiador pernambucano OLIVEIRA LIMA, escrevendo
sobre a Capitania de Duarte Coelho: — "Terreno acidentado sem demasias, descendo gradualmente dos platôs ou taboleiros do interior
para as matas frondosas nas quais a pujança não sobrepuja a beleza
e para as várzeas fertilíssimas banhadas por muitos rios e expirando
nos mangues ou alagados do mar" — M. DE OLIVEIRA LIMA — Pernambuco, Seu Desenvolvimento Histórico" — Leipzig 1895.
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cão ou Povo de Recife — e por pequenas manchas de cultivo
agrícola, colorindo com retalhos de um verde denso e carregado a roupagem vegetal nativa — manchas dos primeiros
canaviais dos engenhos, assentados pelo colono português no
vale fértil do Beberibe e na já famosa Várzea do Capibaribe,
berços da economia açucareira no Novo Mundo.
Estudados os fundamentos fisiográficos da área de localização topográfica da cidade, resta-nos apresentar, em linhas
gerais, o fácies da região circunvizinha, tributária da cidade
no sentido de que influiu decisivamente no seu desenvolvi^
mento e na sua diferenciação funcional e que se deixou, por
sua vez, absorver intensamente por sua esfera de influência
direta. Isto não quer dizer que, para além dos limites dessa
área natural não se faça sentir a influência da cidade, nem
que a cidade não sofra os influxos dos seus fenómenos econômico-sociais, mas que essas ações se fazem sentir numa escala bem menor, em repercussões que se poderiam chamar
remotas ou atenuadas, enquanto que, entre a cidade e a área
da Mata circunvizinha, as repercussões mútuas são tão intensas, que as duas áreas se tornam complementares, — respirando a cidade pelo campo e o campo pela cidade, numa indissolubilidade funcional de um mesmo organismo vivo.
Para lá das colinas terciárias, estendia-se, compacta e
cerrada a primitiva região da Mata, assim chamada pela pujança e espessura da floresta que a recobria em toda a sua
extensão de terras onduladas e sulcadas de inúmeros rios até
atingir a região semi-árída dos planaltos centrais. Região
onde prosperou e se estendeu, de um extremo ao outro, a
monocultura da cana de açúcar, devastando inteiramente o
manto florestal hoje reduzido aos farrapos esparsos da outrora espessa roupagem arbórea. Tão reduzida e empobrecida de floresta, que parece ironia ser ainda cognominada
de região da Mata, aconselhando o geógrafo MILTON SETTE (1S)
que se chame antes de "Zona dos Vestígios de Mata" ou de
(is) HILTON SETTE — "Regiões Naturais do Estado de Pernambuco", Recife, 1946.
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"Zona de Matas Testemunhas". A mata primitiva e depois os
canaviais intermináveis recobriam em sua maior parte um
solo espesso e poroso, de argilas vermelhas, amarelas ou mescladas, produto da decomposição das rochas pela ação continuada do clima tropical, quente e úmido. Solo profundo
de massapé — terra escura, gorda e pegajosa que recobre em
espessa camada porosa os xistos argilosos e os calcáreos do
cretáceo -- que se mostrou mais tarde de uma espetacular
aptidão para o cultivo da cana, para se deixar cobrir docilmente pelos intermináveis canaviais que se estenderam da
várzea e o dominaram inteiramente durante todo o ciclo da
cana de açúcar. Essa zona da Mata, ligada à costa pelos
cursos dos rios perenes, sem grandes acidentes geográficos
que constituíssem realmente obstáculos à sua comunicação
com o litoral, compõe, com a paisagem litorânea, um todo
unitário natural, possuidor de uma unidade geográfica que
depois se manteve como unidade económica, com a criação
do Nordeste do açúcar, produto de cuja economia sempre
viveu a região da Mata, a região do litoral e a própria cidade,
cuja fundação procuraremos explicar.

OCUPAÇÃO HUMANA DA REGIÃO
Quando D. João III de Portugal, premido por uma série
de fatôres de natureza econômico-social ( l9 ), ligados tanto
às condições internas da metrópole, como às necessidades de
melhor defender e explorar a colónia, resolveu, em 1534,
transformar os raros núcleos de população já existentes na
costa brasileira, em grandes capitanias do tipo feudal (20),
fez doações das terras de Pernambuco, compreendidas entre
o rio Iguaraçu, e o S. Francisco, numa extensão de 60 léguas
de costa, a Duarte Coelho, velho soldado da índia, educado
na escola do "terrível Albuquerque". Chegando a seus novos
domínios, tratou o donatário de estabelecer-se para adminisí 19 ) oliveira Lima resume esses imperiosos motivos nas se.guintes palavras: "os repetidos ataques dos franceses, dificilmente reprimidos por mar; a necessidade que se fazia sentir de um firme
apoio em terra para as esquadras de defesa, talvez o desejo de afastar
parte da emigração portuguesa da índia, onde além de seguir-se a
menos hábil política comercial, se alastrava pela afluência de aventureiros a mais vergonhosa anarquia moral; mais do que tudo isto, o
<~stado miserável ria fazenda pública, que não permitia tentar a colonização por conta do Estado, levaram D. João III, ou antes, o conde
i li' Oastanheira, seu ministro, a tronsformar os pequenos núcleos de
população disseminados pela nossa costa em grandes capitanias, quase
soberanas, a repartir pelos grandes ria Corte". OLIVEIRA LIMA, "Pernambuco e seu Desenvolvimento Histórico", Leipzig, 1895.
(=o) Vinham realmente os donatários com instrumentos reais
nos quais eram exarados direitos magestáticos, podendo mandar e
•desmandar dentro dos seus feudos como senhores medievais, ficando,
no entanto, obrigados, como nos tempo do medievo, a se fazerem confirmar senhores dos seus domínios por parts de cada novo monarca.
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trar e explorar o quinhão de terra doado, fundando as primeiras vilas do seu feudo — Iguaraçu e Olinda — distantes
cinco léguas, uma da outra.
Erigida Olinda em vila, de acordo com os poderes outorgados na sua carta de doação, escolheu o donatário a mesma
para sede do governo de sua Capitania. Analisando as características desse local escolhido por DUARTE COELHO, acentua OLIVEIRA LIMA o fato de que "revelou-se ainda nessa escolha a incapacidade comercial dos portugueses: Iguaraçu é
uma vila centrai e Olinda, destinada a ser a principal cidade
de mna Capitania que contava prosperar com a exportação
de seus produtos, foi edificada sobre um morro senhoril, coroada de palmeiras, mais distante uma légua do porto de
Recife".
Analisando-se um tanto mais detidamente o assunto, verifica-se que essa escolha não foi casual, senão absolutamente coerente com o sentido político-social dominante do tipo
de colonização em jogo e com a nascente experiência colonizadora daquele povo nas regiões equatório-tropicais. E' preciso não esquecer que, se de início a exploração do Nordeste
brasileiro se fizera à base de simples feitorias comerciais,
como as estabelecidas pelos portugueses nas costas da África
e do Oriente, cedo ela rumou para a ocupação agrária ( 2 1 )>
para a economia agrícola que lhe deu consistência e enraíza(21) J. Lúcio DE AZEVEDO afirmou que por aquela época cumpria ao Reino: "Defender o território vastíssimo da ocupação estranha
e conservar o monopólio do produto de que viera o nome h região.
Mas importava, principalmente, regressar à tradição agrícola abandonada pela aventura comercial 13 cujos méritos justificava a experiência insular." J. Lúcio DE AZEVEDO — "Épocas de Portugal Económico"
— 2.a ed. — Lisboa, 1947. PEDRO CALMON, analisando essas faces do processo colonizador português escreve: "Expulso o selvagem e florescentes as lavouras, o reduto ou a "torre" cedeu lugar à casa grande.
A colonização, passando da fase heróica à económica, trocou o fortim
artilhado, feito para repelir, pelo sobrado vasto e patriarcal, feito para
reunir". PEDRO CALMON. "Espírito da Sociedade Colonial", Rio, 1935.
Ora, a casa grande simboliza a organização agrária, o núcleo inicial deagregação na zona rural.

mento definitivo. A empresa colonizadora ibérica no Novo
Mundo processara-se, como demonstrou SÁNCHEZ ALBORNOZ
(") dentro de um espírito saturado de medievalismo.
A monarquia agrária portuguesa ( 23 ), com um atraso
secular em sua Idade Média pelo desvio que lhe provocou em
sua rota histórica a luta contra o Islão, projetava-se em moldes idênticos deste outro lado do Atlântico. O senhor feudal,
cioso de seus domínios e atento à sua defesa contra as incursões do gentio, procura situar-se, como na Idade Média, numa
eminência de terra, para melhor descortiná-los e para melhor
agir na sua proteção e na sua exploração. Esta, a primeira
razão que levou o donatário Duarte Coelho a subir as encostas da colina de Marim e a erguer no seu topo o seu burgo
medievalesco com o seu convento, a sua praça diante da
igreja e o seu castelo em forma de torre, do qual se descortinavam as terras baixas, representadas, para o lado do Sul,
pelas várzeas pantanosas do Beberibe e do Capibaribe. Várzeas fecundas, mas um tanto inquietadoras para o colono português já com a experiência noutros continentes, de que, nos
trópicos, os maiores perigos não estão na terra e sim na água.
Que nestas terras quentes, onde não há água e é pobre a vegetação, o clima é salubre mas onde a água é abundante e a
vegetação frondosa, o clima é mortífero. Nova razão, para não
estabelecer a cidade na planície encharcada, onde, embora medrasse a cana com espetacular vigor ( 24 ), as condições locais
(22) CLÁUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ — "La Idad Media y Ia Empresa
de America" — La Plata, Í934.
(M) Veja-se a descrição da sociedade portuguesa da época, dí
caráter tipicamente agrário ou feudal, na obra de COSTA LOBO "História
da Sociedade em Portugal no Século XV". Também J. Lúcio DE AZEVEDO informa que naqueles tempos "o país era na realidade, a sedo
de uma associação vasta de lavradores... A população urbana, central
ou da costa, formava o traço de união dos campos ao mar". J. Lúcio
DE AZEVEDO — "Épocas de Portugal Económico", 1947.
(") Já desde 1526 pagava direitos na Casa da índia, pela qual
transitavam os géneros comerciais, açúcar vindo da Pernambuco, produzido nas ferras circunvizinhas de Olinda.
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pareciam pouco saudáveis, pouco propícias ao assentamento
de um núcleo urbano. A pouca serventia da cidade de colina
para as atividades de tipo comercial fora relegada para segundo plano pelos colonos portugueses, os quais, embora cobiçosos de riquezas, estavam longe de possuir aquele agudo
sentido mercantilista, de caráter tipicamente burguês, de
signo heterodóxico (pós-renascentista e pós-luterano) cuja
expressão máxima fora incarnada pelos holandeses no Século
XVII ( 2 5 ). O espírito colonizador português moldava-se nu'a
mistura de qualidades tipicamente medievais; nu'a mentalidade ao mesmo tempo religiosa e guerreira, mística e de desenfreiada cubica — amálgama uni tanto confusa, mal definida em suas tendências incipientes. Destaca-se nesta fase a
tendência agrária do colonizador português: "Que o principal objeto das doações (das capitanias) consistia em promover a agricultura, com evidência resulta da cláusula das sesmarias, essencial nas cartas de concessão. Por elas, procurava-se, como na mãe pátria, alargar o terreno cultivado e prender ao solo o lavrador." ( 2 6 ).
Assim se plantaram aqueles cavaleiros de um sobrevivente medievalismo do Século XVI nas suas alturas de Olinda, lançando um olho atento às suas terras a serem exploradas e outro olho, cubiçoso e alerta, ao ancoradouro situado
uma légua para o Sul, em frente à ponta do linguado de areia
que se escapara da encosta da colina e onde os navios fundeados enchiam o seu bojo com as riquezas da terra. Em
frente a Olinda, não havia ancoradouro, ou melhor, não o

havia tão seguro como aquele da ponta da península, ampa*
rado pela linha de pedra dos arrecifes, que nessa altura
emergiam do nível das águas de preamar, quebrando o ímpeto das vagas e das correntes. Entre esta "dilatada corda
de Serrania ("), o Recife de pedra - - Reciffa Lapidae de
Barlaeus e o Recife de areia, ficava o Poço, abrigado e seguro,
cujas águas raramente se encrespavam. Com razão escrevia
GABRIEL SOARES DE SOUSA, em 1587, que "entrando para dentro
ao longo do Arrecife, fica o rio morto ( 28 ), no qual, conforme
afirmava outro cronista, no começo do século seguinte, o autor dos "Diálogos das Grandezas do Brasil", "os navios estavam seguríssimos de qualquer tempo, posto que muito furioso
porque tinham, para sua defensão grandíssimos arrecifes
onde o mar quebrasse". Já em frente a Olinda, a fita de pedras submergia, deixando passar por cima o grosso das vagas
carregadas das areias que se iriam depositar na foz do Beberibe, barrando-lhe a saída e construindo o linguado de terra
já referido. Em tão pouco abrigado ancoradouro, não podiam
"encontrar repouso necessário as naus e caravelas que, depois de tão largas travessias precisavam de refrescar na tranquilidade de um rio morto". ( 2 9 ). Conformaram-se, pois, os
habitantes de Olinda com fazerem uso do porto natural de
Recife, abrigado e seguro, embora um pouco distante, exigindo o transbordo das mercadorias dos ou para os botes, saveiros, chalupas e pequenos barcos que navegavam pelo Beberibe ( 30 ), entre a cidade e o porto ou o seu transporte por

( 2B ) Sobre a inépcia do mercantilismo português, tardo e obtuso
em comparação com o agudo sentido comercialista do holandês, afirma OLIVEIRA LIMA o seguinte: "Em matéria de comércio nunca se
chegou na Península a um sistema vantajoso. Lisboa foi, no século XVI,
período de sua maior prosperidade, um mero entreposto por onde
transitavam, caminho de Flandres, as cargas ultramarinas. O Reino
não soube criar relações mercantis com as outras naçõas da Europa".
M. OLIVEIRA LIMA, "Pernambuco, seu Desenvolvimento Histórico" —
Leipzig, 1895.
( 2 «) J. Lúcio DE AZEVEDO — "Épocas de Portugal Económico".
Lisboa, 1947.

( 2 7 ) FREI RAFAEL DE JESUS — "Caslrioto Lusitano" - 1679.
( 2a ) GABRIEL SOARES DE SOUSA "Tratado Descritivo do Brasil"
2.a ed. — Rio, 1897.
(-») "T)o ancoradouro ao porto" - - Publicação da Diretoria de
Documentação e Cultura da Prefeitura do Recife, sob a direção de
JOSÉ CÉZIO REGUEIRA GOSTA — Recife, 1939-40.
f3°) "Ao longo dele (o Beberibe), navega-se com chalupas, pequenas barcas ou botes e saveiros, para Olinda, onde há um cais. no
qual carrega-se e dascarrega-se e assim são transportadas todas as fazendas e mercadorias de e para O l i n d a . . . "
"Olinda Conquistada"
— JOÃO BAERS, Tradução de ALFREDO DE CARVALHO — Recife, 1898.
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terra, através dos areais do istmo, desde que este podia,
em toda a sua extensão, "ser percorrido em qualquer época,
qualquer que fosse o estado do mar" ( 3 l ). Para essas atividades portuárias, faziam-se necessárias algumas instalações
humanas, as quais foram assentadas na extremidade sul da
planície do Recife, em frente à porção do canal chamada
propriamente de porto, desde que o poço ou ancoradouro era
a parte mais junto à entrada da barra e de mais profundidade'( M ).
Foram essas instalações a princípio "alguns armazéns
em que os mercadores agazalhavam os açúcares", "algumas
casas dos oficiais da Ribeira", algumas palhoças dos homens
a serviço do mar: carregadores, marinheiros e pescadores.
E assim formou-se, sobre os areias da península, esgueirada
entre o rio e o mar, uma pequena aldeia conhecida pelo nome
de O Povo ou a Povoação dos Arrecifes, ou ainda, Ribeira
Marinha dos Arrecifes. Povoação criada para servir ao porto
e, portanto, como uma consequência direta de sua atividade
específica, com sua vida e seu futuro indissoluvelmente ligados à vida do porto. O porto prosperou. Consequência direta da prosperidade da Capitania: cortava-se nas matas
muito pau-brasil e fabricava-se, nas várzeas, muito açúcar e
a Capitania de Duarte Coelho sobrepujou todas as demais.
( n i ) EMILE BERINGER — "Memórias acerca do Porto do Recife"
•— Edição da Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo — Recife, 1942.
O"12} Informa ainda BERINGER que o ancoradouro era representado
sobretudo pelo poço qu?, segundo LAET e NIEUHOF tinha, à entrada da
barra, 500 passos do laiVura, com profundidade entre 5,65 e 5,97 m.
Ali, no poço, aguardavam os veleiros a maré alia para entrar propriamente no porto, vencendo os bancos de areia e ancorando novamente
no Mosqueiro, diante da extremidade alargada da península. Só os
pequenos navios fundeavam flefinitivamente com suas cargas na parte
interna do porto. Cumpre lembrar o sentido relativo da palavra "pequeno navio" em relação aos meios de transporte marítimo da época.
Segundo refere HERMAN WATGEN, no seu livro "O Domínio colonial
Holandês no Brasil", os grandes navios holandeses não ultrapassavam
500 toneladas e os pequenos eram de 250 a 300.
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Gabriel Soares de Sousa, Senhor de engenho na Bahia, afir
mava que "Pernambuco era, então, a mais adiantada das ca
pitanias, quer no cultivo e na produção da terra, quer na polidez dos costumes e conforto da vida". Para dar saída à
grande produção de açúcar da capitania ("')> em sua maior
parte oriunda da várzea do Capibaribe, era necessária uma
grande atividade portuária. Segundo os historiadores da
época o movimento anual do porto já era em 1584 de cem
navios e no começo do Século seguinte, afirma o autor dos
"Diálogos das Grandezas do Brasil" que havia sempre surtos no porto do Recife para mais de trinta navios. Com o
crescente movimento do porto, tinha, forçosamente, que
crescer a aldeia ou povoação criada para seu serviço e a
verdade é que, pouco a pouco, o burgo se foi alongando.
A sua população cosmopolita, de marinheiros e flibusteiros de diferentes nacionalidades, subjugados culturalmente
à prepotência portuguesa, logo levantou na praia uma ermida, sob a invocação dum Santo querido dos pescadores a Ermida de S. Teimo — em torno da qual as casas se foram
arrumando, ou melhor, arruando à moda portuguesa. Novos
armazéns se acrescentaram aos primeiros. Algumas casas
melhores, embora com pouca nobreza em suas construções,
completaram o incipiente agrupamento urbano. Agrupamento que não era possível deixar indefeso, diante dos perigos de invasão e de saque pelos piratas estrangeiros, num
século caracterizado pela infrene pirataria marítima, exercida por corsários de diferentes nacionalidades: franceses,
holandeses, ingleses, etc. Para defesa da porta de entrada da
Capitania - - d o seu porto de armazéns atestados com suas
ricas caixas de açúcar, tão disputadas pelos aventureiros do
(33)' Açúcares produzidos pelos engenhos localizados na Capitania e que, segundo ANGHIETA em suas "Informações do Brasil e de
Suas Capitanias" alcançavam em 1584 a casa dos 60. FERNÃO CARDIM
avalia o número desses engenhos em 66, com uma produção anual, em
1589, de duz^ntas mil arrobas. A produção total das três capitanias,
de Paraíba, Pernambuco e Itamaracá, orçaria em quinhentas mil
arrobas.

L
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tempo, levantaram os portugueses um sistema de fortins:
o primeiro deles, ficava no lado Sul da entrada da barra, assentando sobre arrecifes e fora cognominado de Forte da
Laje ou Forte do Mar, sendo depois crismado pelo povo como
forte do Picão; o segundo, ficava em frente ao primeiro, assentando no areal do istmo, a 500 metros ao norte da povoação e fora balizado como forte de S. Jorge; o terceiro ficava
a 500 metros ao norte do segundo, no mesmo istmo, e chamava-se do Bom Jesus. Em frente à península, entre dois braços
do Capibaribe, havia uma ilha quase deserta, onde fora levantado pelos padres franciscanos um convento para seu retiro e onde existia uma espécie de estaleiro para conserto e
reparo dos pequenos barcos. Era a Ilha dos Navios.
Esta era a paisagem humanizada da planicie do Recife,
quando, em fevereiro de 1630, surgiram, diante da barra os
"panos" da esquadra do Almirante Loncq, com o objetivo de
conquistar para os holandeses as terras que haviam permitido aos portugueses manterem, desde os fins do século anterior o monopólio mundial do açúcar. Os poucos documentos gráficos e literários que nos restam daquela época, nos
dão uma ideia clara dos principais traços naturais da região,
nuns, mais toscamente representados, noutros, com mais nitidez e minúcia. No mais antigo mapa do porto do Recife, o do
Códice da Biblioteca da Ajuda de Lisboa, sob o título de "Roteiro de Todos os Sinais -- Conhecimentos, Fundos, Baixos,
Alturas que há na Costa do Brasil" (Fig. 2) vê-se, bem representados, os dois núcleos urbanos de Olinda e Recife, contrastando nitidamente a importância do primeiro com a mesquinha área ocupada pelo segundo. Na Carta de HESSEL
GERRITSZ, de 1630 e que se encontra hoje na Biblioteca de
Leide, (fig. 3) verifica-se a área marcada com a letra D, como
a única construída na península e correspondendo ao "Povo
Oft Dorp". A verdade é que o Recife dessa época, composto
de "150 casas, a maior parte, armazéns ou depósitos de géneros do país", na descrição de SEBASTIÃO GALVÃO (34) ou,
(34) SEBASTIÃO DE VASCONCELOS GALVÃO — Dicionário Corográfico Histórico e Estatístico de Pernambuco, Rio de Janeiro, 1921.

quando muito, com suas "200 casas acachapadas", no dizer
de ALVES NOGUEIRA ( 35 )> estava longe de ser uma cidade ou
mesmo uma vila. A sua paisagem humana concentrava-se
num porto a serviço da capitania açucareira e ligado
diretamente, em suas funções imediatas à cidade de
Olinda. Porto natural e fortificado, dispondo de algumas instalações mais indispensáveis ao desempenho
de suas funções, tais como, armazéns, depósitos, casas
de marinheiros e de autoridades administrativas. Antes
da chegada dos holandeses, não havia ainda no local
traços significativos de uma futura cidade. O núcleo de construção do Recife de 1630 pode ser considerado quando muito
como um rudimentar bairro portuário, funcionalmente ligado à cidade de Olinda, da qual lhe provinham quase todos
os motivos e fatôres de vida, inclusive a água de seu consumo ( 36 ). Sem o fato histórico da invasão holandesa, não existiria hoje, nos mapas do Brasil, a cidade do Recife, capital de
Pernambuco, com suas características de uma cidade-pôrto,
de uma cidade de planície, estendida ao longo dos rios da região e independente da cidade de Olinda. Há quem afirme
que a origem da cidade do Recife, estava predeterminada
pelas condições naturais e, a posteriori pelas condições económicas da região e que, mais cedo ou mais tarde, ocorreria
o seu advento, não tendo os holandeses feito mais do que antecipar esse fenómeno de Geografia Humana ( 37 )- Enquecem
(39) M. TOMAZ ALVES NOGUEIRA — "O Príncipe de Nassau" —
1900.
( 36 ) Do Recife da então, escreve J. A. GONÇALVES DE MELO
NETO: "Burgo -triste, sem vida própria, para onde, ,até à água tinha
que vir de Olinda" — J. A. GONÇALVES DE MELO NETO — "Tempo dos
Flamengos" Rio, 1947.
( 3T ) Entre os que assim pensam, destacamos o historiador Pernambucano OLÍMPIO DA COSTA FILHO, que, num interessante trabalho
intitulado "O Recife, o Capibaribe e os Antigos Engenhos", escreveu
as seguintes palavras: "O comércio constantemente praticado através
desses armazéns situados a pequena distância do porto, onde, ao tempo
de Frei Vicente (1627) existia uma povoaçcão de 200 vizinhos, deixa
ver, sem nenhum exagero de opinião, que quando os holandeses, em
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os que assim afirmam que a situação geográfica nada significa por si, mas em relação às características culturais de um
grupo ou de uma época (38). Esquecem também que, se a cidade é uma criação da vontade humana, essa vontade só se concretiza quando corresponde à satisfação de necessidades materiais ou psicológicas, de caráter coletivo. Ora, a formação
cultural dos portugueses e o seu sentido de vida económica e
social estavam longe de impulsioná-los ao ato de criação de
uma cidade no meio de charcos e pauis, infestados de miasmas, em terrenos impróprios e difíceis, e quase impossíveis
de serem defendidos dentro dos métodos e processos defensivos por eles conhecidos. Tudo indica, pois, que sob o domínio português, com o inevitável crescimento do porto, o
burgo do Recife se fosse desenvolvendo na direção de Olinda
e se fosse deslocando para o Norte, até se fundir e ampliar
na área das colinas, num complexo urbano muito semelhante ao da Bahia. A própria resistência a mais extremada, que
sempre fizeram os portugueses e os nativos seus descendentes, ao desenvolvimento da cidade nas terras da várzea do
seguida ao incêndio de Olinda, concentrados no Recife, deram maiores
proporções ao local, estabelecendo a sede do governo, construindo seus
palácios e executando obras de mais urgência e necessidade, anteciparam apenas aquilo que se realizaria mais hoje ou mais amanhã,
como uma espécia de ponto final imperativo, remate de uma acão mais
larga". Revista do Norte, Recife, Dezembro de 1944.
(8s) "O sítio como a situação não tem valor senão em relação a
um conjunto de relações puramente humanas. Só o homem pode tornar
manifesta a sua virtude." MAX SORRE, "Géographie Urbaine". Sobre
o mesmo assunto escreve Louis BLONDEL: Uma aglomeração urbana
é um organismo que obedece a fatôres geográficos, económicos e históricos. Reconstruindo o passado de uma cidade, pode-se seguir, pas6o a passo, a flutiiação desses fatôres. Depois de um surto brilhante,
certas cidades morrem, porque um ou outro desses elementos constitutivos veio subitamente a faltar. Outras cidades, por sua situação,
parecem conservar uma eterna vitalidade" — Louis BLONDEL — "Lê
Dévelopemant Urbain de Genève à Travers lês Siècles" — Genève,
1946.
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Capibaribe de acordo com os planos holandeses, mostra bem
essa atitude cultural definitivamente dirigida noutro sentido,
para outros interesses, para outros sítios de fundação de suas
cidades. Foram, pois, os holandeses, como veremos no capitulo seguinte, que decidiram, num ato de vontade, em absoluta correspondência com suas aspirações culturais e com
os interesses materiais do seu grupo, da localização definitiva da cidade do Recife.

IV

A FUNDAÇÃO DA CIDADE
Quando os holandeses chegaram às costas de Pernambuco verificaram que, apesar das longas distâncias percorridas por mar, e da enorme diferença de clima entre
suas terras frias e brumosas do mar do norte e aquelas novas
terras quentes e lavadas da luz dos trópicos, havia inúmeras
semelhanças entre as duas paisagens. Semelhanças que, se
não constituiam de todo uma surpresa, porque os invasores
já vinham bem informados das principais características da
região, através de mapas, desenhos e informações que lhes
tinham sido fornecidos juntamente com as instruções dadas
pelo Conselho Diretor da Companhia das índias Ocidentais
( ::t> ), não deixaram, no entanto, de produzir no seu espírito
( 39 ) A invasão do Nordeste pelos holandesas não constituiu uma
aventura improvisada, mas a consumação de um longo plano, produto
de acurados estudos, levados a efeito por um grupo de técnicos e peritos a soldo daquela Companhia das índias Ocidentais fundada desde
1621 e a cujos serviços se encontravam alguns dos melhores geógrafos,
cartógrafos e gravadores daquele tempo. Sobre essa fase de preparação
da Holanda para o seu grande período de expansão geográfica no
século XVII, chamado por seus historiadores a "Idade de Ouro" do
país, escreveu H. RIEMENS as seguintes palavras: "Os holandeses se
apaixonavam por tudo qua dizia respeito a novos países e a viagens
distantes. Muitos cartógrafos acumulavam os informes trazidos pelos
viajantes. Mercator, em Antuérpia, e, mais tarde, Waghenaar, em
Amesterdão, fizerem editar atlas que foram muito procurados. Mais
tarde, o editor BLEAU imprimiu atlas e cartas marinhas de primeira
utilidade, os quais foram conservados por seu valor histórico. Quase
niJo existem cartas do'século XVII que não tenham sido desenhadas
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uma excelente impressão. Impressão de reencontrar, deste
outro lado do Atlântico, um tipo de paisagem até certo ponto
familiar, com unia topografia idêntica à de suas terras baixas
do norte da Holanda. Essa identidade de topografia, refletindo mesmo uma semelhança mais profunda — semelhança
de origem dos dois tipos de solo das duas regiões distantes.
Somos levados a aludir com uma certa insistência a estes
aspectos geológicos porque estamos certos de que este conhecimento da topografia regional deve ter pesado nas preferências dos que planejaram a invasão e a ocupação batava no
Brasil. Nenhum povo do mundo fora sempre tão obrigado a
pensar nos problemas do seu solo quanto o povo holandês,
sempre ameaçado, de perdê-lo, numa permanente luta com
o mar. Nenhum povo se identificou, pois, mais intensamente
com o seu meio circundante, produto de um continuado esforço de adaptação, do que aquele povo anfíbio, habitante
"de um país côncavo, côncavo de três metros abaixo do nível
do mar", na expressiva descrição de RAMALHO ORTIGÃO ( 40 ).
As terras donde provinham os invasores -- onde se assentavam os diferentes portos de partida dos seus navios se haviam formado pelo acúmulo de depósitos aluvionais,
de maneira idêntica àquela por que se processou o enchimento da baía do Recife. Três grandes rios da Europa Ocidental — O Reno, o Mosa e o Escalda — com a fusão das
ou editadas em Arnesterdão. Tudo isso contribuiu para auxiliar os
navagadores e para estimular os comerciantes na organização das
longas viagens." H. RIEMENS -- "Lês Pays-Bas dans lê Monde" —
1939. "Há anos que vinham sendo reunidos na Holanda dados e informações sobre a Capitania de Pernambuco, a configuração de sua
costa, os portos, desembarcadouros, regimes de ventos, a sua riqueza,
a sua agricultura. Navios holandeses visitavam pacificamente portos
pernambucanos, prontos sempre, porém, para se transformar em piratas. Há relações detalhadas em documentos de origem holandesa
sobre a costa pernambucana". JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES DE MELO
NETO — "Tempo dos Flamengos" — Rio, 1947.
(*») 'RAMALHO ORTIGÃO — "A Holanda" — 4.B edição — Lisboa,
1910. ;
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Fig, 8 •— Plano da cidade Maurício, — Mauritzstaadt - - Reprodução da
obra Barlaeus — "Rerum per Ocloennium in Brasília".

Fig. 9 — Cidade de Amesterdão em 1550, reprodução de uma carta de Cornclius Anthonisz.

ig. 10 — Cidade de Amesterdão em 1667. Reprodução de uma carta de Matheus Seutter (da mapoteca do autor') .

— 41 —

grandes geleiras, no fim da época glacial, tiveram seus volumes dágua enormemente aumentados e arrastaram naquele
período grandes massas aluvionais, que foram depor em sua
desembocadura no Mar do Norte, formando um gigantesco
delta, com inúmeras ilhas que iriam constituir no futuro a
Zeelândia, nome que significa país do mar. Estes aluviões não
se teriam depositado sem a proteção natural contra as
marés, constituída por uma longa faixa de dunas que o próprio mar tinha construído diante da desembocadura dos grandes rios. Entre a faixa ~de dunas formada com as areias trazidas pelas correntes marinhas e a costa onde os rios atingiam o limite do seu primitivo percurso, formou-se desta
forma uma larga bacia de água calma, propícia à precipitação e ao acúmulo dos materiais aluvionais. Pouco a pouco,
a laguna transformou-se em pântano e cobriu-se de vegetação
a qual consolidou o novo solo em formação ( 4 3 ). Assim se
formou aquela "região anfíbia, ora água ora terra firme, um
pouco de lodo envolto em névoa" ( 42 ) que o holandês pertinaz conseguiu defender de suas periódicas inundações, ali
levantando uma grande nação.
Por esta descrição sintética da formação do solo da Holanda, verifica-se a sua semelhança com o caso da planície
encharcada do Recife. Em ambos os casos comprova-se o ciei ópico trabalho de enchimento realizado pelos rios ajudados
(41) "Quando os rios atingem a grande massa dágua calma que é
cercada de dunas, os depósitos são mais abundantes. Pouco a pouco
essa massa dágua transforma-se ern terreno pantanoso que se recobre
de vegetação. As plantas consolidam aquele solo em formação. E' um
terrano de lodo, donde, mais tarde, os habitantes retirarão a turfa".
H. RIEMENS — "Lês Pays-Bas dans lê Monde" — 1939. "O mapa
aluai da Holanda apresenta todavia sinais dósse processo, tanto na
formação interrompida das ilhas e dunas do Norte, a costa da Frísia,
como na bacia central do Zuederzee e na escabrosa costa da Zeelândia,
no extremo Sudoeste" — BAHTHOLOMEW LANDHEER — "La Nación Holandesa" — México 1941.
(* 2 ) RAMALHO OBTIGÃO — "A Holanda" — 4.a edição — Lisboa,
1910.
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pelo mar, com as barragens naturais das dunas ou dos arrecifes que não são mais do que dunas petrificadas. Surge, pois,
como algo familiar aos olhos dos holandeses aquela paisagem da planície do Recife, com os seus linguados de areia,
suas ilhas, seus mangues, seus pauis, seus braços de mar,
seus arrecifes, seus deltas, seus dédalos fluviais. Só um traço
dessa paisagem parece absurdo e chocante ao olhar agudo
do invasor: a colina edificada de Olinda — a cidade mal equilibrada no dorso do monte (4:i), de forma tão desusada para
o conceito de cidade no seu país de origem.
E' bom que se ponha logo em destaque a pouca simpatia que logo de início tiveram os holandeses pela cidade de
Olinda, a qual se revela, nos primeiros documentos enviados
na época para a Holanda. Com instruções emanadas do Conselho dos XIX ( 44 ) para que tão cedo se apoderassem das
novas terras, nelas estabelecessem uma base firme para
outras operações de conquista, fortificando a Cidade
como era referida Olinda nos documentos holandeses da
época — o que nós vemos é a resistência dos ocupantes em
cumprir essa determinação. São contínuas referências a impropriedade daquela cidade para suas finalidades e o desejo
transparente de criar uma outra em sítio mais apropriado
para a capital da Nova-Holanda. Apesar de Olinda conter
naquela época acomodação para mais de 2000 moradores,
com muitas casas que "não são baldas de conforto, mas, cómodas e bem feitas, arejadas por grandes janelas que estão
ao nível do sótão ou celeiro" (4B) e cercadas "por lindas ár-

vores, como laranjeiras, limoeiros, coqueiros, tamareiras e
outras muitas, cujos nomes e virtudes ainda nos são desconhecidos" ( 4G ) — apesar dessas aprazíveis qualidades, Olinda
não conseguiu atrair as simpatias dos novos conquistadores.
O governador WAERDENBURCH, seus conselheiros e subordinados, apressaram-se em manifestar seu desamor por
aquela praça e em solicitar do Conselho Diretor permissão
para incendiá-la e meios para construírem uma outra, em
local mais propício. Em carta datada de 3 de abril de 1630, o
coronel VAN ELS informa aos diretores da Câmara de Dordrecht que, a seu ver, "Ninguém que, da Holanda vier para
aqui quererá ir morar em Olinda" e que, ao contrário, no
Recife e na ilha António Vaz é que se encontram "lugares
propicies para, com oportunidade, fundar-se uma cidade" ( 4 7 ). E o próprio coronel WAERDENBURCH não se cansa
de informar no mesmo sentido: Assim, em sua carta igualmente datada de 3 de abril de 1630 escreve aos Estados
Gerais: "Em minha carta anterior informei Vossos Altos Poderes de que encontrava dificuldades em fortificar esta cidade, por causa do grande número de elevações que existem
a cavaleiro umas das outras, especialmente u'a montanha ao
Norte da cidade, onde o inimigo aparece diariamente." E
nessa mesma carta dá conta ao governador das obras de fortificação que vai iniciar nas terras do Recife e da ilha António Vaz e conclui que "executados estes trabalhos, o porto,
os navios e o Recife estarão em perfeita defesa" ( 4 8 ). Em
carta de 27 de julho de 1630, volta Waerdenburch ao mesmo
assunto, da sugestão para que se abandone Olinda, "como

(tó) "No que diz respeito à praça de Olinda, temos a referir que
ela está situada em forma de ângulo no dorso de um alto monte, do
qual uma extremidade é mais elevada do que outra". Padre JOÃO
BAERS — "Olinda Conquistada" — tradução de ALFREDO DE CARVALHO,
Recife, 1898.
( 44 ) Das "Instruções dadas ao general Hedrick Cornelissen
Loncq", datadas do Conselho dos XIX em Middelburg, em Zeelândia,
18 de agosto de 1629 — Citação de J. A. GONÇALVES DE MELO NETO.
(45) JOÃO BAERS — "Olinda Conquistada" — tradução de ALFREDO DE CARVALHO, Recife, 1898.

(«) Carta do Secretário do Conselho PIETER DE VROE ao Conselho dos XIX, datada de 2 de abril de 1630 — Referida por J. A.
GONÇALVES DE MELO NETO, obra citada.
(«) Carta de ADOLPH VAN ELS aos Diretores das câmaras de
Dordrecht, datada de' 5 de abril de 1630, referida em JOSÉ ANTÓNIO
GONÇALVES DE MELO NETO, obra citada.
( 4 «) Missiva do coronel VAN WERDENBURGH, em Pernambuco, aos
Estados Gerais, 3 de abril de 1630 — in "Documentos Holandeses",
Vol. I — Rio de Janeiro, 1945.
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ela é dominada por outras montanhas e de forma pouco propicia para ser fortificada," e junta à dita carta um "desenho
do Recife e da ilha de António Vaz, traçado não conforme as
dimensões, mas apenas a olho, pelo engenheiro COMMERSTEYN ( 4 0 ). Em carta de 29 de março de 1631, toca o coronel
a mesma tecla: conservar a cidade "que, consoante meu último parecer não pode ser fortificada, é contrário aos interesses dos Senhores Diretores" ( 5 0 ) . Comungando dessa
mesma opinião, vemos expressar-se o seu capelão, o Padre
JOÃO BAERS que, "Olinda é, por natureza, fraca e, em consequência de diversas eminências e montes que, uns e outros
juntos comandam a praça, não pode ser bem fortificada sem
grandes trabalhos e despesa" e que, por outro lado, "o Recife
é naturalmente forte e capaz de ser ainda mais fortificado" ( B l ) . Outro documento insofismável dessa preferência
dos holandeses encontra-se no livro de BARLAEUS, já nos tempos de MAURÍCIO DE NASSAU. Esse autor, embora reconhecendo
que Olinda fora "notável por belos edifícios e templos", condena sua situação imprópria nas seguintes palavras: "o sítio,
por amor das colinas que ela abrange em seu perímetro, é
assaz acidentado, de sorte que dificilmente o poderia munir
a indústria humana" ( 8 2 ). Também JOAN NIEUHOF em sua
"Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil", publicada em Amesterdão em 1682, referindo-se às ruínas da
Olinda incendiada "outrora famosa sob o domínio português", afirma que "a grande diversidade de acidentes geográficos da região dificultava a construção de fortificações
( 49 ) Missiva do coronel VAN WERDENBURCH, :am Pernambuco, aos
Estados Gerais, em 27 de julho de 1630 — in "Documentos Holandeses" "Vol. I — Rio de Janeiro, 1945.
( 5 °) Missiva do coronel VAN WERDENBURCH, 'em Pernambuco, aos
Estados Gerais, em 24 de março de 1631 — in "Documentos Holandeses" Vol. I — Rio de Janeiro, 1945.
( R l ) JOÃO BAEIIS — "Olinda Conquistada", Trad. de 'ALFREDO DE
CARVALHO, Recife, 1898.
( 52 ) GASPAR BARLAEUS "Brasil Holandês sob o conde MAURÍCIO
DE NASSAU" — Trad. de CLÁUDIO BRANDÃO — Rio de Janeiro, 1940.

regulares" ( 5 3 ). Todos esses documento holandeses estavam
a lavrar a condenação de Olinda ou a justificar a ação dos
conquistadores que conseguiram afinal permissão dos Conselhos Gerais para evacuarem aquela praça e o fizeram em
novembro de 1631, incendiando-a.
"E' deste momento que data o desenvolvimento da cidade do Recife" afirma de maneira categórica um dos que melhor estudaram a História dessa cidade — o engenheiro
francês EMILE BÉRINGER ("*), procurando ressaltar nessa frase
a importância histórica daquele momento decisivo em que
o holandês abandonava o já feito pelo colonizador que o
havia antecedido, para realizar em novos moldes, de acordo
com sua técnica e seus interesses próprios, uma nova cidade,
num novo assentamento. Não queremos dar a entender, com
estas palavras, que o incêndio de Olinda determinasse por
si só a decisão da localização definitiva da futura cidade, mas
que fixou a data deasa decisão, condicionada por inúmeros
fatôres. E' verdade que havia duas correntes de opiniões
entre os holandeses: a dos que se inclinavam pelo Recife e a
dos que advogava mas vantagens da ilha de Itamaracá, em
frente ao canal de Iguaraçu, que, no século anterior, era conhecido pelo nome de porto de Pernambuco ( 65 ), mas fatôres
a que aludiremos a seguir neste ensaio, deram a vitória definitiva à região da planície recifense. O incêndio de Olinda
( 5S ) JOAN NIEUHOP — Memorável Viagem Marítima e Terrestre
ao Brasil — Trad. do inglês de MOACIR N. VASCONCELOS — São Paulo,
1942.
(54) VICTOR FOURNIÉ e EMILE BÉRINGER — "Memórias do Porto
do Recife" — Arquivos da Prefeitura Municipal do Recife — N.° 2 —
1942.
' '/'í*
(55) "Convém notar, todavia, que, pelo nome de porto de Pernambuco, era conhecido o canal situado entre a costa de Iguaracu e
a ilha de Itamaracá. Um mapa anónimo reproduzido no Atlas de
Kunstmann, posterior à expedição de Cristóvão Jacques, assim o registra: "Só tempos após passou o mesmo nome a designar o atual ancoradouro recifanse". ESTÊVÃO PINTO — "O Porto do Recife e sua
Evolução Histórica" — in "Porto do Recife" — 1933.
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facilitou essa vitória de duas maneiras: de um lado, deslocando para o povoado do Recife a grande massa de população que vivia em Olinda e impondo, desta forma, a necessidade de que se procedesse a novas construções para abrigar
tão desproporcionado contingente humano na aldeia que até
poucos meses atrás era composta de 200 casas, muitas das
quais foram incendiadas por ocasião da invasão; por outro
lado, fornecendo, pela demolição de suas casas incendiadas,
muitos dos materiais de construção que tanto escasseavam
na colónia (B<1), para levantamento da nova cidade.
Destarte, o burgo triste do Recife tomou vida nova e se
foi desenvolvendo. À base dos alicerces de muitas casas incendiadas por ocasião da invasão e nos poucos espaços de
terrenos ainda livres no estreito linguado de areia, os holandeses levantaram novas construções ( 57 ). E como a península
se mostrasse limitada para essas construções, iniciaram os
holandeses os aterros do lado da bacia do Beberibe, estendendo sobre os mesmos as construções das senzalas. Com todos
esses acréscimos de terrenos e de construções, com o levantamento dos andares das casas, como se pode ver numa gravura da época, que corresponde ao período de 1632 a 1635,

e que leva o título "T" Recif de Pernambuco" (fig. 4), na
qual surgem os primeiros sobrados da cidade, — com tudo
isso, não era possível abrigar naquela limitada área uma população calculada em cerca de 7 000 pessoas, que fora ali repentinamente jogada. Para desafogar a povoação foram então construídas algumas casas na Ilha dos Navios, na qual
até bem pouco apenas existiam o convento de Santo António
e algumas casas rentes à praia, servindo de armazém, tudo
mais consistindo "num vasto mangue, coberto pela maré, e no
qual emergiam algumas ilhotas" ( 5 S ).
Quando, em 1637, Nassau chegou a Pernambuco, para dar
início ao grande período administrativo do domínio holandês
no Brasil ( 50 ), a paisagem cultural da região era bem diferente daquela contemplada pelos homens da esquadra do
almirante Loncq. O Recife já tinha vida própria, em íntima
conexão com o porto e a própria Ilha de António Vaz começava a ser povoada. Nas terras de ambos os lados, notamse as construções defensivas: os fortes, as palissadas e os
muros que os holandeses levantaram para garantia dos seus
redutos. Para mostrar as diferenças que se processaram nesse
primeiro período de domínio holandês, apresenta-nos GONÇALVES DE MELO NETO, um documento valioso, uma carta do

(56) "A falta de pedreiros, canteiros, cal e cimento" informa aos
Estados Gerais o governador VAN WAEHDENBURCH, justificando a relativa lenUdão com que marchavam as construções dos portos —
Carta de 27 de julho de .1630 — "Documentos Holandeses" — 1.° Volume — Rio de Janeiro, 1945. E noutra carta refere "aqui não há nada
se não são faxina e areia, pouca cal e tijolos, nem material com que
fabricá-los" — Carta de 3 de setembro de 1630 — "Documentos Holandeses" — 1.° Vol. — Rio de Janeiro, 1945.
( 57 ) Em valioso documento da época da expulsão dos holandeses o "Inventário das armas e petrechos bélicos que os holandeses deixaram em Pernambuco, e dos prédios edificados até 1654", publicado
pelo governo do Estado em 1940, vemos a extensão daquelas construções. Raras as casas que não foram "fabricadas por holandeses" ou
que não tenham "benfeitorias feitas por flamengos" ou que, sendo
"obra portuguesa até onde chega o umbral de pedras" não seja, "daí
para cima, flamenga".

(58) VICTOR FOURNIÉ e EMILE BÉRINGER — "Memórias acerca do
Porto do Recife" — Arquivos da Prefeitura Municipal do Recife N.° 2 — 1942.
(s») Sobra a dominação holandesa no Brasil, escreveu OLIVEIRA
LIMA que ela pode ser dividida em 3 períodos: "o da conquista, que
começa em 1630, com a tomada de Olinda e Recife, e termina em 1637,
com a chegada da Maurício de Nassau, já então ganha toda a costa do
Rio Grande do Norte ao Rio Formoso; o da administração, de 1637 a
1642, sob o influxo do ilustre Príncipe, o qual ainda alargou a esfera
do seu governo, para o Norte até ao Maranhão, e para o Sul até Sergipe;
e o da resistência, encetada >em 1642 pela sublevação do Maranhão e
que foi adquirindo consistência com a retirada do Conde até as vitórias dos Montes Guararapes, e a final expulsão do inimigo em 1564'\ —
OLIVEIRA LIMA — "Pernambuco, seu Desenvolvimento Histórico
Lsipzig, 1895.
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conselheiro Johan Ghijselin, que havia estado no Brasil em
1634 e voltava, três anos depois, na companhia de Nassau.
Desta carta destaca o historiador pernambucano o seguinte
trecho: "Encontro aqui no Recife, desde a minha partida,
uma mudança extraordinária em casa de comerciantes, nos
negócios e construções que diariamente se iniciam em grande
número, tão belas como na Pátria, de modo que, dificilmente
há lugar para nos alojarmos e muito menos para construir,
já estando ocupados os melhores pontos; alguns portugueses
já moram aqui".
Foi, porém, com Nassau que se operou a fixação definitiva da cidade na sua atual localização. Começou o novo governador por ir habitar a Ilha de António Vaz, sendo sob sua
orientação traçado e iniciado um plano urbano da ilha, para
levantamento da cidade, que os Conselhos Políticos decidiram chamar de Mauritzstadt, em homenagem ao seu fundador. Essa área passou a ser o centro cívico do núcleo urbano, situação que até hoje ocupa na estruturação funcional
da cidade do Recife.
Chegado a esse ponto, em que a situação do núcleo inicial
da cidade fora bem fixado, cumpre-nos analisar, um tanto
mais detidamente, pelo confronto dos documentos históricos
de que lançamos mão e à luz dos modernos conhecimentos
de Geografia Humana, quais os fatôres que trabalharam no
sentido daquela decisão dos holandeses.
Destes fatôres sobressai nitidamente o que poderemos
chamar de valor ou superioridade estratégica daquelas terras
baixas, situadas entre os braços do Capibaribe e do Beberibe.
Valor estratégico dentro do conceito dos holandeses daquela
época, que abrangiam nessa expressão não só a defesa militar
de uma região, como a defesa económica dos seus interesses
mercantilistas. Nenhum povo tinha até então associado tão
intimamente o espírito mercantilista ao militar, como o fizeram os holandezes do século XVI e XVII. As grandes cidades que eles fundaram ou desenvolveram ao máximo, no
começo da Idade Moderna, denotam sempre, em sua situa-
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cão geográfica, a associação do fator militar e do fator económico, agindo como determinantes na escolha do seu sítio.
Não estamos mais na Idade Média em que o fator defensivo
atuava quase que exclusivamente, sendo posto à margem o
fator económico (°°); nem alcançamos ainda o período contemporâneo em que entra também em linha de conta os fatôres da salubridade, de defesa biológica dos grupos humanos que vão habitar a cidade. Não. Os holandeses do século
XVII subordinavam tudo, ou quase tudo, ao seu mercantilismo organizado e disciplinado militarmente e, destarte, punham itulo sob o signo da estratégia militar e comercial. Já
vimos que toda a guerra contra Olinda por parte dos responsáveis pela escolha da capital da colónia estribava-se
sempre, em sua aparência, nas condições desfavoráveis à defesa, mas, em sua realidade, traduziam também o seu desacerto, pela distância em que a cidade se punha do porto,
centro dos seus interesses mercantis. E' por isto que tem toda
razão GONÇALVES DE MELO NETO, ao afirmar que em Recife é
que os holandeses se sentiam à vontade "mais garantidos
junto ao mar, perto dos seus navios". A estratégia daquela
região colocada por trás dos arrecifes de pedra, resultava
não só de sua topografia especial, como de sua situação privilegiada, nas terras mais orientais do Continente, avançando
em busca da estrada marítima do Atlântico e fazendo-se,
assim, escala forçada dos navios que disputavam a soberania naval e comercial naquelas águas. Não devemos perder
de vista que a invasão holandesa fora levada a efeito sob o
patrocínio e direção da Companhia das índias Ocidentais,
cuja fundação e aprovação tinham sido favorecidas por motivos militares — os burgueses que subscreveram os seus capitais, encontrando apoio nas razões do Estado que desejava,
desta forma, depauperar ainda mais as potências ibéricas,
suas inimigas de armas e concorrentes no monopólio comer(60) Sobre a fundação das cidades na Idade Média, consulte-se a
obra clássica de PIRENNES — "Lês Villes dans lê Moyen Age" — 1927
e a do CAMILLE ENLART "Villes Mortes du Moyen Age' - - 1820.
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ciai do mundo ( G1 ). E que, nas Instruções com que foi munido o almirante Loncq, recomenda-se cabalmente àquele
cabo de guerra a necessidade de fazer das terras de Pernambuco uma praça forte e uma base naval para novas conquistas: para a conquista da Bahia, do Rio de Janeiro, de
Buenos Aires, etc. Em relatório enviado em 1633 aos Diretores da Companhia, pelo Conselheiro Político no Brasil, Jean
Walbeeck, é posta em destaque aquela situação privilegiada
da nova conquista nas seguintes palavras: "Quanto à situação
da parte mencionada deste país, passando uma vista dolhos
completa, ver-se-á que nenhum país aparece situado tão vantajosamente para os nossos Países Baixos, pois é o mais oriental e mais próximo de ioda a América Meridional, de modo
que uma viagem comum, seja de ida, seja de volta, pode ser
calculada em dois meses. Uma vez de posse desta parte Setentrional do Brasil, cortaríamos o Sul do Brasil como a capitania da Bahia, etc., aos portugueses e (podendo nossos artigos ser transportados mais baratos e gravados de muito
menos impostos) destruiríamos todo o seu comércio de
açúcar, que, por nos havermos apoderado da maior parte do
comércio das índias Orientais, é ainda o único recurso da
Coroa de Portugal, mas, além disso, teríamos meio de dar ao
comércio mais importância ainda: porque sendo no Brasil a
exportação de gengibre proibida pelo Rei em proveito de Castela, poderíamos permitir esta exportação, e o país, assim
próprio a esta cultura como à da cana de açúcar, beneficiarse-ia com tal permissão e assim Castela a perderia inteira( C1 ) Sobro o assunto, escreve com muita acuidade H. RIEMEXS:
"A Companhia das índias Ocidentais, beneficiando-se do monopólio
sobre os outros negociantes holandeses, não teva lugar senão muito
tarde., em 1621, e não sem viva oposição: ela matava, com 'afeito, um
comércio privado já importante naquelas regiões. Mas razões militan's favorecem a sua instituição. O comercio clandestino e a pirataria
praticada em detrimento dos hespanhóis atingia em suas rendas o Eslado inimigo da República. Esta mesma consideração condenaria, aliás,
a Companhia, nina vez assinada a paz de Wastfalia — H. RIEMENS
"Lês Pays-Bas dans lê Monde", Paris, 1939.
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mente. Também o algodão pode ser cultivado com êxito, se
bem que agora, que ele é, por assim dizer, nativo, se lhe dê
pouca ou nenhuma atenção, porque os portugueses não se
ocupam senão com o açúcar, exclusivamente. Portugal, citado por todos os autores por suas grandes conquistas nas
índias e na África e também por ter-se apossado de toda a
costa brasileira, se acha tão enfraquecido de homens, que
quase não pode fornecer as tropas necessárias para tentar
estender seus limites a 15 in, no máximo 20 léguas da costa
ao interior, nós outros, Neerlandeses não possuindo senão
esta pequena, porém boa parte ao longo da costa, teremos
meio e ocasião (graças à grande multidão de habitantes em
que abunda o nosso país e que não se esgotará depressa por
causa dos que chegam continuamente dos países do Norte)
de penetrar mais no país, como os Espanhóis fizeram no México e no Novo Reino de Granada, de aumentar, se se julgar
necessário, o número de nossos engenhos, de cultivar, no interior, o que não quer dar resultado na proximidade do mar,
e assim, por meio de todas as espécies de frutas e plantas,
por esta região em condições de perfeição" ( c -).
Em iiehum outro documento encontrar-se-ão tão entrelaçados os interesses comerciais e históricos desse povo, em
nenhum outro se superpõem, com tanta frequência a estratégia militar, à estratégia comercial, donde seu inestimável
valor na demonstração de nossa tese.
Desta forma, tendo a missão de se firmar bem nesta posição estratégica e de aí criar uma verdadeira base naval C")
ao lado da feitoria comercial, os holandeses não podiam deixar de escolher, para sede do seu governo senão uma área de
terreno ao nível do mar, e bem junto ao porto, e não nas dis(«") Relatório do Conselheiro JEAN DE VALBEECK — in "Documentos Holandeses", 1.° Vol., Rio de Janeiro, 1945.
(<«) Mostrando a função de base naval desempenhada pelo Recife durante a ocupação holandesa, JOAQUIM CARDOSO escreveu as seguintes palavras: "Recife, que até então se constituía como uma aglomeração progressiva de moradias em torno da igreja de S. Pedro
Gonçalves( Corpo Santo), tomou de repente1 a característica das ci-
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declive, que quase não se pode subi-las, sem grande esforço e
trabalho" ( C4 ), principalmente para quem, como os holandeses, não tenha hábito dessas escaladas. Tendo que fortiíicar sua cidade contra os ataques dos porluguêses e dos nativos, assim como protegê-la do perigo das incursões dos piratas e flibusteiros da época, que já antes tinham visitado
aquelas paragens, os holandeses tinham que pôr em linha de
conta, logo de início, os elementos de proíeção com que podiam contar. E desses elementos de proíeção, nenhum lhes
parecia de maior confiança do que a água, da qual de há
muito faziam uso para o isolamento militar de suas cidades
- tanto de suas cidades europeias, como das situadas em
outros continentes e caídas em sua dominação. Se procurardades formadas "de uma vez", com os seus ornaveques e bastiões, baluartes e cortinas de pau a pique.
Essas fortificações levaram tempo a serem feitas e muito custaram à Companhia das índias Ocidentais, que por fim resolveu fazer
daquele porto uma espécie de base naval em pleno século XVII.
Vários e grandes empreendimentos militares foram projetados na
então capital do Brasil holandês, onde as naus, chegadas da Holanda,
sofriam reparos das avarias decorrentes da longa travessia, ou mesmo
consertos mais sérios. Do Recife partiram os navios de Cornelio Jol,
com o fim de atacar os galeões espanhóis carregados de riqueza vinda
do Peru; ainda perfeitamente equipada e abastecida, saiu dali uma
esquadra comandada pelo mesmo Jol, para a conquista dos Reinos de
Angola, Loanda e São Tomé. Organizadas em Recife foram a esquadra
da Henrique Brauer, membro do Supremo Conselho no governo de
Nassau, para uma malograda expedição contra o Chile, assim como as
que o próprio Nassau comandou nas suas investidas contra a Bahia.
Todas essas empresas e diversas outras que ficaram apenas em
projeto, como a expedição de Lichthardt a Buenos Aires, eram, por
assim dizer, planejadas em Recife, de comum acordo com os diretores
da Companhia". JOAQUIM CARDOSO — "Observações em torno da História da cidade do Recife no período holandês" — in "Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional", N.° 4 — Rio de
Janeiro, 1940.
( 84 ) JOÃO BAERS -- "Olinda Conquistada" — Tradução de ALFREDO DE CARVALHO, Recife, 1898.
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mós mais demoradamente apurar as últimas razões que levaram Xassau e seus conselheiros a optar definitivamente
pela Ilha António Vaz para suporte fisiográfico da nova cidade, veremos que estão todas elas ligadas a problemas criados pela água.
A primeira razão, está no simples fato de tratar-se de
uma ilha -- terra cercada e defendida por massas de água
por todos os lados. As ilhas sempre fascinaram os holandeses como Lases naturais onde levantar cidades, por lhes pouparem o esforço de cavar fossos defensivos em todos, ou, pelo
menos, em alguns dos lados dos seus núcleos urbanos. António Vaz era uma ilha colocada estrategicamente entre os dois
o Capibaribe e o Bebcribé — em cujos vales prosperios
rava maravilhosamente a indústria do açúcar, cujo produto
descia em barcaças por seus leitos navegáveis, e situada em
frente ao porto natural, abrigado, a curta distância dos arrecifes - - numa situação verdadeiramente ideal. E' verdade
que o seu solo era em parte pantanoso e em parte coberto de
mangue, mas isso não ia assustar um povo acostumado a
construir sobre a vaza das marés, povo capaz de construir
quase dentro dágua, num solo abaixo do nível do mar, uma
cidade inteira sobre pilastras e fazer dela uma das mais belas
e mais movimentadas de todo o universo — Amesterdão ( (i5 ).
Com a sua técnica de abrir canais, de construir diques, de
aterrar charcos, os holandeses sentiam-se capazes de transformar facilmente o pântano de António Vaz num jardim
semeado de palácios e assim foi planejada a nova cidade.
Não era a primeira vez que aquele povo de dominadores da
•("=) No século •seguinte, AmeMerdão alcançava mesmo essa primazia entre todas as cidades europeias. Num velho Guia da cidade, do
ano de 1720, e que temos em nossas mãos, encontramos a referência
de que Amesterdão, que se tinha levantado de um burgo de pescadores como o Recife, sobre as carcassas dos arenques, pescados nas
águas do Zuiderzee, se apresentava já naquela época como "Ia ville
Ia plus florissante, Ia plus propre et Ia plus riche de 1'univers'
"Lê Ouide ou Ia Nouvelle Description d'Amsterdam" — CHI:/
I>E LA FEUILLE — Amsterdam, 1720.
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água aventurava-se fora de seu país aquele tipo de empreendimento. Encontrando condições semelhantes em outros
continentes ou latitudes, haviam procedido de maneira idêntica, sem se assustarem com a grandeza das obras a realizar
nem dos obstáculos técnicos a vencer. Obstáculos que, na
certa, deteriam, como sempre detiveram, tais veleidades noutros povos, como os portugueses e os espanhóis ( oc ). Deparando-se, na ilha de Java com uma costa baixa, formada de
sedimentos aluvionais, carregados pelo rio Tjiliwoung, ali
fundaram os holandeses, em 1619 a cidade de Batávia. Numa
gravura do século XVIII, mostrando a cidade já bem desenvolvida (fig. 5), verifica-se a grande semelhança da paisagem onde o núcleo urbano da Batávia assenta, com a paisagem natural do Recife. Em ambos os casos, vemos uma planície pantanosa, sulcada por vários braços de rio e enquadrada por um friso de colina que fecha o horizonte. Sem se
deter na análise das condições de salubridade da região, o
(««) A venladf ('• ijiio, num cerío momento da colonização da Capitania de Pernambuco, com a grands prosperidade do comércio açucareiro e a necessidade de desenvolver o porto e bem administrá-lo,
pensou o então administrador da Capitania em mudar-se de Olinda
para o Recife, mas não encontrou nenhuma receptividade à sua ousada
ideia. E' BARLAEUS quem nos conta o fato com as seguintes palavras:
"Sob o domínio do rei da Espanha, governando o Brasil Albuquerque,
discutiu-se muitas vozes se conviria abandonar-se Olinda, distante do
porto >3 do acesso ao mar, transferindo-se os seus moradores para o
Recife, e para a ilha de António Vaz. Para esto fim, seria de grande
vantagem unir-se a ilha ao Recife, por se julgarem estes lugares inexpugnáveis por causa dos rios que os cercam e da vizinhança do Oceano.
Ficou, porém, supenso, sem nenhum resultado, esse projeto, ou porque
se temia, por inépcia da engenharia militar ou da arte das fortificações,
encetar tão importante cometimento, ou porque se sentissem pesarosos
os que se enlevavam com a amenidade de Olinda. Desaconselhavam
isto os portugueses, a quem parecia irrealizável esta ligação das terras,
em razão da violência do rio e da maré. Foram-lhes da opinião, mestres de obras assaz peritos, que se mandaram vir da Espanha. Desde
que começaram, porém, a senhorear o Brasil, os holandeses, subjugadores das terras e rias águas aprouve escolher-se o Recife e a Ilha de
António Vaz para sede do governo" - OASPAR BAREAEU — O. citada.
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holandês abriu canais nos pântanos de Tjiliwoung, construiu
cais, fortificações, pontes, armazéns e casas e estava fundada
a cidade de Batávia. Mas, embora estrategicamente bem
situada a cidade crescesse ao lado do porto, as suas condições de salubridade eram tão precárias (durante todo o Século XVIII Batávia foi chamada o cemitério dos holandeses)
(67) que, no Século XIX, a capital foi mudada mais para o interior e o antigo porto "avec son allure Vieille-Hollande" (°8)
não foi mais utilizado senão como porto de pesca.
A ilha de Manhattan, colocada no fundo de uma baía,
entre os dois braços do Hudson, onde os holandeses fundaram, em 1626, a Feitoria comercial chamada de Nova Amesterdão e que depois se transformaria em Nova York, (figuras 6 e 7), também lembra, em muitos dos seus aspectos a
nossa ilha de António Vaz e a sua situação estratégica ( C 9 ).
(°~) PiERura LA VEDA N — "Histoire d'3 TUrbanisme" • - Paris, 1841.
( 6S ) H. RIEMENS — "Lês Pays-Bas dans lê Monde" — Paris, :l94r>.
(69) "Os holandeses afinal compreenderam que, embora o Fort
Orange representasse o sau quartel general para o tráfico com os selvagens, fazia-se mister disporem eles de um ponto no grande ancoradouro, para centro de sau comércio transatlântico e das atividades
administrativas da província. O malhor que poderiam ter escolhido
era a extremidade Sul da ilha de Manhattan, que dominava a embocadura do rio e constituía um ponto estratégico do qual, com seu olhar
vigilante, poderiam abranger todo o circuito do ancoradouro, até a sua
porta marítima. A ilha era baixa, pouco arborizada, semeada de praias
e ilhotas, onde os navios poderiam facilmente descarregar. Assim,
foram ali levantada as muralhas do forte e as rústicas cabanas, onde
se abrigariam temporariamente os colonos" — Mrs. SCHUYLER VAN
RENSSELAER — "History of the City of N«w York in the 17th. Century. Vol 1-1909. Em inúmeras passagens deste ensaio — estudando
aspectos ou problemas peculiares da organização urbana da cidade do
Recife, iremos lançar mão desta espécie de cotejo ou de comparações
de certos valores característicos desta cidade com os apresentados por
outras cidades do mundo. iNão procedemos desta maneira com o intuito de mostrar erudição ou de dar colorido a nosso trabalho, mas por
necessidade, de ofício, em obediência a conduta que deve manter o
geógrafo na análise da quaisquer problemas. VIDAL DE LA BLACHE afirmou há muito "que nenhuma parte da terra, traz em si só, todas as
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Tudo isso mostra como aquela ilha estava a indicar-se espontaneamente aos olhos dos holandeses, como a sede privilegiada da capital da Nova Holanda na América do Sul.
Outro fator que muito contribuiu para a fixação do sítio
de localização da cidade naquela ilha foi a presença, no seu
subsolo, de água para seu abastecimento. Já referimos anteriormente que a água de consumo do Recife tinha que ser
transportada de Olinda, de forma que a sua presença em
António Vaz significava uma grande comodidade. E foi "não
só por essa comodidade, como por alargar-se, visto como era
acanliada para tanta gente a povoação do Recife, que tomaram (os Holandeses) o posto da ilha, que ali forma o
mar por um lado, ficando-lhe em frente a barreia de Afogados e, pelo outro, o rio deste nome e ainda pelo outro o
Capibaribe" ( 70 ), acentua DUARTE DE ALBUQUERQUE COELHO,
em suas "Memórias". E não é o único a referir-se à importância desses manaciais de água potável — as célebres cacimbas ou poços de Ambrósio Machado, que fornecem, conforme cartas enviadas em 1640 ao Conselho da Companhia
"uma água mais ou menos boa". BARLAEUS, em cujo livro
essas cacimbas são representadas num mapa do Castelo de
Friburgo, sob o nome de "Putei", refere-se às mesmas no
texto, com as seguintes palavras: "Não deixarei de dizer também que, no parque, existem poços distantes dos rios, três
suas explicações", e mais ainda "que o jogo das condições locais não
se descobre com clareza senão quando o observador se eleva acima
delas, ganhando altura suficiente para abraçar as analogias que nos
conduzem naturalmente à generalidade das leis terrestres". Com
estas' palavras, faz-nos o grande geógrafo .francês um convite imperioso ao uso do método comparativo, e por isto, termina com um
exemplo, — o de que não se pode conhecer os Alpes sem o comparar
com outras cadeias de montanhas, na m o Saara sem o estudo de outros
desertos do globo. Nesta ordem de ideias lançamos mão deste método
comparativo, sempre extremamente fecundo na interpretação dos fatos
geográficos, quando aplicado com discernimento e oportunidade.
( T0 ) DUARTE DE ALBUQUERQUE COELHO — "Memórias Diárias da
Guerra do Brasil, 1630-38" — Recife, 1944.

Fig. li — Planfn da cidade de Maestricht, no começo do século XV//. Reproduzida da obra
"The ai rum Urbium Belgicae Foedemlae" de Joannes Blaer.
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varas das nossas ou pouco mais. Rodeados de águas salgadas,
abastecem os moradores com abundância de águas doces, ou
porque a grande firmeza do solo não permite que penetrem as águas salgadas, ou porque estas, filtrando-se através
da terra, perdem a salsugem ou porque estes poços brotam
de lençol mais profundo que o leito dos dois rios. São eles
de grandíssima utilidade, porque não se podem buscar fora
águas doces, em razão de estarem rodeadas de inimigos. Entretanto, o que é mais de admirar é encontrarem-se no sertão,
já bem longe do litoral, poços de água salgada" ( 7 1 ). Estudando essas vantagens, a situação estratégica e as possibilidades topográficas da ilha, foi traçado um completo plano
urbano para a futura cidade, nos moldes do que os holandeses possuíam de mais adiantado naquela época. Moldes que
traduziam a alta técnica daquele povo em construções de
cidades sobre solos particularmente impróprios e ingratos e
em saber vencer um dos maiores flagelos que sempre ameaçaram os homens — o das inundações. "Os holandeses, por
sua arte de construir habitações sobre estacas, diques, pontes
e canais, venceram o adversário, não somente o rio, como o
mar. Aprisionavam o elemento líquido numa rede de pequenos canais, indo ao extremo de dispô-los geometricamente
como para melhor impor à água a marca da vontade humana", escreve PIERRE LAVEDAN, e prossegue, acerca da influência dessa técnica holandesa na evolução das ideias urbanísticas no mundo, com as seguintes palavras: "Em todos os
países, é a Amesterdão que se pedem conselhos e exemplos
sobre o assunto ( 72 ) .
No plano da Mauritzstaadt (fig. 8), atribuído ao arquiteto
Pieter Post, sem maiores provas, encontramos abundantes
traços dessa escola urbanística de Amesterdão, que alcançara seu esplendor máximo com arquitetos como Jacob Van
Campen e Pieter Post, com engenheiros especializados em
(")
í 72 )

l

GASPAR BARLAEUS — ob. citada.
PIERRE LAVEDAN — "Histoire de 1'Urbanisme" - Paris, 1941..
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fortificações, como Cohorn e com paisagistas como os dois
Steenwinkel e Abranham von Hagg ( r 3 ).
A área da cidade Maurícia abrangia as terras da ilha,
situadas entre o Forte Ernesto, ao Norte, e o Frederico Henrique, ou das Cinco Pontas, ao Sul, terras que, por se apresentarem primitivamente sujeitas a inundações periódicas
são representadas em uma gravura de 1637 com a denominação de Paludes (pantanais). O que, de logo, chama atenção
no plano é a sua precisão geométrica. De forma retangular,
como o plano de Batávia, ele é igualmente cortado em quase
toda a sua extensão, por um largo canal, que, partindo das
proximidades do Forte Frederico Henrique, alcança na ilha
um ponto correspondente à atual igreja do Rosário. Neste
canal principal, com a largura de 30 metros, entroncavam-se
dois outros, em pontos diferentes, ligando-o ao Capibaribe e
ao Afogados. Estes canais drenam a ilha pantanosa e servem
de meio de transporte. São canais de circulação, grandes artérias da cidade, semelhantes aos existentes na Holanda. As
construções se distribuem nos dois lados do canal, não existindo propriamente ruas, mas canais urbanos — Gracht como
no plano da monumental Amesterdão ( 7 4 ).
( 73 ) Só na Holanda encontra-se, em toda a Europa da época cidades "onde se tem a noção moderna do conforto, esta limpeza estrita,
êss'3s pequenos rafinements da vida animal cotidiana, os quais os franceses, os italianos, os espanhóis e mesmo os ingleses do século XVII
ignoravam completamente" — DUMONT WILD — "Amsíerdam" — 1925.
i"4} No fim do Século XVII já Amesterdão compreendia "74
canais que aí produzem um grande ornamento c que são extremamente
úteis para o transporte de mercadorias que por ôsse meio são conduzidas até diante dos armazéns. Todos esses canais têm comunicação
uns com os outros, da mesma forma que com o Astel e o Y. A cidade
é assim dividida i?m 90 ilhas ligadas por 240 pontes, tanto de pedra
como de madeira". "Lê finide ou Ia Nouvelle Bescription d'Amsterdam" edição de 1720. Esse aspecto de Amesterdão perdura até hoje,
apenas alguns desses números aumenluram, como o das pontes, para
350, impressionando a paisagem urbana como alguma coisa de única
no mundo: "Em nenhuma outra parle é possível ver-se uma tal mistura de água, árvores, casas, barcos e a moderna confusão de tráfego
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Não é só por seus canais e pela disciplina geométrica do
seu traçado que a Mauritzstaadt se assemelha a Amesterdão
e a outras cidades holandesas, como também por sua forma,
seu sistema de fortificações, etc. A sua disposição alongada,
acompanhando o grande eixo da ilha e debruçada sobre o
braço dágua oriental, lembra também de muito o primitivo
plano de Amesterdão de 1550, reproduzido em uma carta de
Cornelius Anthonisz (fig. 9), com sua disposição fusiforme,
uma das extremidades um tanto achatada, fazendo frente ao
porto, assentado nas águas do Golfo de Y, um lado sobre o
Amstel e o outro fortificado e cercado por um fosso ou canal
defensivo, constituindo-se o todo como uma verdadeira ilha.
O sistema defensivo da cidade Maurícia, composto do lado
que olha para o continente, de um baluarte em alinhamento
quebrado, com fossos e palissadas e com seus bastiões a distâncias regulares, é absolutamente idêntico ao que se apresentava cercando a Amesterdão, bem mais ampla, de 1667,
com seu traçado em hemiciclo, sua área semicircular e seus
canais semicirculares apoiados no Amstel, conforme figura
reproduzida numa Carta de Matheus Seulter do começo do
Século XVIII (fig. 10). As únicas diferenças consistem em
que o número de bastiões do entrincheiramento de Amesterdão não é de apenas três, como na cidade Maurícia, e sim de
26, dada a área muitas vezes mais extensa da primeira e de
de pedestres e de veículos" — escreve A. A. KOK, autor de um moderno "Guia da Cidade" — "Guicle to Amsterdam" — 1947. A idênticos fins destinavam-se os canais cavados na ilha de António Vaz por
ordem de Maurício de Nassau: " . . . andava o Príncipe Conde de Nassau
tão ocupado em fabricar sua nova cidade... e lhe trouxe a entrar por
meio dela por um dique ou levada a água do Capibaribe a entrai1 na
barra, por o qual d i q u e entravam canoas, batéis e barcas, para o serviço dos moradores, por debaixo das pontes de madeira com que atravessou em algumas partes esse dique a modo da Holanda" — FREI
MANOEL CALADO — "O Valoroso Lucideno e Triunfo da Liberdade" —
Recife — Edição de 1942.
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que, ao lado de cada uni deles, eleva-se uni moinho encarregado de renovar ou, como melhor se dizia naquela época, de
"refrescar as águas dos canais". Do lado de fora dessa muralha, na parte Norte da ilha, fez Xassau levantar o seu famoso castelo de Vrijburg (cidade da Liberdade) - - (fig. 11),
com suas duas altas torres, servindo uma de farol que era avistado do mar numa distância de õ a 6 milhas ( T r j ). Ao lado do
palácio, numa ampla área de terreno, "uma planície safara,
inculta, despida de arvoredos e arbustos, que, por estar desaproveitada, cobria-se de mato" - conforme descreveu
BARLEUS, "areal estéril e infrutuoso", na expressão de Frei
MANOEL CALADO, plantou Nassau um magnífico parque ou jardim - - o Jardim Botânico da Cidade - - representado com
grande riqueza de detalhes numa das estampas do livro de
BARLAEUS. Foi para esse parque que Nassau transportou 700
coqueiros adultos os quais, já no ano seguinte, frutificavam
com abundância ( 7 G ). Do lado Oeste da cidade, voltado para
o continente, levanta Nassau seu outro palácio (o de verão),
chamado Castelo da Boa Vista, (Fig. 12). Ligou também esse
notável administrador a cidade Maurícia ao Recife e ao continente, por meio de duas pontes, procurando destarte solidarizar as diferentes vias de comunicação que convergiam

para o porto ("). As linhas de orientação dessas pontes marcavam a direção da expansão da cidade e, quando depois,
com a expulsão dos holandeses, o plano nassoviano foi abandonado e voltou-se ao desarranjo e ao à vontade do crescimento à portuguesa, ficou sempre uma diretriz nesse crescimento, do qual resultou ser o Recife ainda hoje uma cidade
de disposição radioconcêntrica, como a planejaram tornar no
futuro os grandes urbanistas dos Países Baixos. Veja-se uma
planta da atual rede de tráfego ligando os pontos mais distantes da cidade do Recife e verifica-se a sua disposição axial,
convergente para o porto (fig. 13).
Crescendo sob a pressão de inúmeros fatôres de progressão, cujo estudo levaremos a efeito no capítulo seguinte, já
fora do domínio e da influência direta dos holandeses, a cidade nunca se livrou da sua pressão modeladora inicial e três
séculos depois ainda lembra muito o seu modelo de imitação
— Amesterdão. Se os canais não tivessem sido obstruídos ou
aterrados, o Recife mereceria ainda hoje muito mais do que
Nova York o nome de "Nova Amesterdão" ou de "Nova Holanda", nestas terras tropicais da América do Sul.

v 7 -') "•Oferecia uma perspectiva admirável, tanto do mar como
de terra e suas duas torres eram altas que podiam ser vistas do mar a
cinco ou seis milhas de distância". — JOAN NIEUHOF — "Memorável
viagem Marítima e Terrestre ao Brasil" — Edição de 1942. EMILE
BÉKINGER, baseado numa das traduções inglesas da otora original de
'NiEUHOF escreveu cinco a seis léguas em lugar de 5 á O milhas.
( Tfi ) A riqueza de arborização desse plano está também em absoluta coerência tom as características do urbanismo holandês no
Século XVII. Os viajantes desse século sempre se deslumbravam com
a beleza de arborização de Amesterdão, principalmente do seus graneis olmos debruçados sobre seus canais, o Heeren-Gracht, o PrinzenGracht, o Keyser-Gracht, etc. — R. MAKIS — "La Hollande et lês
Hollandais au XVIle et au XVIIIe Siècles vus par lês FrançaKs" —
Paris, 1925.

(") Com este conjunto de construções urbanas, distribuídas dos
dois lados do rio e ligadas por uma ponte de madeira, com os seus
arcos nas duas extremidades, o Recife no tempo dos Flamengos se assemelhava também muito com uma outra cidade holandesa da época,
Maestricht, assentada sobre o Mosa. Numa planta dessa cidade, que
apresentamos neste livro (fig. 14) reprodução da obra de BLAER —
"Theatrum Urbium Belgicae Confcdcratae" — 1635 — vêem-se as mesmas obras de engenharia defensiva, o mesmo partido tirado do rio e
até a ponte, com os mesmos arcos da de Nassau. Numa outra planta,
que reproduzimos da miasma obra, a do núcleo urbano de SchenchenSchans, situado na bifurcação do Reno, no Wall' e no Leck, o que vemos
é o aproveitamento de um estreito linguado de terra, de maneira muito
semelhante ao que foi feito no bairro do Recife (fig. 15).

FATÔRES DE PROGRESSÃO E DE LOCALIZAÇÃO DEFINITIVA DA CIDADE — CONCLUSÕES
Estudados os diferentes fatòres que contribuíram para a
fixação do núcleo urbano inicial na península do Recife e na
ilba de António Yaz -— fatòres de origem e de localização topográfica — passaremos em seguida a analisar os fatòres que
determinaram o desenvolvimento ulterior da cidade, condicionando a sua definitiva localização — a sua área atual de
ocupação. Os fatòres a estudar neste segundo grupo podem
ser rotulados sob a denominação de fatòres de progressão ou
de crescimento da cidade. A sua análise impõe-se desde que
o nosso ensaio pretende esclarecer antes de tudo as causas de
localização da cidade com sua expressão geográfica atual,
fazendo-se necessário conhecer até certo ponto a direção em
que se processaram, através dos tempos, as sucessivas conquistas da paisagem natural pelo organismo urbano. Conquistas que, em sua sequência natural, exprimem a evolução
do núcleo urbano, sob o impulso desses variados fatòres de
progressão e de propulsão de sua vida. Para realizar uma
sondagem na essência desses fatòres, não seremos contudo levados a um estudo detalhado da evolução urbana em suas
diferentes fases, o que ultrapassaria os limites e os objetivos
do nosso ensaio. Limitando-se nosso estudo ao mecanismo
eondicionador da localização da cidade, não pode ele abranger o capítulo da sua evolução. Capítulo que, no caso específico do Recife, se apresenta extremamente longo e complexo,
<5ada a grande riqueza de documentação de que poderá dispor

.— 64 —

o estudioso desse aspecto particular da sua vida urbana ( 7 S ).
Não nos aventuraremos, pois, a tal empresa. A evolução da
cidade será encarada em nosso estudo apenas em sua realidade total, como o processo de dinâmica geográfica, através
do qual foi tomando corpo e expressão, a atual fisionomia da
cidade. Não vamos apresentar aqui essa sequência, sempre
tão sugestiva, de perfis temporários da cidade, de sucessivos
retratos ou cortes de sua anatomia urbana, indispensáveis a
a um esiudo propriamente de evolução urbana - - mas, tão
somente, analisar quais os fatôres que agiram nesse processo
evolutivo, determinando finalmente a atual expressão da cidade cm suas correlações imediatas com o meio natural.
Já anteriormente tivemos ocasião de destacar o fato de
que, se na localização inicial de um núcleo urbano, predomina a influência dos fatôres topográficos locais, na sua evolução, predomina a influência da situação regional. No caso
do Recife, essa observação manifesta-se de maneira patente:
a povoação germinou e ganhou consistência de núcleo urbano
num determinado sítio, quando os holandeses, em seu sentido cultural, valorizaram esse sítio, pondo em relevo as suas
virtudes. Mas a verdade é que alguns poucos anos depois, os
holandeses se foram, a sua cultura foi esquecida, as suas influências quase apagadas e, no entanto, a cidade continuou
crescendo, tomando sentido e diferenciando-se funcionalmente, até apresentar-se em sua maturidade como a mais
importante de todo o Nordeste. E' que, na região onde a ci( 7 f < ) JOAQUIM CARDOSO, num bem fundamentado estudo que realizou acArea da cidade do Recife, afirmou com muita razão que "Recife
é, di- Iodas as cidades do Nordesle e talvez de todas as brasileiras, a
que possui mais numerosa documentarão sôbiv a sua forma topográfica, sobre os seus bem diferentes aspectos de paisagem urbana, que
veio a d q u i r i n d o alravés do tempo. "ObsfryaçiVs em íòrno da História
da Cidade do Recife no Período Holandês" — Revista do Serviço de
Património Histórico e Artístico Nacional — N.° /j — Rio de Janeiro,
1940.

Ltthdi r.H Caris rt-rvií"

f i g . 17 — Planta do Recife c seus arredores na segunda ir^tade do Século XIX com indi
cações de alguns engenhos da região.

a,
o
a
-i
a

«5

ca

•ç

s

o
a
o
-s

.M «E STABT Bveiíos *

Fig. li) _
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dade brotou, existiam condições capazes de agir como fatôres de progressão da vida urbana. Sem esses fatôres, o ato
de vontade humana abortaria por lhe faltar expressão geográfica — por falta de correspondência com as possibilidades
regionais.
A cidade nasceu como porto e a serviço imediato do
porto. E' este um dos seus aspectos mais singulares: em
regra, constrói-se um porto para servir a uma cidade; no
caso, levantaram os holandeses uma cidade para servir a seu
porto. O seu primeiro fator de progressão foi o crescimento
desse porto a serviço de uma região fértil, onde a indústria
açucareira prosperava a largos passos. Foi o açúcar produzido nos solos aluvionais e de decomposição do Nordeste, nas
famosas terras de massapé, da chamada região da Mata, que
constituiu, desde o começo e durante quase todos os períodos
da história nordestina, o fator fundamental de propulsão e
de evolução da cidade do Recife. Foi no vale do Capibaribe,
nas suas margens alongadas em várzeas fecundas que se iniciou o plantio da cana no país, — plantio que se mostrou de
logo extremamente vantajoso. Quando os holandeses se
preocuparam em invadir Pernambuco, fizerarn-no antes de
tudo atraídos pelo cheiro do açúcar, produto tão disputado na
época pelos mercados mundiais (79^, e aqui chegando, se as( 7!) ) JOSÉ UONÓRIO RODRIGUES e HONÓRIO RIBEIRO, no seu bem
fundamentado estudo "Civilização Holandesa no Brasil" — 1940 —
escreveram as seguintes palavras: "E .foi o açúcar que atraiu a cobiça holandesa e determinou a escolha de Pernambuco. Essa tese da
escolha de Pernambuco, querem alguns atribuí-la a escritores modernos, porém ela parece esboçada em vários dos velhos historiadores das
lutas holandesas no Brasil. Naturalmente, não contando eles com os
métodos de investigação c de estudo que possuímos hoja, não afirmavam com precisão ter sido o açúcar a causa determinante". E prosseguem aqueles autores, mostrando que desde JohanneiS de Laet e
J. J. Reese, estava esboçada essa tese que depois Wátjen e Oliveira
Lima iriam esposar e desenvolver à basa de documentação insofismável.
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sentaram na entrada do vale cultivado, para receberem, o
mais diretamente possível, o produto da região, transportado
em barcaças através do próprio rio (80).
DUARTE COELHO DE ALBUQUERQUE, em suas "Memórias
Diárias da Guerra do Brasil", escrevia que naquele ano de
1630 da invasão holandesa, prosperavam na várzea do Capibaribe, "assim chamada por ser torneada pela torrente do
mesmo r i o . . . 16 moinhos ou engenhos de açúcar como lá
se diz".
A localização desses engenhos e de outros, plantados no
vale do Beberibe, tiveram uma extraordinária influência na
direção que tomou a cidade em sua evolução. Como já tivemos ocasião de aludir anteriormente, o Recife viveu, desde
suas origens, sempre atraído por duas seduções opostas: pela
atração do vasto mar salpicado de caravelas e pela atração do
ondulado mar dos canaviais espalhados nas grandes várzeas.
De um lado, pelo azul das águas e de outro pelo verde das
canas ( 8 1 ). Nascido como porto, nas areias das praias do Recife, debruçada sobre o mar e nos mangues da ilha que lhe
ficava em frente, a cidade, logo que tomou raízes nos alicer-

cês dos seus sobrados e palacetes, foi-se estendendo envolvente para o lado dos engenhos, para aquelas terras situadas entre os rios e que figuram no Mapa dos Roteiros da Biblioteca da Ajuda (fig. 2), com a indicação de "Terras de
engenhos e fazendas". Essa marcha ou invasão da cidade
foi-se fazendo rios acima, à margem dos caminhos naturais
que esses rios representavam. Neste ponto, parece-nos conveniente pôr em relevo o fato de que mais uma vez predomina a influência da água nas vicissitudes e nos esplendores
da vida dessa cidade. Sempre a presença da água, sempre o
mar ou os rios — principalmente os rios — dirigindo a sua localização, a sua evolução e a sua direção, enfim, a sua colonização urbana da paisagem. Não é, pois, exagero afirmar-se,
como já o fizemos uma vez, que "da mesma forma que o
Egito é um dom do Nilo que lhe deu terra, economia e religião, também, o Recife é um dom dos seus rios. Das águas
dos seus rios, encontrando as águas do mar". A cidade cresceu na direção dessas águas em busca dos pequenos núcleos
de povoação representados por esses primeiros engenhos.
O grande estudioso da história pernambucana, PEREIRA DA
COSTA, através de uma fatigante busca, pôde localizar e rotular os primeiros 16 engenhos referidos nas Memórias do
Marquês de Bastos: "com algum trabalho, podemos conseguir
enumerar esses 16 engenhos que então campeavam na extensa zona chamada a Várzea do Capibaribe, os quais são os seguintes: O S. João, Santo António e o do Meio, que depois pertenceram ao mestre de campo João Fernandes Vieira, que os
comprara de fogo morto e abandonado e os levantou de novo;
o S. Francisco, que foi depois comprado pelo general André
Vidal de Negreiros por 42 mil cruzados (Cr $16.000,00), para
dar de dote a sua filha natural, Dona Catarina Vidal de Negreiros, casada com Diogo Cavalcanti de Vasconcelos, os
quais venderam, em 1689, ao capitão Gonçalo Ferreira da
Costa; S. Braz e S. Sebastião, que tomou depois o nome de
Curado, do apelido de um dos seus proprietários, o capitão
Salvador Curado Vidal; Torres ou Marcos André, do nome
do seu proprietário; S. Paulo, Madalena ou Mendonça, per-

(80) Se é verdade que unia parte do açúcar era Iransporlada cm
carros de boi — naqueles carros de boi que o pintor holandês Fritn/
Post tanto gostava de desenhar, o grosso vinha, no entanto, através do
rio, nas barcaças tangidas à vela ou à vara até o porto do Recife. É que
o solo alagado da região não se prestava muito ao transporte terrestre.
O massapé, que na expressão de Maurício de Nassau era duro como
pedra no verão e mole como argamassa no inverno, não se mostrava
muito propício à construção fácil das estradas, o que dava maior valor
ao transporte pelos rios navegáveis em alguns dos seus braços.
(S1) O grande BARLAEUS, que tão bem compreendeu o Brasil, apesar do nunca aqui ter estado, e que, com tanto entusiasmo e fidelidade contou a epopeia nassoviana, exprime bem essa atitude ambivalente da cidade em sua infância inquieta, quando descreve o mon u m e n l a l palácio de Friburgo (fig. 11), levantado por Maurício de
Nassau como uma expressão simbólica dos objetivos de sua conquista,
e assim se refere às suas altas torres: "De cima dslas descortina-se
de um lado as planícies do continente e do outro a vastidão dos mares,
com os navios aparecendo desde longe" - GASPAR BARLAEUS — obra
citada.
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tencente a João Mendonça; Apipucos, Monteiro, Santos Cosme e Damião, Casa Forte, então chamado Dona Ana Paz,
Beberibe, Jiquiá e o de Ambrósio Machado, que estava situado entre o engenho Madalena e o atual do Cordeiro, levantado muito tempo depois da época em questão" ( S 2 ). Estes
engenhos representavam centros autónomos de vida, alguns
concentrando a vitalidade de verdadeiros burgos, com seu
esplendor e relativo conforto. Conforme o testemunho de
Gabriel Soares de Sousa, eram mesmo, via de regra, maiores
e mais bem povoados do que os engenhos da Bahia. Num
mapa que se presume dos meados do Século XVII, existente
no Instituto Arqueológico de Pernambuco, representando a
planície do Recife e reproduzido nesse trabalho (fig. 16),
aparecem claramente representados aqueles primitivos
núcleos de povoamento disseminados nas terras das fazendas de cana. Estudando o papel desses núcleos no crescimento e nos destinos da cidade do Recife, o escritor OLÍMPIO
COSTA FILHO aos mesmos se refere com as seguintes palavras;
"Uma grande povoação com muita gente branca e de cor,
senhores e escravos, foram assim aqueles engenhos que, seguindo as margens do Capibaribe, situados na extensa planície do Recife, condicionaram a situação da cidade. Todos
eles eram, como se vê, centros de grande atividade, de cultura, de população numerosa, verdadeiras zonas de riqueza e
de prosperidade, assentados às margens do Capibaribe, desse
rio que se impôs como acidente geográfico e fator económico
e histórico de primeira ordem, na comunicação desses valores locais, com um centro comum que era o porto (s3) .
Esta fusão dos vários núcleos de povoação, a sua absorção
pela cidade, não se fez na verdade apenas numa direção definida - - a cidade aproximando-se cada vez mais daqueles
redulos rurais - - mas também pela expansão dos redutos,
passando da categoria de rurais para a de órgãos urbanos.
( s2 ) F. A. PEREIRA DA COSTA, na "Conferência açucareira do Recife" — cilação de Olímpio Costa Filho.
(sã) OLÍMPIO COSTA FILHO — "O Recife, o Gapibaribs e os Antigos Engenhos" — Revista do Norte, n,° 2, dezembro de 1944.
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Cidade de ilhas em seu sentido fisiográfico, o organismo urbano do Recife formou-se pela associação ganglionar dessas
ilhas de povoamento que, ampliando-se progressivamente,
provocaram a formação da massa total de construção urbana. Que foram os engenhos os germes desses centros ganglionares de crescimento, atraídos pela força absorvente da
cidade-pôrto, ou melhor, da direção imposta pelo porto, não
se pode ter nenhuma dúvida quando se põe em confronto
qualquer mapa antigo da região com a localização dos engenhos, (fig. 17) e qualquer mapa atual da cidade com os
seus diferentes bairros, trazendo até hoje as denominações
dos primitivos engenhos da Torre, da Madalena, da Várzea,
de Caxangá, de Cordeiro, de Dois Irmãos, de Apipucos, do
Monteiro, da Casa Forte, de Beberibe, de Jiquiá, etc. Os
engenhos, esgotadas as suas possibilidades e extintas as suas
lavouras, transformaram-se em sítios ou chácaras, das quais
o Recife se orgulhava no correr no Século XIX. As vivendas e os palacetes daquela época orientavam-se ainda, denunciando as influências de sua origem, para o rio, com as
belas fachadas sempre voltadas para a água (fig. 18). E'
que a água continuava sendo a grande artéria urbana. Nas
famosas gravuras de Caris e de Schlappriz, de meados do
Século XIX, ainda se vêem esses casarões patriarcais, com
suas escadarias descendo até o rio, seus cais privados, seus
botes atracados ao cais ou já de remos em riste ou de velas
enfunadas ou de varas tesas contra os peitos dos remadores,
levando os seus senhores de cartola e "croisé" para a cidade, para o centro, para o que se chamava no íempo o
Recife. Com a fusão quase que total desses centros ganglionares — digo quase que total porque, comprovando a sua
origem, encontramos até hoje alguns desses centros ligados
funcionalmente à cidade por sua vida, mas quase que separados fisicamente dela por espaços geográficos ainda
não ocupados pela cidade como ocorre com a Várzea
e Dois Irmãos, — a cidade tomou posse de quase toda a planície do Recife, com a sua forma de leque aberto, com seu
sistema radioconcêntricô em torno do porto. Vemos assim
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a primitiva aldeia de pescadores espraiar-se por toda a planície recifense, até os limites dos seus outeiros. E' como se
a cidade quisesse aproveitar todo o material que a Natureza
lhe preparou pacientemente para lhe servir de fundamento
geográfico.
Se os engenhos de açúcar constituíram o fator básico de
propulsão e de crescimento da cidade e se os rios orientaram
a direção desse crescimento, não constituem eles no entanto
fatôres exclusivos desse trabalho. Há ainda outros a serem levados em consideração, embora encarando os mesmos como
de menos significação. Destes fatôres, o primeiro está ligado
à própria organização cultural dos holandeses, ao seu tipo
de colonização de tendência caracteristicamente urbana.
Basta lembrar o Tato já comentado por inúmeros historiadores, que a Companhia das índias Ocidentais nunca mandou
para o Brasil colonos agricultores, criadores de riquezas
rurais, mas somente comerciantes, traficantes e soldados, com
seus interesses de vida sempre presos à cidade, para bem definir-se esse caráter típico da colonização holandesa. A gente
recrutada nos grandes centros urbanos da Europa, principalmente nos seus portos cosmopolitas, por onde trafegavam
os navios holandeses. Gente que era constituída, segundo a
maioria dos autores, principalmente de elementos judeus que
tinham abandonado os seus países de origem sob a pressão da
intolerância religiosa ( S 4 ). Esses elementos, de hábitos enraizadamente urbanos, chegados em grandes levas, atraídos pela
aventura mercantil do açúcar e pelas promessas de grandes
( s4 ) "A ocupação holandesa trouxe a Pernambuco e capitanias
juntas afluência tal de judeus, que suscitou clamores da parte cristã
da turba invasora. Antecipando uma existên"ia sem privações, a pl?be
indigente que vivia em Amesterd.no das esmolas da sinagoga, transportou-se em massa ao Brasil. Só de uma vez, em 1642, um troço do COO
capitaneados por dois rabinos. Da Holanda e da Alemanha, da Hungria
e da Polónia, precipitaram-se os filhos de Israel para a nova (erra da
Promissão. Ení f634, quando tiveram de abandoná-la, chegavam a
cinco mil". J. Lúcio DE AZEVEDO — "Épocas de Portugal Económico''
— Lisboa — 1947.

riquezas fáceis, comprimiam-se na primitiva cidade do Recife ,("'") constituindo, por sua desmedida pressão demográfica, um primeiro fator de expansão forcada da cidade. Expansão que se fez a princípio à custa dos aterros que alargaram o linguado de terra da península do lado do rio Beberibe, depois à custa da expansão horizontal para outros
terrenos e, por fim, da expansão vertical das construções
aspecto esse que merecerá de nossa parte um estudo em separado. Este sentido exageradamenle urbanizante da colonização holandesa, concentrando quase que todo seu interesse colonizador na criação dessa cidade, magnífica para sua
época e para sua situação no Novo Continente, foi mesmo
um dos pontos mais vulneráveis, uma das causas apontadas
do seu malogro naquelas terras tropicais ( s t i ). Mas, foi sem
(ss) "j;m i (j i o, enquanto tia.s c a p i t a n i a s do Sul, povoadas por
portugueses, a defesa urbana era por vezes um sério problema, davido
à escassez dos habitantes, o que se dava ern Recife era j u s t a m e n t e o'
contrário; uma escassez notável de habitações para abrigo dos novos
moradores, que não cessavam de afluir. Contam-nos os documento:?
holandeses que por toda parte se improvisavam casas para os recémchegados à Colónia. Por vezes, em um só aposento, sob um calor intolerável, daitavam-se três, quatro, seis e, às vezes, oito pessoas" —
SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA — "Raízes do Brasil" - Rio de Jansiro
— 1936.

( s <5) Escrevendo sobre o assunto, Luís DA CÂMARA CASCUDO apresenta os seguintes argumentos de profunda interpretação sociológica:
"A população maior, em quase sua total expressão, empilhava-se na
cidade Maurícia, centro das atividades e centro meio antipático, com
sua mania centralizante c absorvedora. Vimos que, no momento da
reação local o holandês não possuía resistências espalhadas pela região,
pontos com reforços fixados regularmente, celeiros, recursos, hábitos
de estabelecer uma rode d .3 apoio intransponível pelo próprio miúdo
cruzamento da malha. Tudo estava na cidade Maurícia, com seus palácios e seduções capaz de uma distribuição imediata de recursos, porque a cidade dificultou o impulso, retardando, com a sabotagem da
Burocracia inconsciente, com o otimismo embriagador que determina
nos.espíritos o aspecto dos edifícios sólidos, a regularidade das ruas
e a movimentação incessante do povo, gerando a ilusão da indestmtibilidade". Luís DA CÂMARA CASCUDO, "Geografia do Brasil Holandês'
— no prelo.
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dúvida alguma, a mola criadora desse milagre, a fundação
de um núcleo urbano que representava na época o primeiro
em terras sul-americanas da costa do Atlântico, da categoria
de uma cidade moderna. (S7). Basta lembrar que ali se
concentravam grandes palácios como o de Friburgo
e da Boa Vista, um plano de construções ordenadas e disciplinadas dentro de um sistema de construções defensivas,
canais de drenagem e de circulação urbanas, um jardim botânico e um zoológico, um observatório astronómico e outras
várias expressões de vida inerentes à paisagem cultural das
grandes cidades ocidentais. Procedendo-se a um estudo comparativo entre o núcleo urbano do Recife, de criação holandesa, e outros núcleos sul-americanos da época, como o da
Bahia, de fundação lusitana e o de Buenos Aires, de origem
espanhola, verificamos a superioridade evidente do Recife.
Não digo superioridade em massa de população nem mesmo
em área construida, desde que a Bahia era mais extensa e
mais populosa, mas superioridade qualitativa, diferenciação
e categoria funcional de cidade. A Bahia tinha sua vida quase
que inteiramente voltada para o campo — para o Recôncavo
que lhe insuflava os interesses e os problemas do seu ruralismo e do seu feudalismo agrário, enquanto que o Recife as( 87 ) Aludindo ao desenvolvimento prematuro no núcleo urbano
do Recife, na paisagem cultural Sul-Americana, SÉRGIO BUARQUE DE
HOLANDA escreveu as seguintes palavras: "Esse progresso urbano era
um fato novo na vida brasileira o um fato que nos ajuda a melhor
distinguir, urn do outro, os processos colonizadores de flamengos e
portugueses. Ao passo que, em todo o resto do Brasil as cidades continuavam simples e pobres dependências dos domínios rurais, a metrópole pernambucana "vivia por si". S. B. HOLANDA — "Raízes do
Brasil" —Rio, 1936.
Pedro Calmon mostra que só com 'a chegada de D. João VI ao
Brasil verificou-se no país a predominância da cidade sobre o campo,
referindo que só naquela época "a gente abastada do país sentiu-se
vivamente atraída pelos novos encantos da urbanização. A "cidade"
faz prevalecer afinal os seus direitos; sobrepõe-se da vez ao "engenho",
domina o campo, polariza a riqueza". PEDRO CALMON — "Espírito da
Sociedade Colonial" — 1935.
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Vista panorâmica do Porto de Amesterdão no começo do Século XVIII — Detalhe de uma carta
de Matth. Seutter (da mapoteca do autor}.
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pirava ao influxo dos problemas mundiais, da livre concorrência, do mercantilismo pós-renascentista, da liberdade dos
mares e da liberdade de crença da República holandesa.
O próprio confronto de mapas ou gravuras da época representando as três cidades em apreciação, evidencia a superioridade do plano urbano do Recife, com as suas construções ordenadas por um aio de forte vontade criadora, em
contraste com as outras duas cidades (Bahia e Buenos Aires),
construídas com um certo desarranjo quase sem disciplina na
distribuição dos seus edifícios. Então na cidade portuguesa,
o desalinho chega a um certo desleixo que torna quase impossível a planificação das defesas militares da cidade. Ccmparem-se, para este fim, os mapas e as gravuras do Recife do
tempo dos holandeses, com uma gravura representando Buenos Aires em 1660 (fig. 19), aparecida no álbum "Monumenta
Cartographica" e fiel reprodução de uma aquarela de J. Vingboons, — este mesmo Vingboons a quem devemos interessante documentação cartográfica do Recife e de outras cidades
do continente americano — e não poderá restar dúvida da
superioridade do Recife como conjunto urbano.
Em fases ulteriores, outras influências propulsoras fizeram-se sentir, ligadas à vida da região a que a cidade se
propôs servir como porto e como foco de concentração e
direção político-econômica. Assim vemos um dos fatôres do
seu crescimento originar-se da sua própria força de atraeão,
sobre os habitantes da zona da Mata cedo bem povoada, com
uma alta densidade demográfica, tradutora da fome de braços que a agricultura e a indústria do açúcar originaram.
Alta concentração demográfica que a seguir se constituiu
como um fator de desassossego social da região, condicionador de baixos padrões de vida, numa zona sem opção de
género de vida, desde que tudo se reduzia, dentro de pouco
tempo, à exclusiva e absorvente monocultura do açúcar.
Essas populações, às vezes economicamente saturadas, drenam os seus excedentes — os seus descontentes e inadaptados
— para a cidade, para a capital magnética que os atrai e
assim vai o Recife crescendo com uma grande população

marginal que vegeta nos seus mangues em habitações miseráveis do tipo dos mucambos. E' que o Recife - - a cidade
dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é
também a cidade dos mucambos — das choças, dos casebres
de barro batido a sopapo com telhados de capim, de palha e
de folha de Flandres. Além dos qile emigravam da zona do
açúcar, por motivos vários, deve-se acrescentar os que desciam expulsos pelas secas ( ss ) do outro Nordeste, o do Sertão
semi-árido, do gado e do algodão, quando acoçados pelos cataclismos periódicos e que ajudaram a construir dentro da
área urbana do Recife aquela "Mucambópolis", como a chamou o geógrafo pernambucano Mário Lacerda de Melo ( s9 ),
referindo-se àquela massa de choças miseráveis, que abrigam,
segundo dados censitários apurados há poucos anos atrás,
165 000 pessoas (°°). Esses mucambos são construídos, via de
regra nas terras menos valorizadas do Recife, nos alagados,
nos mangues» nos terrenos de maré. O fator económico, as
miseráveis condições de vida dos seus habitantes, constituem,
pois, um fator de localização de certos bairros da cidade, naquelas áreas inaproveitáveis, sem grandes trabalhos de engenharia para construções de melhor categoria. Por outro
lado, esses mucambos ( In ) têm contribuído grandemente para
o trabalho de aterro e de drenagem da região alagada, continuando a tarefa inicialmente planejada pelos holandeses,
domadores e domesticadores da água.
E' que para a construção do seu mucambo, naquelas zonas sujeitas a inundações (fig. 20), o caboclo quase sempre
( ss ) Sobre a influência das secas e do êxodo sertanejo na paisagem urbana do Recifa, consulte-se o nosso livro a "Geografia da Fome'',
no seu capítulo "A Área do Sertão do Nordeste" • - "O êxodo da fome".
(s») MÁRIO LACERDA DE MIOLO — "Pernambuco — Traços de sua
Geografia Humana'' — Recife, 1940.
(»") "Observações Estatísticas sobre os mucambos do Recif? —
Comissão Gensifária dos Mucambos do Recife — 1939.
(81) SõiiiT o mucambo como expressão da arquitotura regional
no Nordeste, consult?-se GILBERTO FREYRE — "Mucambos do Nordeste"
•— 1937, e JOSUÉ DE CASTRO "Documentário do Nordeste" — 1937.

procura levantar um pouco o nível do solo, construindo calombos ou montes artificiais, onde plantar sua rústica habitação. Talvez nesse procedimento ou técnica haja alguma
influência holandesa, desde que esse foi também o primeiro
processo usado na Holanda para construir sobre terras baixas, antes da descoberta dos diques e dos "polders" - construir sobre montículos de terra a que os holandeses davam
o nome de "terpcn" (° 2 ).
Impulsionada por esses vários fatôres, agindo conexamente e por alguns outros de influência ainda mais discreta
que, em casos especiais, podem ser levados em consideração,
a cidade desenvolveu-se e pôde dominar as deficiências topográficas da região, amparada sempre nas superioridades ou
virtudes da sua privilegiada situação geográfica. Assim, espraiou-se e alcançou seus atuais limites territoriais a cidade
do Recife.
Com análise dos limites do solo ocupado pelo organismo
urbano, com a fixação da área de sua ocupação horizontal
na planície do Recife, não terminamos o estudo da localização da cidade. E' preciso também estudar a sua projeção no
sentido vertical, impulsionada por alguns dos fatôres que a
fizeram crescer horizontalmente, desde que no presente as
cidades mais do que nunca crescem nos dois sentidos, - - o
horizontal c o vertical -- c o presente deve constituir sempre
o centro de cogitação constante do geógrafo.
Já vimos anteriormente que, na época da chegada dos
holandeses, o Recife continha apenas "cerca de 200 casas
acaçapadas" e espalhadas um tanto irregularmente nos areais
da península. Afirma BARLAEUS que já no fim do período holandês esse número tinha subido para dois mil. E tinha subido também a altura dos telhados dessas casas: as casas
( 9 -) "Foi para combatei 1 o perigo crescente das inundações que
os b a b i t a n t e s começaram a construção dos diques. Até então eles
tinham o costume de construir suas habitações sobre montículos art i f i c i a i s — os "terpens" — H. RIEMENS: "Lês Pays-Bas rlans lê
Monde — 1915.
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acaçapadas transformando-se em casas assombradas. Este aumento da projeção vertical dos edifícios, alongando-se a princípio em construções de dois e mais tarde de três, quatro e
cinco andares, produziu um tipo de sobrado alto e magro,
com seus íelbados de duas águas de grande inclinação traço de construção que persistiu através de todo o Século
XÍX e surge ainda boje em espécimes isolados na paisagem
urbana atual. O estudo desse tipo arquitetônico - - desses
sobrados altos e magros — merece uma atenção especial
num ensaio da categoria do nosso, por tratar-se de um tipo
de construção que longe de significar, como pensam alguns,
uma expressão de influência bolandesa na arquiíetura brasileira, o que traduz na verdade é um traço característico da
paisagem urbana, de sua evolução e diferenciação em consequência da situação e da localização da cidade. O sobrado
acentua no Recife seu magro perfil vertical em consequência
de peculiares funções da cidade-pôrto, assentada em zonas
com escassez de terrenos propícios a construção. Esta a tese
que procuraremos provar com abundante documentação nas
páginas a seguir. O sociólogo GILBERTO FREYRE e alguns dos
seus discípulos, como o Sr. ANTÓNIO GONÇALVES DE MELO
NETO, vêem nesses sobrados uma sobrevivência arquiletônica do período holandês, uma nítida influência da arte de
construir daquele povo. "E' um aspecto da influência inegavelmente bolandesa na arquitetura do Brasil e que se conservou até o Século XIX, afirma categoricamente o autor do
"Tempo dos Flamengos", baseado no que antes afirmara o
sociólogo de "Casa Grande e Senzala" e no estudo comparativo daquele tipo de construção e dos que aparecem em antigas gravuras de algumas cidades holandesas, tais como
Arnesterdão e Roierdão no Século XVII. E' pena que o senhor
Gonçalves de Melo Neto que, em todo o seu livro se documenta tão escrupulosa e maciçamente para fazer qualquer afirmação, tivesse lançado esta, certamente se deixando
influenciar por opiniões anteriores, sem se deter um pouco
mais na análise dos fatos. Se ele o tivesse feito, teria verificado que não houve no caso qualquer influência holandesa,
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que aquilo que lhe pareceu influência é produto de simples
coincidência de fatôres análogos, condicionando soluções
idênticas, aqui e na Holanda. Façamos um exame mais
detido dos fatos. A primeira razão de negarmos essa suposta
influência holandesa reside no fato de que os desenhos e as
gravuras dos tempos dos holandeses não apresentam esses
tipos de sobrados esguios, de vários andares, que se enfileram em ruas inteiras, nas gravuras do Século XIX. Num desenho do pintor Wagner (fig. 21), da comitiva Nassau, representando a rua dos Judeus chamada depois, sucessivamente, rua da Cruz e do Bom Jesus e que, na opinião unânime dos cronistas e historiadores, constituía a rua mais importante da época, não se observa esse tipo de sobrado, mas
apenas casas assobradadas, isto é, com um andar térreo e
um primeiro andar, como já existiam antes da chegada dos
batavos. Só a primeira casa, representada do lado esquerdo
da gravura, tinha dois andares, mas nada tinha de magra,
com suas amplas e gordas janelas de frente. Também o
exame do "Inventário das Armas e Petrechos Bélicos deixados pelos Holandeses, os Prédios edificados ou reparados
até a data da Rendição, 1654" ( 93 ), procedido com rigor e pachorra, por Luís da Câmara Cascudo também nega a suposição de que fossem os holandeses, os construtores desse
tipo de edifícios magros como torres, verdadeiros precursores do arranha-céu. Vejamos o que resultou da análise procedida por Câmara Cascudo: "O inventário contou 464 prédios
grandes e pequenos, de pedra, de tijolo, madeira, térreos ou
de andai 1 . Os sobrados eram 242, 194 do Recife propriamente dito e 48 no bairro de Santo António. Os sobrados
construídos pelos portugueses iam apenas a 33, 29 no Recife
e 4 em Santo António". E mais adiante prossegue Câmara
Cascudo: "Não encontrei em todo o inventário um sobrado
de três andares nas ruas dos Judeus, da Ponte, da Cadeia, nos
(<«) Desse inventário foi feila uma edição moderna pelo governo do Estado de P-srnambuco em 19'iO, reunindo os textos de dois
folhei os pulúicados em 1839, em obediência a uma resolução da Assembleia Legislativa.
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bairros do Recife e de Santo António, localizadores da Mauricéia, construídos pela mão batava, judaica ou lusitana" ( M ).
Concluiu-se daí que o grosso das construções da cidade naquela época era de casas de um só andar e de casas assobradadas de dois andares apenas. Mesmo nos dois palácios,
do conde Maurício de Nassau, o da Liberdade e o da Boa
Vista (figs. 11 e 12), afora as torres, nada vemos que lembre
essa arquiletura de linhas verticais, mas, pelo contrário, nos
deparamos com sólidas e pesadas construções., que são muito
mais de partido horizontal do que do ousado verticalismo
daqueles sobrados que se aveniuravam como setas pelos espaços acima. Verdadeiros pombais, de vários andares, que
só apareceu muito depois, no começo do século seguinte,
como se pode ver numa gravura da mesma rua da Cruz, que
ilustra a obra de Maria Grahan publicada em 1821, ou outra
posterior, do começo do Século XIX (fig. 22), na qual se
destacam edifícios de 4 e 5 andares, alguns ainda com sótãos,
formando um conjunto arquitelônico que pareceu a certos estudiosos de Sociologia e Geografia Humana no Brasil, de nítida influência holandesa. Influência inexplicavelmente
tardia, desde que, não se tendo manifestado durante a ocupação e a construção da cidade pelos próprios holandeses, tampouco surgiu após a sua expulsão, mas esperou quase um século, durante o qual se extinguiram quase todos os traços da
cultura holandesa, para então se manifestar ostensivamente.
A explicação encontra-se no fato de não se tratar de influência cultural porque na verdade esse tipo de arquitetura jamais
constituiu algo de tipicamente holandês. O fato de existirem construções desse tipo em certos portos da Holanda está
longe de caracterizá-lo como tipicamente holandês. Em
muitas outras cidades dos Países Baixos que não são cidadesportos, vamos encontrar um outro tipo de arquitetura de
linhas inteiramente opostas àquele tipo considerado erradamente como holandês. Vamos encontrar um tipo pesado, de

linhas predominantemente horizontais. E mesmo nas cidades-portos, como no próprio Amesterdão, que foi a cidade
de maior influência na vida do Recife, atuando desde a escolha do seu assentamento e o traçado do seu plano urbanístico até os seus hábitos de vida social, vamos encontrar, ao
lado dos sobrados altos e magros, muitas construções pesadas, de tipo acaçapado. No precioso Guia de Amesterdão do
ano de 1720, a que já fizemos referência, deparamos com
magníficos desenhos a bico de pena, mostrando inúmeros
edifícios com aquele tipo arquitetònico, tais como o Arsenal
da Companhia das índias Ocidentais, a Casa da Cidade, a
Casa do Arsenal, o Arsenal do Almirantado e muitos outros.
Por outro lado, o tipo esguio, vertical, encontra-se em vários
portos europeus, não holandeses, durante os Séculos XV,
XVI e XVII, desde o mar do Norte até o Mediterrâneo. A
Lisboa do Século XVI já possuía no seu porto, marginando o
Tejo, filas inteiras desse tipo de construção, como se pode
ver numa gravura muito expressiva da obra de Geogius
Braun "Civitatis Orbis Terrarum", Edição de 1572 e hoje reproduzida no livro "História da Expansão Portuguesa no
Mundo", volume III, 1940. O Sr. Jaime Cortezão, descrevendo à base de documentos coevos, a Lisboa na partida de
Pedro Alvares Cabral para as índias, assim refere à urbe lusitana: "Já naquela época se construíam casas com três andares sobre a lógea térrea" ( 95 ) . Nos séculos seguintes, todos
os grandes portos europeus possuíam esse tipo de arquitetura
cosmopolita, produto da necessidade de aproveitar-se ao máximo o espaço disponível, de concentrar numa área relativamente limitada os negociantes — patrões e assalariados
suas lojas e suas residências por cima das lojas. Em recente
viagem à Europa, tivemos a sorte de adquirir numa coleção
de antigos mapas e gravuras dos fins do Século XVII e começo do XVIII, duas cartas assinadas por Mateus Seutter,
uma de Lisboa e outra de Amesterdão, nas quais se pode ve-

í 0 4 ) Luís DA CÂMARA CASCUDO — "Geografia do Brasil Holandês" — no p r e l o .

(9-"0 JAIME CORTEZÃO "A Expedição de Cabral" i n "História da
Colonização Portuguesa do Brasil" — Vol. I T .
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riíicar claramente a existência desse mesmo tipo de construção naqueles dois grandes portos de convergência comercial.
Incluímos neste trabalho a reprodução de Hois detalhes dessas
cartas, através dos quais se verifica que não são apenas os
barcos ancorados em frente ao cais que se assemelham, mas
também as construções com seus edifícios de partido vertical,
com seus três, quatro, cinco andares. E' por isso que não nos
parece acertado falar-se, no caso dos magros sobrados do Recife, em influência holandesa, quando os há do mesmo tipo em
Lisboa, Antuérpia, Amesterdão ou Argel. Falando em influências, o certo seria dizer-se com Luís da Câmara Cascudo:
"Influência de onde?" - De toda a Europa". De todos os
grandes portos da Europa. No caso do Recife, o que se
passou no Século XVIII foi a angústia cada vez maior de terreno em relação com as necessidades de espaço para construção, diante das exigências do porto cada vez mais movimentado e destarte, a solução mais natural foi a do sobrado daquele tipo, universalmente criado como solução única
para o caso. Nasceu esse tipo de sobrado magro diante das
águas do Atlântico e do Capibaribe por motivos análogos aos
que o fizeram surgir em Antuérpia, diante das águas do Escalda; em Lisboa, diante das do Tejo e em Amesterdão em
frente às do Y e do Amstel, como um produto espontâneo da
evolução e da diferenciação urbanas. A cidade do Recife
cresceu assim nos dois sentidos, sempre presa às contingências de sua topografia especial e de sua situação singular, na
costa mais oriental do Continente americano — "posição geográfica de importância mundial", como afirmou com razão
o publicista pernambucano Artur Orlando (!J(i).
Conclui-se, pois, diante desta análise do mecanismo de
fabricação da paisagem urbana do Recife, que trabalharam
neste processo geográfico, inúmeros fatôres, tanto de categoria natural como cultural. Da correção e conexão desses
dois grupos de fatôres, é que resultou a localização inicial da
cidade e a sua evolução e diferenciação funcional.

Os fatôres naturais de mais destacada influência estão
ligados à topografia especial da região e a sua privilegiada
situação geográfica. Todas estas qualidades estratégicas não
teriam, no entanto, maior significação sem a sua valorização
e vivificação pelo contato com o fator humano, sem a intervenção decisiva da força de vontade criadora dos grupos
humanos que aí se assentaram e promoveram a humanização
da paisagem. A experiência cultural de um determinado
grupo, decidiu da preferência de localização da cidade, de
acordo com o seu património de experiências técnicas e de
aspirações coletivas. Foram sem dúvida os holandeses —
esses dominadores e domadores da água — que valorizaram
as condições ou possibilidades locais, semeando nessas várzeas inundáveis do Capibaribe o germe de uma grande cidade. Germe que frutificou sob o influxo de condições regionais propícias — de fatôres económicos de grande atuação propulsora.
A cidade do Recife representa um ato criador da vontade humana para servir às necessidades e aos desejos mais
imperiosos de uma coletividade: necessidade de um porto
para exportar açúcar, desejo de fazer comércio para enriquecer ... A natureza construindo os arrecifes ao largo da
costa criou o porto natural. O homem levantando nas terras baixas, situadas por trás desses arrecifes, o organismo
artificial de suas construções, criou a cidade. Da associação
desses dois fatôres geográficos - - da utilização do espaço
como se fora uma substância plástica a ser modelada, surgiu
da paisagem natural este milagre de criação que harmoniza,
o estético e o funcional, a aspiração e a contingência: a cidade-pôrto. A cidade criada para servir ao porto, mas que
logo se faz dona e senhora deste porto e o põe a serviço de
suas aspirações, de suas ambições e de suas vaidades..,
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ARTUR ORLANDO — "Porto e Cidade do Recife" — 1908.
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l — Desenho esquemático da baía entulhada do Recife, segundo J. C. BRANNER.
2 — A Vila de Olinda e o Porto do Recife — Reprodução
do Códice dos Roteiros da Biblioteca da Ajuda, de Lisboa.
3 — Carla das costas de Pernambuco, em 1630, da autoria
HESSEL GERRITSZ, existente na Biblioteca de Leide.
4 — Recife dos primeiros anos da ocupação holandesa — Reprodução da gravura que leva o título "T' Recif de Pernambuco", sem data nem indicação de autor.
5 — Cidade de Batávia, no século XVIII, reprodução de uma
gravura de HUGUIER (da mapoteca do autor).
6 — O mais antigo desenho conhecido da cidade de New York,
do ano de 1628, e da autoria do Engenheiro KRYN FREDERYKS, da Companhia das índias Ocidentais. Reproduzido da obra original de JOOST HARTGERS, impressa em
Amesterdão em 1651.
7 — Planta da ilha de Manhattan, em 1G39, da autoria do
VINGBOOUM. Reprodução do livro de HENRY COLLINS
BROWN — "Old New York", 1917.
8 — Plano da Cidade Mauricéia — Mauritzstaadt — Reprodução da obra de BARLAEUS — "Rerum per Octoennium
in Brasília".
9 — Cidade de Amesterdão em 1550, reprodução de uma
carta de CORNELIUS ANTHONISZ.
10 — Cidade dei Amesterdão em 16167. Reprodução do luma
carta de MATTHEUS SEUTTER (da mapoteca do autor).
11 — Castelo ou Palácio da Vrijburg, na Ilha de António Vaz.
11 — Castelo do Palácio da Boa-Vista, residência de verão de
Maurício de Nassau.
13 — O Recife atual com suas principais linhas de tráfego
convergindo para o porto.
14 — Planta da cidade de Maestricht, no começo do século XVII.
Reproduzida da obra "Theatrum Urbium Belgicae Foederatae" de JOANNES BLAER.
15 — Planta da cidade de Schenchen-Schans, no começo do século XVII. Reproduzida da obra "Theatrum Urbium Belgicae Foederatae" de JOANNES BLAER.

Fig. 16 — Mapa da planície do Recife em meados do século XVIT,
existente no Instituto Arqueológico de Pernambuco.
Fig. 17 — Planta do Recife e seus arredores na eegunda metade do
século XIX com indicações de alguns engenhos da região.
Fig. 18 — Chácara à margem do Capibaribe, século XIX — Litografia de CARLS (Goleção do autor).
Fig. 19 — Aquarela representando Buenos Aires em 1660. Reprodução do álbum "Monumenta Cartográfica" de VINGBOOM.
Fig. 20 — Mocambos construídos nas zonas alagadiças da cidade do
Recife.
Fig. 21 — Rua dos Judeus, depois Rua da Cruz, no século XVII. Desenho de WAGNER.
Fig. 22 — Rua da Cruz no século XIX.
Fig. 23 — Vista panorâmica do Porto de Amesterdão no começo do
século XVIII — Detalhe de uma carta de MATTH. SEUTTER
(da mapoteca do autor).
Fig. 24 — Vista panorâmica do Porto de Lisboa no começo do século XVIII. Detalhe de uma carta de MATTH. SEUTTER
(da mapoteca do autor).
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ERRATA
Na página 19. linha 18: em lugar de na 'plataforma, leia-se da plataforma;
Na página 32. linha 14: em lugar de os areias, leia-se os areais;
Na página 35, nota n.° 36: em lugar de até à agua, leia-se até a agua;
Na página 45, linha l: em lugar de documento holandeses, leda-se
documentos holandeses;
Na página 45, linha 20': em lugar de advogava mas, leia-se advogavam as;
Na página 73, linha 11: em lugar de um certo desleixo, leia-se um
desleixo;
Na página 75, linha 17: em lugar de com analise, leia-se com a analise;
Na página 78- linha 3: em lugar de concluiu-se dai, leia-se concluese dai;
Na página 78, linha 13: em lugar de só apareceu, leia-se só apareceram;
Na página 80, linha 7: depois das palavras cinco andares, acrescentese (figs. 23 e 2 4 ) .
Na página 80, linha 33: em lugar de Da correção, leia-se Da correlação.

