
O I

g

Z

Banhos de mar. Estabelecimento flutuante. Port- Vendres, Pirineus,1857
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Casa de Banhos do Carmo. Litografia F. H. C.arls.
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OLINDA: VÉNUS RENASCIDA

i

4.1 A DECOMPOSIÇÃO DAS PEDRAS
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Olinda é para os olhos
não se apalpa, é só desejo.
Ninguém diz é lá que eu moro.
Diz somente é lá que eu vejo.

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

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

Olinda. Passado o primeiro século de ocupação, de conquistas, glórias, fausto e poder,

Olinda se viu marcada por uma história feita predominantemente de perdas. Perdas

territoriais, políticas, económicas e sociais, culturais e religiosas, acumuladas ao longo de

séculos, cuja recapitulação foge aos propósitos desse trabalho .
Quem conheceu sua história e a visitou no final do século XVIII e primeira metade do

XIX, tão linda vista de longe, encimada em verdejantes colinas aos pés das quais ficava de um

lado, o mar, e do outro, o rio Beberibe, não reprimia o espanto ao deparar-se com uma cidade

1 Olinda - do alto do mosteiro, um frade a vê. PENA FILHO, Carlos. Livro geral. Poemas. Organização e
seleção de textos: Tânia Carneiro Leão. Recife: Gráfica e Editora Liceu, 1999, p. 21-2.
2 Antes de ser invadida e incendiada pelos holandeses, em 1631, Olinda era, segundo cronista coevos, uma das
mais prósperas e populares vilas da América Portuguesa. Ouro, prata, festas e banquetes provinham da industria
do açúcar. Sua população era então de cerca de “3.000 almas, com 130 eclesiásticos, e muitos comerciantes e
homens abastados, cujas fortunas orçavam de 20 a 50.000 cruzados”. “Estava dividida em duas paróquias, a de
S. Salvador e a de S. Pedro Mártir. Contava com o Colégio dos Jesuítas, os conventos de São Francisco, Carmo e
São Bento: um recolhimento de mulheres, o hospital da Santa Casa de Misericórdia com a respectiva igreja, mais
os templos do Amparo, Rosário, S. João, Guadalupe e Monte. A Casaria da Vila era cômoda e bem construída.
COSTA, F. A. Pereira da. Anais pernambucanos..., v. 3, p. 527-531. Para a história de Olinda entre os séculos
XVI e parte do XVII, ver MELLO. Evaldo Cabral de. Olinda restaurada. Rio de janeiro: Forense Universitária;
São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1975. Id. A fronda dos mazombos: nobres contra mascates.
Pernambuco 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras. 1995.
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“onde hoje se vê o como cadáver da antiga Olinda, em uma lindíssima eminência,
donde a vista pela costa termina no cabo de Santo Agostinho, e donde pela sua feita, por
dilatada planície se vê o rio Beberibe serpenteando de tal maneira por ameníssimo vale, que é
muito para duvidar, que todos esforços de arte possam formar um quadro semelhante ao que se
ah pintou a Natureza.”3

Longe do belo cenário, seu comentário tomou-se mais cruel. Havendo sido uma boa

cidade, “hoje se pode dizer é uma ruim vila; pois que unicamente se descobre nela o cadáver

do que foi, devendo ainda essa mesma existência à comunicação que tem com a vila do Recife

pelo rio Beberibe, até o varadouro, distante dela uma légua.”4 (Ilustração 16).

Koster lá esteve no último dia do ano de 1809, quando cerca de quatro mil pessoas a

habitava. Guardara a bela imagem da cidade vista do mar e decepcionou-se ao conhecê-la de

perto e penetrar na sua tortuosa e íngreme intimidade: “A primeira impressão quando se chega

pelo mar é tão bonita que se experimenta um certo desapontamento, conhecendo-a de

perto. (...). As ruas são calçadas mas sem conservação. Muitas casas são pequenas, baixas e

negligenciadas. Os jardins não são cultivados.” E concluía: “Embora não tenha um ar de

abandono, o aspeto geral é de tranquilidade, regularidade, com certo grau de desolação.”

Todavia a paisagem ao seu redor, apreciada do alto da colina, era magnífica.5

Olinda constava no roteiro de todos os viajantes estrangeiros que se demoravam em

Pernambuco no século XIX. Atraíram-nos a densidade histórica do velho burgo duartino — e,

invariavelmente, decepcionavam-se ao confrontar-se com o paradoxal presente feito de ruína,

abandono e decadência —, assim como o exotismo de sua flora cultivada no Jardim Botânico.

A primeira vez que Tollenare a visitou, em novembro de 1816, a cidade lhe gravou a seguinte

impressão: “Conquanto seja decorada com o título de capital, seja a residência do bispo e

deva ser a do governador durante seis meses do ano, pareceu-me um deserto; quase todas as

casas não passam de miserável casebres ao rés do chão.” Ao ter acesso porém ao jardim de

plantas exóticas em aclimação, sentiu vertigem em meio a tantos e desconhecidos verdes e

decadente e destituída de vida própria. Luiz dos Santos Vilhena, evocando seu grandioso

passado, quando foi a primeira capital de Pernambuco, descreveu a paisagem que do alto da

cidade avistava:

3 VILHENA. Luiz dos Santos. Op. Cit.. v. 3. p. 823.
4 Id. Ibid.. p. 826.
5 KOSTER. Henri. Op. Cit., p. 40.
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6 TOLLENARE, L. F. Op. Cit., p. 25. Tollenare voltou a falar sobre Olinda noutra passagem de seu livro. Mais
bem informado sobre a vida social, cultural e religiosa da cidade, não se limitou a comentar sobre a aparência
física da cidade e suas dificuldades económicas, fazendo observações mais consistentes sobre o funcionamento
de algdmas das mais importantes instituições: os conventos, o Seminário, o jardim botânico. Ver páginas 129-33.
7 GRAHAM. Maria. Op. Cit., p. 139.

viçosidade.6 Foi aliás, por ocasião dessa ida a Olinda, que o francês teve oportunidade de

refrescar-se no banho tomado no banheiro dos frades do convento de Santa Tereza.

Maria Graham percebeu a mesma cidade arruinada, mas, diferente dos demais,

conseguiu enxergar beleza nos fragmentos expostos do passado: Tiquei surpresa com a

extrema beleza de Olinda, ou antes, dos seus restos, porque agora está num melancólico

estado de mina ” 7 Em tudo em que a mão humana havia tocado, sinais de decadência

apareciam. Só a natureza era imperiosa e pungente. Os mais ricos, informava a viajante

inglesa, há muito tinham deixado de habitar a parte alta da cidade e se estabelecido na parte

baixa onde ficava o comércio ou o que dele restara. Outros se mudaram para o Recife,

conforme anotou Koster. Com a supressão dos mosteiros, findou-se até “o esplendor fictício

das pompas eclesiásticas”. O edifício do antigo Colégio dos Jesuítas, que abrigava

presentemente o Seminário, estava decaído. Maria Graham concluía seu comentário sobre a

cidade com esta frase lapidar: “Olinda jaz em pequenos morros .

James Henderson, outro viajante contemporâneo da dama inglesa, não vendo

exatamente beleza nas ruínas e desolação reinantes em Olinda, descobriu-lhes outras

vocações, outros usos sociais e culturais que poderiam ser dados à velha cidade. Estando em

decadência e destituída de todo comércio — o seu, perdera para o Recife , considerou-a, no

entanto, “um ótimo retiro para o estudioso, o convalescente ou o misantropo, que busca

afastar-se do tumulto e alvoroço do mundo.” Este autor nos traz notícias mais detalhadas

sobre a edificação e a vida sociocultural da cidade. Em tomo de 1820, contava Olinda com

uma casa de misericórdia e seu hospital, um recolhimento de mulheres e conventos das

diversas religiosas: dos Franciscanos, dos Carmelitas Descalços, dos Carmelitas Calçados e

dos Beneditinos. Os conventos localizavam-se geralmente nos topos das elevações, sendo

belos e bem construídos, notando-se porém o estado de decadência em que muitos se

encontravam: poucos frades, muros caídos, pátios descuidados e sem plantas. Havia o palácio

onde, até bem pouco tempo, os governadores eram obrigados a residir durante seis meses de

cada ano; e o palácio episcopal, se bem que o bispo preferisse habitar o da Soledade, que

ficava no bairro da Boa Vista, no Recife. O Senado era rico, segundo afirmou, pois cobrava a

taxa um tostão por cada palmo de frente de cada casa. Referiu-se ao grande número de igrejas
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existentes na cidade e ao Jardim Botânico, onde predominavam as árvores de origens

asiáticas. No Seminário, ministravam-se aulas de grego, latim, francês, geografia, retórica,

história universal, filosofia, desenho, história eclesiástica, teologia dogmática e moral.

A cidade de Olinda vivia imersa em silêncio monástico, ruminando a decomposição de

suas pedras centenárias durante quase todos os dias do ano. Apenas nas calendas de dezembro

e durante a estação de verão, demonstrava possuir alguma vivacidade e fulgor. As festividades

religiosas do ciclo natalino, principalmente a Nossa Senhora do Monte, atraíam fiéis e

visitantes que se demoravam dias ou semanas na velha cidade. O próprio Koster, convidado

para assistir à missa na igreja do Monte, percebera a alteração que se operava no ritmo e no

espírito de Olinda: “Nessa época a cidade apresenta cena de alvoroço e distração. A igreja,

especialmente decorada para esse momento, está colocada no ponto mais alto da cidade. A

afluência de fiéis era vultosa.” 9 Diversos moradores do centro aproveitavam a ocasião para

obter uma renda extra, alugando suas casas, grandes ou pequenas, sobrados ou térreas, aos

interessados em curtir a temporada de festa em Olinda: “Arrenda-se pelos 3 meses da festa a

casa do Piza em Olinda com cômodos para mais de duas famílias, e bom banheiro dentro,

entrando também o sítio com capim, estribaria & etc.”. Alugava-se também para passar as

festas, “uma casa térrea com bastantes recreios, e cômodos suficientes, para qualquer família,

tem árvores frutíferas, e está proximamente pintada e caiada.” Em 1844, Antônio Pereira da

Costa anunciava estar para alugar a sua casa, situada no Varadouro, “com bons cômodos para

uma grande família, a qual tem, dentro de casa, um rico banheiro de água corrente, grande

quintal, cocheira para dois cavalos e senzala para pretos”. Casa luxuosa, com banheiro interno

e água corrente, uma raridade na época, conforme tivemos oportunidade de ver.10

Tal como sucedia com o Recife em relação aos arrabaldes situados na ribeira do

Capibaribe, as cercanias da cidade de Olinda, ao longo das margens do rio Beberibe, eram

pontilhadas de casas de campo. Sítios onde, segundo Tollenare, “Muitos burgueses do Recife”

se refugiavam do calor e poeira excessivos do burgo portuário. Evaldo Cabral de Mello, em

seu estudo sobre as canoas do Recife, ponderou, no entanto, que os veraneios em sítios e casas

de campo no Beberibe foi um recurso utilizado pela gente menos endinheirada do Recife. A

favor dessa tese, a documentação nos fala do caso exemplar de Manuel Rodrigues de

Azevedo. Nascido na última década do século XVIII, filho de um casal de pardos, abraçou o

8 HENDERSON, James. Op. Cit., p. 110-111.
9 “KO$TER, Henri. Op. Cit., p. 40.
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nov. 1831, p. 959; 2 nov. 1844,

“Ao sopé dos oiteiros à beira-mar, há alguns pescadores; mas na cidade não se vê
indústria alguma; ali tudo definha. Sabe-se que Olinda tem o título de Cidade e é a verdadeira
capital da capitania; mas é apenas um título faustoso e ilusório. Toda a atividade e autoridade
social estão concentradas no Recife, que tem apenas a denominação de vila.”

ofício que foi o de seu pai: sapateiro. Pelo talento, fez-se poeta, e a poesia tirou-lhe do

anonimato. Labutou a vida inteira e, por fim, após anos de trabalho, Manuel Cabra, como era

conhecido, conseguiu reunir umas economias, “um pecúlio que empregou na compra de um

terreno em Beberibe.” Nele, edificou uma casinha que ocupava todos os anos, por ocasião das

festas do Natal. Tivera apenas uma filha, que seria sua herdeira “não de dinheiro, pois quase

nada possuía, além da casinha que edificara em Beberibe, mas da sua felicidade ... . Assim

foi Manuel Rodrigues de Azevedo em vida: pardo, sapateiro, poeta, casado, devoto da Virgem

da Boa Hora de Olinda e proprietário de uma casinha no arrabalde do Beberibe.

Essa leva de migrantes sazonais impunha algumas mudanças no cotidiano do lugar,

percebidas pelo viajante francês: “A cidade de Olinda, quase deserta na estação chuvosa,

toma-se bastante animada durante o verão.” Conquanto maravilhado com a paisagem que do

alto se via — de um lado, o porto do Recife, os mastros das embarcações, os campanários de

azulejos, os arrecifes a riscar de preto o mar oceano; de outro lado, a planície pantanosa e a

sinuosidade do Beberibe, valorizada pelo poente — voltou às vistas também para a realidade

próxima e palpável. Seus habitantes, que calculava em tomo de três mil, portanto, menos do
5912

que a estimativa feita por Koster anos antes, eram todos “paupérrimos e de sangue mestiço.

O alvoroço que se notava em Olinda era, de fato, passageiro, transitório, superficial.

Não modificava as estruturas sociais e económicas que definiam sua existência histórica, nem

a relação da cidade com outros centros económicos mais dinâmicos e politicamente mais

poderosos, como o Recife por exemplo. Não redefiniam seu destino de cidade estagnada no

tempo e no espaço. Mais uma vez, e por nos ser totalmente impossível, recorremos ao que os

olhos de Tollenare conseguiram ver de uma sociedade que lhe era alheia, em seu tempo de

viajante:

10 Ver respectivamente as edições do DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife, 5
P- 3-
11 AMARAL. Francisco Pacífico do. Op. Cit.. p. 128-42.
12 TOLLENARE. 1. F. de. Op. Cit., p. 130.
13 Id. Ibid.. p. 130.
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14 Os dois primeiros cursos jurídicos do Brasil, o de São Paulo e o de Olinda, foram criados por lei imperial no
ano de 1827. O curso de Olinda começou a funcionar no dia 15 de maio de 1828, com uma turma inicial de trinta
e oito alunos. BEVILÁQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: INL, Conselho
Federal de Cultura, 1977. Sobre a imprensa acadêmica de Olinda, ver Id. Ibid., p. 442-3; NABUCO, Joaquim.
Uni estadista no Império. 5. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, v. I, p. 47-52; ROSAS. Fernanda Jenner e
BRAINER, Suzana. Evolução histórica de Olinda. Olinda, 1991, p. 95-6; BENVILÁQUA, Clóvis. Op. Cit., p.
442-44*3.
15 NABUCO, Joaquim. Op. Cit.. p. 46.

No ano de 1828, a instalação do Curso Jurídico em Olinda deu novo alento à cidade,

que se encontrava ainda mais abalada com a perda definitiva do título de capital para o Recife,

ocorrida a 12 de fevereiro de 1827. Vieram os estudantes, desta e de outras províncias

vizinhas, e uma certa agitação social e cultural se formou. O preço dos aluguéis das casas

térreas e dos sobrados subiu. O comércio de víveres se ampliou. Olinda passou a contar com

uma Biblioteca Pública, a primeira da província, instalada em 1830, e uma tipografia onde era

rodada uma série de jornais amadores, em que os estudantes faziam circular matérias
acadêmicas e suas idéias políticas e partidárias. Voz do Povo foi o primeiro, depois circularam
o Olindense, de 1831, produzido pelos irmãos, Sérgio e Álvaro Teixeira, o Eco de Olinda,
fundado por José Thomaz Nabucó de Araújo; a Voz do Beberibe era escrito por Souza Franco.
A esta relação, acrescentaram-se novos títulos: o Eco Olindense, de Thomaz Nabuco de
Araújo, O Equinocial, surgido em 1832, o Tupinambá, de 1833, e mais O Velho de 1817,
fundado em 1833 também por Nabuco de Araújo, e o Povo Pernambucano, editado por

Henrique Félix Dácia. Grémios e clubes de acadêmicos vieram a dar mais consistência e
vitalidade à corporação estudantil: em 1846, apareceu a Sociedade Fileidêmica, responsável

pela publicação da revista Fileidon, e o Instituto Literário Olindense, responsável pelo

Polimático.14
Os futuros bacharéis promoveram alterações nos costumes do lugar. Dominavam a

cidade a título de corpo acadêmico. Joaquim Nabuco, falando do tempo em que seu pai era

estudante de direito em Olinda, dizia que a mocidade de então não possuía gosto algum pelos

exercícios físicos. As distrações na cidade resumiam-se a palestras, festas populares, passeios
diários ao Recife, às estudantadas noturnas, ao jogo e às funções teatrais.15 Em certas

circunstâncias, seus comportamentos eram tidos como indecorosos e ofensivos à moral
pública. As algazarras noturnas eram rotina, havia os simulacros de batalha, quando projéteis
de pedras e achas de lenhas eram atirados de um a outro telhado de casas fronteiras, e os
banhos de bica que costumavam tomar à noite. Os moradores de Olinda sofriam para se

abastecer de boa água, apesar da cidade ser bordejada pelo rio Beberibe. No ofício do
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“Que brejeiro! Que imorais que são os alunos do Curso Jurídico de Olinda! É
necessário que V.S. saiba o que eles praticam de presente na falta do banho do Varadouro, que
secou por causa do arrombamento. Une-se uma cáfila de libertinos e com lampiões acesos
dirigem-se à biquinha de São Pedro, onde à face de toda a vizinhança e dos que passam pela
rua põem-se nus, a banharem-se no tanque com o maior escândalo, que jamais se praticou,
ainda mesmo pelos soldados os mais indisciplinados.”

16 Informações citadas, sem fornecer a fonte original, por VEIGA, Gláucio. Olinda, estudantes, escravos e
banho? de bica. Anuário de Olinda. Olinda, n. 5. p. 17, 1951.
17 Id. Ibid.. p. 17.

primeiro diretor do Curso Jurídico aos Conselheiros Gerais da Província, em 1829, dizia ele:

‘Talta-nos, Senhores, água, carne e pão. A água do rio, além de má e pouco sadia, serve para

lavar roupa, cavalos etc., as enchentes arrombam os fracos diques que se lhe opõem quase

todos os anos ...” Havia a fonte corrente com duas bicas, chamada do Rosário, mais os canos

se encontravam arrombados em diversos pontos, inutilizando-as praticamente. Com isto, a

carestia não tinha medida. O caneco d’água estava sendo vendido a oitenta réis. No ano

seguinte, um outro denunciava o descaso da Câmara de Olinda para com os seus moradores,

principalmente para com os pobres, deixando-os parecer de sede. Uma ou duas canoas d’água

abasteciam a cidade de vinte e quatro em vinte e quatro horas. As bicas continuavam

arruinadas e um caneco do precioso líquido custava quarenta reis. E completava sua crítica.

“Aliás, na alta roda, nos sobradões, a higiene rarefazia-se nos respingos de sumárias
aspersões. Quando muito, predominavam os semicúpios. Os banhos de assento.” 16

Talvez pela dificuldade de obter água potável e trazê-la armazenada em casa, ou mais

pela folia que pela higiene — admitia o autor do artigo —, os estudantes corriam às bicas para

se banharem, todas as noites. E muitas vezes sem traje algum, no que eram prontamente

criticados pelos moradores, mormente quando os banhistas eram estudantes negros ou

mulatos vindos da Bahia, contra os quais o preconceito falava alto:

Anos depois, a água para consumo doméstico continuava artigo raro. Os mananciais e

a qualidade de pureza das águas, principalmente das que eram comercializadas pelos

canoeiros, constituíam objetos de atenção da Câmara, tendo o uso regularizado pelas posturas

municipais. Os canoeiros que conduziam água de beber em canoas ou tonéis tinham de os

trazer bem limpos e com tampa. Estava proibido o lançamento de ervas venenosas ou

quaisquer outras substâncias que infeccionassem as águas ou matassem os peixes, nos rios,

lagoas e poços públicos. A multa para os contraventores era de 16$000 réis. A Câmara proibia
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também a lavagem de roupa nas bicas, fontes, cais do Varadouro e baldo da cidade. Para

preservar limpa a água do Beberibe e outras águas, dizia o artigo 9, das posturas municipais

da Cidade de Olinda, de 2 de abril de 1840:

“Nenhuma pessoa lançará nas fontes, e poços desta Cidade, e Povoações do Termo,
imundícias de qualquer qualidade, nem impedirá a Uberdade de se abastecer o povo d’água, e
nem lavará animais do Varadouro até o lugar do Pisa, da parte do rio; pena de 2$000 réis de
multa no primeiro caso, 4$000 réis no segundo, e de 6$000 no terceiro.”18

“Olinda foi a antiga capital, e opulentíssima Capital de Pernambuco: começou a decair
em 1710, quando os mascastes do Recife, ou mercadores Portugueses, naturais do país,
subornaram o Governador Português Sebastião de Castro Caídas, e com sua proteção
conseguiram chamar para o Recife todos os negócios Públicos (...). Desde então que Olinda
declina, de maneira que hoje está grandemente atrasada, e com o andar dos tempos, essa antiga
Capital, (...) não será mais do que um Bairro da Cidade do Recife.”22

18 OLINDA - Posturas da Câmara Municipal da Cidade de Olinda. Paço da Assembléia Provincial de
Pernambuco, 2 abril de 1840.
19 KIDDER, Daniel P. Op. Cit., p. 114.
20 GARDNER. George. Op. Cit.. p. 52.
21 GAMA. José Bernardo Femandes da. Op. Cit., p. 44.
22 Id. Ibid., v. I. p. 43. Citado também por ROSAS. Fernando Jenner e BRAINER, Suzana. Op. Cit.. p. 98.

Segundo informaram a Kidder, os gastos com a instituição de ensino jurídico

constituíam o eixo da economia ,do município. Contudo, quando de sua visita à cidade em

1837, estando matriculados duzentos alunos no Curso, comentava-se que aquela verba iria ser

cortada.19 Apesar de promover certa efervescência cultural e movimentar o cotidiano da

cidade, a presença do Curso Jurídico e a dos estudantes não chegaram a transformar a situação

económica, social e política da cidade no fundamental. Tanto que as impressões dos que

visitavam ou conheciam Olinda, nos anos posteriores à instalação do curso, permaneceram

basicamente no mesmo tom de antes. Na segunda metade da década de 1930, George Gardner

achou-a de tamanho considerável. O estado das ruínas e a grande quantidade de igrejas,

conventos, mosteiros e outras instituições davam margem à reconstituição mental do que

deveria ter sido um passado rico e movimentado. No presente, porém, a cidade tinha um

aspecto “solitário e ermo, com belas casas vazias em ruína, ruas cobertas de gramas e ervas

daninhas.” José Bernardo Femandes da Gama era outro que cristalizava em palavras o

estado de decrepitude em que se achava Olinda, nos idos de 1842 e 1844. Acreditava que, se

não fosse pela existência do Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, do Colégio das Artes e da

Biblioteca Pública, a cidade estaria quase desabitada.21
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Também no ano de 1831, anunciava-se estar à venda três sítios anexos no Rio Doce,

dom coqueiros, terras para plantar, lugares para armação de currais no mar, e para um bom

viveiro”. Dois deles estavam sendo vendidos ao preço de 700$000 cada um, e o terceiro por

600$000. Para quem desejasse uma porção de terra distante apenas meia légua da cidade de

Olinda, com lugar para beber água, pescas e pesqueira, e mais oitenta pés de coqueiros, lenha

23 No final da década de 1890. único período de que dispomos de informação segura, cinco engenhos
continuavam a funcionar no município de Olinda: os engenhos Timbó, Jenipapo, Jardim, Paulista e Fragoso, este
último com fabricação de álcool. Dados colhidos do trabalho sobre a história administrativa de Olinda. de autoria
de Flávio Santana, historiador e pesquisador do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães.
24 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife. 10 jan. 1844. Avisos Diversos, p. 4.
25 ARRENDAMENTO. Ibid. 7 set. 1831. Avisos Diversos.

“Arrenda-se um sítio, distante da cidade de Olinda duas léguas, beira-mar, com quase
meia légua de fundo, casa de vivenda, bom poço com tanque para lavagem, bastantes pés de
coqueiros, muitos arvoredos de diversas qualidades de frutas, um pedaço de terreno para
plantar capim, com terreno próprio para criação de gado, e dois currais de peixe pertencentes
ao mesmo sítio: na Cidade de Olinda, botica de José dos Santos Pinheiro.

É certo que os depoimentos se limitavam, no essencial, às impressões que se tinha da

cidade a partir do seu perímetro urbano, que correspondia ao atualmente chamado sítio

histórico. Mas o centro urbano, cercado por propriedades rurais, refletia a real situação

económica e política vivida por Olinda. A maioria dos antigos engenhos às margens do

Beberibe ou próximos a ele estava de fogo morto.23 Muitos haviam sido retalhados em sítios

ou estavam por vir a ser, convertidos em segunda morada para a gente de alguma posse do

Recife ou destinados à pequena produção agrícola. Sítios como este, pronto para ser

arrendado: “Arrenda-se um sítio junto à povoação do Beberibe, com uma grande casa de

vivenda, com muitos arvoredos de frutas, lugar para capim e mais lavouras, o rio ao fundo do

sítio, e outras comodidades que com a vista se verão 24

Havia também os sítios que bordejavam a costa, desde a Cruz do Patrão, no istmo que

separava o mar do rio Beberibe, ao rio de Maria Farinha. Eram terras ocupadas com o plantio

de coqueiros, a pesca artesanal em jangadas e currais de peixe, as baixas de capim para

abastecer os animais empregados no Recife, algum criatório miúdo, sítios de extração de

lenha e fomos de cal. Todavia, uma economia marginal, voltada para o mercado de consumo

interno, não atingindo de forma alguma as cifras e as importâncias económica, política e o

dinamismo exportador e importador, este extremamente concentrado no Recife. Destes sítios

costeiros que compunham a Olinda rural, ficamos sabendo através dos anúncios dos jornais.
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e terra para plantar, porém sem casa de vivenda e foreiro à Câmara de Olinda, estava à venda

o sítio denominado Rio Tapado. Em 1845, José Francisco Belém procurava interessados em

arrendar ou comprar sua propriedade, a Casa Caiada, cujo nome se perpetuou na denominação

atual do bairro situado à beira-mar do município de Olinda.
Em 1847, a extensão do município de Olinda achava-se bastante reduzida em relação

ao que fora nos primeiros tempos da colonização.27 Perdas territoriais iniciadas com a criação

da vila do Recife, por carta régia de 19 de novembro de 1709, que incorporou as importantes
povoações do Cabo e de Ipojuca à sua jurisdição. Em 1811, Olinda sofreu novas perdas ao
serem criadas as vilas de Santo Antão, Paudalho e Limoeiro. O município reduzia-se, assim,

praticamente às terras costeiras, cujo maior comprimento, de norte ao sul, era de cinco léguas

e três quartos, desde a Cruz do Patrão até a ponta do rio Maria Farinha; e o menor, de quatro
léguas mais ou menos, que ia do lugar Manguinho até a estrada de Maricota. De leste a oeste,
seu maior comprimento era de quatro léguas e meia, desde a ponta da cidade de Olinda à

28estrada do Macaco, e o menor, desde a Cruz do Patrão a Capunga.
Entre 1842 e 1844, a população livre do município estava calculada em 17.820

habitantes, sendo 6.380 na freguesia da Sé, e 7.300 homens livres na de São Pedro Mártir,

ambas localizadas no centro da cidade.29 O perímetro urbano de Olinda contava então com o
pagamento de décimas de oitocentas e cinquenta e sete casas, possuía três lojas de fazendas
secas e sessenta tavernas.30 Contava Olinda com mais as seguintes povoações: Arrombados,
junto ao rio Beberibe, que deveria conter umas quarenta casas e igual número de moradores,
“porque todos os demais se retiram passado o tempo denominado festas”. A povoação do rio

26 Ver, respectivamente, as edições do DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Recife, 7 nov. 1831, p. 964; 19 jan. 1832,
p. 1179; 17 nov. 1845, p. 4. Em 1875, o comendador José Jácome e Tasse, deu entrada a uma petição na Câmara
de Olinda, solicitando termos de reconhecimento de foreiro relativo ao sítio Casa Caiada. Petição de José Jácome
Tasso à Câmara Municipal de Olinda. Recife, 20 abr. 1875 apud ARAÚJO, Enemerson Muniz de e
CAVALCANTI Júnior. Jackson. Op. Cit., p 27.
27 Em 1639, das seis jurisdições que compunham a capitania de Pernambuco, segundo o Relatório sobre as
capitanias conquistadas no Brasil pelos holandeses, de Adriaen Van der Dussen, estudado pelo Projeto Foral de
Olinda: “A Jurisdição de Olinda é a maior, limitando-se ao norte com a jurisdição de lagarassu, pelo rio
Jaguaribe, abrangendo cerca de 13 milhas de litoral, até o rio Serinhaém, onde se inicia a Jurisdição da Vila
Formosa de Serinhaém.” AGRA, Valéria (Coord.). Projeto Foral de Olinda. Relatório Final. Olinda: Prefeitura
de Olinda, 1996, mimeo, s.p.
28 MELLO. Jeronymo Figueira de. Ensaio sobre a estatística civil e política da província de Pernambuco.
Recife: Conselho Estadual de Cultura, 1979, p. 84-5. (Fac-similar da primeira edição publicada em 1852). Na
primeira metade do século XX, Olinda teve seu território ainda mais dilapidado: em 1927, perdeu os distritos do
Arruda e Beberibe para o Recife; e, em 1935, ao ser criado o município de Paulista, ficou sem a propriedade não
só do território deste antigo distrito mas também de longo trecho do litoral. Perdeu as praias de Enseadinha,
Janga, Pau Amarelo, N. S. da Conceição, N. S. do Ó e Maria Farinha.
29 GAMA, José Bernardo Femandes da. Op. Cit., v. I, p. 44.
30 MELLO, Jeronymo Figueira de. Op. Cit.. p. 87.
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31 Id. Ibid.. p. 86-7.
32 RELATORIO que à Assembléia Legislativa Provincial apresentou no dia da abertura da sessão ordinária de
1857 o’exmo. Sr. Conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo. Presidente da mesma província. Recife: Typografia de
M. F. de Farias. 1857.

Doce, que ficava na costa, possuindo umas cinquenta casas e quatrocentos moradores; a do

Beberibe, com sessenta casas e também quatrocentos moradores. Finalmente, a povoação de

Paratibe na qual moravam umas cento e cinqiienta pessoas distribuídas por suas vinte e cinco

casas.31
No Relatório enviado à Assembléia Legislativa em 1857, o governador Sérgio

Teixeira de Macedo se referiu à situação da economia da zona costeira de Pernambuco, na

qual se incluía a maior parte das terras de Olinda.32 Com relação à pesca, falava sobre o

enorme consumo de bacalhau entre os habitantes da província, das baleeiras estrangeiras que

atuavam regularmente nos mares de Fernando de Noronha, pescando entre seis e oito baleias

por ano. Informou também que não havia indústria de pesca em Pernambuco: “Toda a costa

apresenta uma grande variedade de peixe, entretanto a indústria das salgas é totalmente

desconhecida.” Ao que continuava: “Jangadas e canoas mal providas de anzóis, tarrafas e

redes, e as armadilhas conhecidas com o nome de currais são o aspecto em que se apresenta a

indústria entre nós ...” Completava sua narrativa tecendo comentário sobre os pescadores

marítimos: a pesca se achava “entregue a homens pobres, e pouco ávidos de ganho,

contentando-se em alimentar suas mais que modestas necessidades com o trabalho de algumas

horas na semana, e vivendo n’um tal embrutecimento que são incapazes de conceber e aceitar

melhoramento algum.”
Quanto à produção de cocos, a “grande riqueza da costa” no dizer do governador,

encontrava-se quase que entregue à natureza. Embora fossem várias as possibilidades de

aproveitamento industrial do produto — o azeite para fabricação de sabões delicados,

gorduras; o bagaço como alimento nutritivo para aves domésticas e gado suíno; casca para

cabo de navegação — muito pouco se realizava em Pernambuco. “Nada disso se aproveita e

ao lado de tanta riqueza, vive pelas nossas praias uma população pobríssima e inútil, que só se

ocupa da insignificante pesca que a alimenta.” Voltava o governador a atacar a pobre

população da costa, talvez com a intenção de insinuar que destino mais industrioso deveria ser

dado àquela gente livre, considerada ociosa: assalariá-la por exemplo, convertê-la em mão-de-
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33 Id. ibid. Desde o projeto de criação de capitanias de portos em 1841, concretizado pelo Regulamento das
Capitanias dos Portos de maio de 1846, os pescadores passaram a constituir, na visão da elite política brasileira,
uma reserva naval para a Armada Nacional. E lei aprovada pelo Senado e pela Câmara Federais, publicada em
10 de setembro de 1856, tratava de organizar um mercado de trabalho para o setor pesqueiro, através da
promoção da indústria da pesca no território brasileiro, estimulando a criação de companhias de pesca, empresas
de capitais privados. Sobre o tema, ver SILVA, Luiz Geraldo. Pescadores, militares e burgueses: legislação
pesqueira e cultura marítima no Brasil (1840-1930). Dissertação de (Mestrado em História). Universidade
Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 199L p. 1-13.
34 MUNFORT, Lewis. Op. Cit., capítulo XVI, ‘O subúrbio — e depois’, p. 614-67.
35 Ms. do Arquivo da antiga Repartição de Obras Públicas, transcrito por FREYRE, Gilberto. Um engenheiro
francê$ no Brasil..., p. 384..

obra para as companhias de pesca que setores da elite económica e política do país pensavam

em organizar, ou mesmo empregá-la na indústria do coco.”
Contudo, para aqueles que manifestaram preocupação com o futuro de Olinda, a saída

mais viável e imediata para reanimar a cidade não se encontrava no desenvolvimento
económico de sua zona agrícola. A idéia era a de viabilizá-la como um lugar de recreio para

os recifenses, fazê-la assumir as vocações que historicamente couberam aos subúrbios no
mundo ocidental.34 Esta era a opinião firme de Vauthier, que dizia em 1842: “considerando-se
as numerosas relações desta Capital atual da província com a antiga, notando-se a saudável e
agradável posição d’Olinda, que com meios fáceis de comunicação seria sem dúvida o lugar

mais procurado para recreios e casas de campo.”35
Alguns anos antes, em 1820, o governador da província, Luís do Rego Barreto, havia

exposto seu plano de unir Olinda e o Recife, criando a Cidade de Pernambuco. A estrada

aberta pela sua administração, ligando Olinda e o bairro da Boa Vista, e a que projetava entre
a vila do Recife e Olinda, seguindo o traçado do istmo, facilitariam bastante a comunicação
entre elas. Pensava ser esta a melhor solução para acabar com séculos de rivalidade política
entre as duas cidades, disputa sempre perniciosa no seu modo de entender. Além do que, os
nove mil contos que apurava a Câmara de Olinda, verba mal empregada pelos vereadores,
poderiam ter melhor aplicação em estabelecimentos públicos, em hospitais por exemplo.36

A construção de uma estrada interligando o Recife a Olinda foi iniciada em 1817,

durante o governo de Luís do Rego Barreto. A nova via passava por Santo Amaro das Salinas,
onde havia sido feito um dispendioso e trabalhoso aterro, e possuía um traçado em linha reta
que reduzia à metade o percurso do antigo caminho. As conturbações políticas do período,
extremadas com a deflagração da Revolução de 1817, seguida do movimento de Goiana de
1821, resultaram no afastamento do governador que a projetou, ficando as obras totalmente

abandonadas. A ação constante do movimento da maré e das águas pluviais se encarregou de
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36 PERNAMBUCO. 27 de junho de 1820. Cartas pernambucanas de Luís do Rego Barreto. Rev. do Inst. Hist. e
Geog. Pern. Recife, v. LII, 1979, 148-9.
37 PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais pernambucanos..., v. 7, p. 560-1.
38 HENDERSON, James. Op. Cit., p. 114.
39 Outras obras de melhoramentos estavam em andamento em Olinda, em 1843, sob a chefia do engenheiro
Vauthier: o tapamento do dique arrombado de Santa Tereza, prejuízo causado pela enchente de final de julho
deste mesmo ano; alargamento do Varadouro de Olinda. Esta obra incluía o dessecamento de dez palmos de
largura, de um acréscimo de quarenta palmos de escoadouro e da ponte, e da colocação de bicas para facilitar às
canoas os meios de tomar as água com que é abastecida uma parte da capital. VAUTHIER, Louis Léger.
Relatório do Engenheiro em Chefe da Província (...). Repartição das Obras Públicas, Recife, 20 de fevereiro de
1843. Revista do Arquivo Público, Recife, ano III, n. V, p. 162-3, 1948. No seu diário, Vauthier mostrava-se
entusiasmado com os projetos que tinha para o Beberibe: “Pensei durante o dia em nosso grande projeto do
Beberibe: fornecer água à cidade - dessecar o alagadiço de Olinda - estabelecer a navegação do Beberibe — fazer
7.000 da estrada de Goiana. Cinco objetivos seriam assim alcançados, cinco objetivos importantes e desejáveis.
Entreguei-me imediatamente ao estudo das questões.” VAUTHIER. Louis Léger. Diário íntimo de engenheiro
Vauthier. 1840-1846. Prefácio e notas de Gilberto Freyre. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Ministério da
Educarão e Saúde, 1940, p. 184.
40 FREYRE, Gilberto. Um engenheiro francês no fírasil.... p. 385.

destruir o que havia sido feito.37 Nesse estado de abandono, conheceu-a James Henderson,

que se quedou admirado por não haver “uma única boa estrada” que estabelecesse a ligação

entre a antiga sede do governo e o atual centro do comércio. Algumas partes existentes e por

grande percurso, assemelhavam-se a “uma simples trilha.”

Anos depois, o presidente da província Francisco do Rego Barros decidiu retormar as

obras, fazer os reparos das partes estragadas e concluir a estrada até a cidade de Olinda. Os

trabalhos foram iniciados em 1841, ficando os estudos, projetos e execução da obra sob a

responsabilidade de Vauthier, que tratou de aperfeiçoar o plano original da administração de

Luiz do Rego Barreto.40

No Relatório enviado ao presidente da província em 1843, o Engenheiro Chefe da

Repartição de Obras Públicas da Província, Louis Vauthier, expressava sua preocupação em

fazer ver o governo o quanto era necessário criar ou aperfeiçoar os meios de comunicação

interligando os vários pontos produtores de açúcar da província com o Recife, porto e centro

comercial, político e administrativo de Pernambuco. Entendia que, devido às circunstâncias

topográficas, hidrográficas e financeiras da província, as estradas ordinárias por terra eram as

mais recomendadas e deveriam atrair a atenção do governo. Os canais e caminhos de ferro,

embora barateassem os custos dos transportes de gêneros, requeriam despesas extremamente

vultosas para serem construídos. Entretanto, considerava desejável que alguma companhia

empreendesse um caminho de ferro, de curta extensão, ligando o Recife a Olinda, por

exemplo. No seu modo de entender, “teria para mim a vantagem de oferecer uma imagem
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“Manuel Luiz da Veiga avisa aos amadores do fresco, que tem terreno para aforar,
livres das águas do mar, prontos a edificar e receber qualquer cultura, com frente para estrada,
que se acabou, a qual vai para Olinda (...) a tratar na rua da Madre de Deus, 36, Io andar, nos
dias úteis, das 6 às 8 horas da manhã, e nos dias santos, no sítio do seu falecido pai, do mesmo
nome, Santo Amaro.” 43

material do movimento rápido, ao passo que a despesa poderia ser recuperada pelo transporte

de pessoas.” 41

Enquanto o apito do trem não se fazia ouvir, as obras da construção da estrada de terra

continuaram a ser tocadas. O primeiro trecho, que partia do Recife chegava até a igreja de

Santa Tereza, foi concluído em 1844. O engenheiro francês lamentava a demora no prazo da

execução da ponte da Tacaruna, “porque a falta da ponte priva o trânsito da nova estrada

d’Olinda, que achando-se há mais de dois anos acabada, ainda não prestou senão serviços

insignificantes.”42 Imediatamente, porém, os proprietários dos terrenos situados à beira da

estrada viram seu património se valorizar com os investimentos feitos pelo governo provincial

em obras públicas, conforme se depreende deste anúncio de venda de imóveis no jornal:

41 VAUTHIER, Louis Léger. Relatório do Engenheiro em Chefe da Província (...). Repartição das Obras
Públicas, Recife, 20 de fevereiro de 1843. Revista do Arquivo Público, Recife, ano III, n. V, p. 276, 1948.
42 Id. Relatório do Engenheiro em Chefe da Província (...). Repartição das Obras Públicas, Recife, 16 de
setembro de 1846. Revista do Arquivo Público, Recife, ano III, n. V, p. 233, 1948.
43 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Recife, 18 nov. 1845. Avisos Diversos, p. 3. Este Manuel Luiz da Veiga
travou questão com a Câmara de Olinda por causa do aforamento de umas terras pela referida Câmara. Carta do
Presidente da Provincia de Pernambuco, José Carlos Mairink S. Ferrão, ao Ministro de Império. Recife, 11 de
novembro de 1828. Correspondência da Corte. 1825-1829. Documento para a história do açúcar. Instituto do
Açúcar e do Álcool, v. II, p. 180. .
44 SE1TE, Mário, Arruar ..., p. 89.
45 Martuel Correia escreveu: “na realidade, preparando-a [Olinda] para a integração na metrópole em formação.”
ANDRADE. Manuel Correia de. Recife: problemática de uma metrópole de região subdesenvolvida..., p. 89-90.

Quando ainda se achava incompleta a Estrada do Norte que levava a Olinda,

apresentando grandes dificuldades e inconvenientes ao longo do percurso — os arrematantes

deixaram de cumprir parte do contrato relativa às obras de aterramento, como também não

haviam sido concluídas as pontes da Tacaruna e dos Arrombados — foi publicada lei, em

1847, contratando um serviço de ônibus entre o Recife e Olinda, “logo que estivesse

concluída a ponte da Tacaruna.”44 O serviço de diligência foi inaugurado no mesmo ano, com

a expectativa de que os laços entre as duas cidades, historicamente rivais, viessem a ser

estreitados.45
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Em 1855, talvez motivado pela conclusão do prolongamento da estrada da Tacaruna

até o Varadouro, ocorrida em 1854, Cláudio Dubeux, comerciante de pólvora e um dos

contratantes dos serviços de ônibus do Recife para os arrabaldes e para Olinda, anunciava.

46 Citado por SETTE, Mário. Arruar p. 90. Cláudio Dubeux e Manuel Buarque de Macedo receberam do
governo, a concessão para instalar trilhos urbanos entre o Recife e Apipucos, por volta de 1861. Mas não
levaram a empresa adiante. ,
47 Ao ser transferido para Recife, o Curso Jurídico funcionou, primeiro, na rua do Hospício, nas proximidades do
quartel General do Exército, daí foi transferido para o antigo Colégio dos Jesuítas, local do Grande Hotel, hoje
desativado, e, finalmente, para o prédio imponente que ocupa presentemente. MELLO, Mário. Síntese
cronológica de Pernambuco. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1985, p. 73.
48 Resumindo, os argumentos usados decorriam, segundo Gláucio Veiga, de análise emocionais sobre as
condições das duas cidades: “Pinta-se Olinda como cidade pacata, morigerada, a bonomia dos habitantes, o ar
saudávfel das colinas, o silêncio convidativo à meditação e ao estudo, uma cidade-convento, onde tudo se resume
em paz e segurança Ao revés, o Recife explode como a Babilónia: vícios, diversões, agitação revolucionária.

“do dia 11 do corrente em diante haverá um ônibus para Olinda, em todos os dias úteis, o qual
partirá para ali às 6 horas da manhã, e voltará às 7 afim de se achar aqui às 8 da manhã e às 2
da tarde, sendo as passagens a 20$ mensais para os assinares, e 500rs. para os avulsos. Na
mesma data e em diante haverá outro destes carros também nos dias úteis para a passagem da
Madalena até a casa do Sr. Veiga; partirá às 7 14 da manhã para voltar às 8 14 e de tarde sairá
às 4 para voltar às 4 %. Passagem: por mês 16$ e avulsa 500rs.” 46

Embora devamos pensar que fluxo de passageiros entre elas se tenha intensificado a

partir da década de 1840, principalmente após a realização da estrada e a implantação de um

serviço regular de transporte coletivo, forçoso é constatar que Olinda permanecia estagnada e

mesmo em franca decadência. Contra ela havia sido desferido um novo golpe, quase mortal,

em 1854: no dia 30 de maio deste ano, ocorreu a transferência do Curso Jurídico para

Recife.47 Os vereadores da Câmara de Olinda argumentavam a favor da permanência do

Curso na cidade. Desmentiam informações de que não havia comércio ativo no velho burgo e

enalteciam os aspectos em que Olinda lhes parecia estar em franca vantagem em relação ao

Recife: a superioridade das condições higiénicas da cidade das colinas, virtude reconhecida

pelos médicos; o fato de não haver escassez de água e lenha em Olinda, mal de que padecia a

capital. Os principais argumentos, porém, eram de ordem económica. Lembravam que a

instalação do Curso Jurídico provocara investimentos em prédios urbanos, para servirem de

morada a estudantes e professores. Caso a transferência para o Recife fosse efetivada, os

capitalistas que investiram neste ramo sofreriam enormes perdas, diminuindo também a

arrecadação do município com o imposto da décima urbana. O plantio de capim nada renderia
48

aos proprietários de terras e aos cofres públicos. A cidade ficaria praticamente desabitada.
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teatros, luxos, tudo excludente do estudo e da tranquilidade.” VIEGA, Gláucio. A transferência da Faculdade de
Direito de Olinda para o Recife. Rev. do Inst. Arq. Hist. e Geog. Pern. Recife, v. LIV, 1981, p. 63-71.
49 FIGUEREDO, Antônio Pedro de. Olinda - Vasos achados no engenho Camaleão - Oração do Hospital de
Caridade. Diário de Pernambuco, Recife, 22 jun. 1857. A Carteira apud MELLO, José Antônio Gonsalves de.
Diário de Pernambuco: economia e sociedade no 2° reinado ..., p. 488. Para o viajante alemão Avé-Lallemant, a
Olinda que conheceu em 1859 assemelhava-se igualmente a um cemitério: “Impressão inteiramente diferente me
causou Olinda. Situada do pé ao topo de uma colina, outrora rainha e senhora dos mares, pérola soberba, pela
qual se bateram Holanda e Portugal em lutas sangrentas, sede de teocracia católica e, depois, da ciência jurídica.
Olinda, que ainda ostenta, vista de muito longe do mar, suas igrejas e conventos, tomou-se um cemitério!
Ruíram suas casas, estão vazias suas igrejas, sua Escola de Direito foi transferida para Pernambuco [Recife], nas
suas ruas cresce o capim e pastam os cavalos.” AVÉ-LALLEMANT, Robert. Viagem pelo norte do Brasil no
ano de 1859. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura. Instituto nacional do Livro, 1961, p. 283-4.
50 DOM PEDRO II - Viagem a Pernambuco em 1859. Cópia, introdução e notas de Guilherme Auler. Revista do
Arquivo Público, ano V e VI, n. VII e VIII, 1950-1951, p. 413.

“Olinda, a nossa cidade monumental, e que hoje não passa de uma cripta imensa, de
uma necrópole dos vivos, ainda pode vir a ser uma residência deliciosa e de confortos. O
caminho de ferro que lhe foi concedido, e que em outros países tem levado a civilização a
lugares muito menos interessantes, o dessecamento do pântano e a fatura de outras obras
projetadas, ainda pode fazer dela a residência dos prazeres, dos risos e das flores, a princesa
poética e querida de Pernambuco, o oásis da opulência e da aristocracia.’

O imperador Dom Pedro II visitou-a em 1859, por ocasião de sua viagem às

províncias do norte. Pode constar então, com seus próprios olhos, o resultado que décadas

seguidas de empobrecimento e de perdas de poder político e prestígio imprimiram na

fisionomia urbana do antigo burgo duartino: “Olinda está morta como cidade; porém pode

reflorescer tomando-se arrabalde do Recife, sobretudo se houver caminho de ferro de Olinda

ao Recife.” 50 O imperador partilhava da opinião, anteriormente emitida por Vauthier, de que

uma estrada de ferro interligando as duas cidades traria benefícios a ambas.

Mais que constatar uma evidência, o imperador percebeu que, historicamente e por

quanto tempo fosse razoável projetar, era impossível Olinda reergue-se como cidade, como

núcleo urbano central, ou de certa importância, de uma organização económica de dimensão

regional — posição esta definitivamente ocupada pelo Recife. Posto que o mecanismo que

atuava como fator de dinamismo urbano para o Recife, que o fazia enriquecer, com o aumento

De nada valeram suas razões, e, assim como o rio corre para o mar, o Curso Jurídico seguiu

para o Recife.
Nada parecia conseguir refrear o processo de decomposição da cidade e o estado de

abandono em que se encontrava o antigo burgo. O passado e o presente de Olinda,

corporificados nos seus edifícios, becos, ladeiras e quintais selvagens, continuavam a inspirar

nos que a viam, a imagem de uma cidade morta:
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No início da década de 1840, para as famílias de elite e de boa parte da classe

média residentes no Recife, poucas situações sociais que tinham por finalidade

promover momentos de prazer, diversão e descontração coletivos, equiparar-se-iam às

das receitas fiscais e o movimento de capital gerado com o comércio internacional, e o

consolidava como centro hegemónico económico, político e cultural de uma região, era

o mesmo que favorecia a estagnação das áreas vizinhas e retirava o pão de suas bocas.

Luís do Rego, Henderson, Vauthier, Antônio Pedro de Figueiredo, Dom Pedro

II, esses homens foram capazes de perceber, ou intuir, o início do processo de formação

de uma metrópole, o Recife, e qual a função que caberia a Olinda desempenhar nesse

sistema. Olinda integraria este complexo espacial e económico centralizado no Recife,

assumindo, nas próximas décadas, um papel complementar e marginal: seria como que

um prolongamento físico da capital, algo assim como um seu arrabalde, embora

mantivesse a autonomia política e o estatuto civil de município. Olinda, suburbana

cidade, deveria receber alguns melhoramentos para bem acolher a gente do Recife:

gente abastada que a procuraria para um retiro temporário; ou simples trabalhadores

remediados, profissionais liberais, militares, funcionários públicos que teriam, na antiga

capital, um lugar aprazível para morada, mesmo desenvolvendo suas atividades

produtivas e cotidianas no Recife.

Naquela segunda metade do século XIX, havia indícios históricos de que uma

nova onda revivificante estava por atingir fortemente Olinda. Onda que vinha do mar,

com gosto de sal e cheiro de sargaço.

51 Sobre o processo de construção da hegemonia regional do Recife, ver PERRUCCI, Gadiel e
BERNARDES, Denis. O caranguejo e o viaduto: notas para uma história social do Recife. In
BERNARDES, Denis. O caranguejo e o viaduto. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996, p. 27-71.
52 ANDRADE, Manuel Correia de. Recife: problemática de uma metrópole de região subdesenvolvida
p. 92.
53 Discorrendo sobre o processo de metropolização espacial tendo por centro o Recife, Mário Lacerda de
Melo assinalava ser Olinda um caso à parte. Estando sempre vinculada ao Recife, Olinda foi a princípio a
cidade matriz. Depois, “centro cultural, religioso e educacional de velhas e sólidas tradições. E
continuando a explanação: “A essas funções, associaram-se desde muito tempo, antes do início da
metropolização recifense, as funções residencial e de veraneio com as quais Olinda se integrava à vida
urbana recifense.” Nos últimos tempos, as praias olindenses têm fornecido os espaços por onde se
prolonga o Recife e se estende em direção ao norte. MELO, Mário Lacerda de. Metropolização e
subdesenvolvimento p. 76.



temporadas de festa passadas nos arrabaldes, principalmente nos que ficavam próximos

às margens do Capibaribe e do Beberibe. As festas coincidiam com a estação de verão

nos trópicos; e o calor, que a todos oprimia, fazia dos banhos de rio um dos pontos altos

dos retiros temporários a que se podia dar o luxo de gozar, a gente mais abastada da

capital. Luxo que não tardava em ser traduzido por sinal de riqueza dos que ali se

encontravam. Todo este movimento em direção aos arrabaldes, que acolhiam a elite

económica e política citadina, findava por dar prestígio e atribuir um novo valor às

terras férteis ribeirinhas, em algumas das quais vicejaram, um dia, vistosas plantações

de cana de açúcar.

Contudo, algo novo se divisava no horizonte. Algo que, muito em breve, vina

provocar alterações nesse quadro já enraizado de costumes e tradições locais. A

novidade surgia do lado leste, com a valorização cultural das águas, ares e paisagens

marinhos. Duas correntes levavam ao mar: de um lado, um movimento cultural, oriundo

de um saber de base científica, que foi a difusão do conhecimento médico sobre as

virtudes terapêuticas e higiénicas das águas e ares marinhos. E de outro lado, um

movimento interno, de expansão urbana e dinâmica populacional, vivido pelo Recife do

século XIX, que transformaria crescentemente alguns dos arrabaldes outrora voltados

para o descanso e recreio das famílias, em lugares de moradas permanentes, levando a

que novos espaços fossem destinados a cumprir as funções que, historicamente, cabiam

aos subúrbios desempenhar.

A contígua cidade de Olinda, distante apenas uma légua do Recife — que lhe

usurpara o título de capital em 1827 —, participava desse circuito um tanto

marginalmente. Suas terras, quer as rurais situadas nas ribeiras do Beberibe, quer as

moradas fincadas ao pé e no alto das colinas, atraíam famílias do Recife, interessadas

em passar a estação calmosa do verão na cidade das ladeiras, dos conventos e velhas

igrejas, dos frutíferos quintais. Não alcançaram, porém, durante toda a primeira metade

do século XIX, o prestígio e ares aristocráticos assumidos pelos subúrbios que ficavam

às margens do Capibaribe, principalmente os da sua margem esquerda: Capunga, Ponte

d’Uchoa, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro e Apipucos; e os arrabaldes da Torre e

Madalena situados à margem direita do rio.

Mas à medida que corria a década de 1840, surgiam sinais de que o fluxo do

movimento sazonal, que implicava no deslocamento das famílias de maior poder

aquisitivo da capital em direção aos subúrbios — dentre os quais se incluía Olinda que,

embora mantivesse sua autonomia como município, desempenhava funções de subúrbio
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Os imóveis anunciados, dos quais exibimos apenas pequena amostra da década

de 1840, localizavam-se não nas povoações mais distantes da cidade, onde o modo de

vida do campo podia ser experimentado com mais autenticidade e as águas do Beberibe

eram mais limpas, sem acúmulo das sujeiras deixadas com as lavagens de roupas e os

banhos nos cavalos — apesar das posturas municipais proibirem tais práticas —, mas

situavam-se em pleno perímetro urbano, na parte mais antiga da cidade. A proximidade

dos banhos constituía, inquestionavelmente, um dos maiores encantos da cidade, sendo

para notar a diversidade da oferta: banhos de rio e os salinos do mar. Mas havia outras

vantagens de Olinda sobre o Recife e que foram apontadas, por exemplo, pelos que

lutaram pela permanência do Curso Jurídico na primitiva capital, dentre as quais

podemos identificar claramente aspectos que marcavam a diferença entre cidade e

subúrbio e que constituíam fator de atração para os arrabaldes, pequenas vilas e cidades.

Sobre Olinda, diziam: “O tumulto e distrações das cidades populosas, o reboliço dos

negócios públicos, a perturbação do Foro, ainda não penetram esta feliz habitação, que

em relação ao Recife —, estava em vias de se intensificar em direção à cidade vizinha.

Tendência que se acentuaria nas décadas seguintes e estaria plenamente consolidada ao

romper o século XX.

Os anúncios de imóveis para alugar pelo tempo da festa, em Olinda, constituem

um dos referenciais que nos podem ajudar a recompor os passos iniciais dessa história.

No ano de 1844, estavam para ser alugados “dois sobrados com boa vista, frescos, perto

do banho e com bastante cômodo, para passar a festa na rua de S. Bento na cidade de

Olinda, por preço favorável („.)”54 Os sobrados estavam localizados numa das ruas de

maior prestígio de Olinda, sendo atrativos a paisagem que deles se avistava e a

proximidade do banho. Infelizmente, ficamos sem saber a que banho o anunciante se

referia: se aos banhos doces de rio tomados na altura do Varadouro, ou aos salgados de

mar. Em 1847, já vimos que estava para alugar a melhor casa da rua da Praia de São

Francisco, “não só pela proximidade do mar para o uso dos banhos salgados, como

pelos seus cômodos (...)”.55 Dois anos depois, alugava-se “um sobrado com muitos

cômodos e muito bom para se passar a festa, por estar perto do banho, tanto salgado

como doce, por ser no lugar do Varadouro, defronte do porto das canoas em Olinda
56

54 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 4 dez. 1844 apud Diário de Pernambuco, 4 dez. 1994, p. A-3. Há 150
anos.
35 Ibid. 20 fev. 1847. p. 3. Citado na íntegra, neste trabalho, capítulo 2, item ‘A barca de banhos’.
56 Ibid. 6 out. 1849. Avisos Diversos, p. 3.
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57 VEIGA, Gláucio. A transferência da Faculdade de Direito de Olinda para o Recife..., p. 68.
58 ÒOM PEDRO II - Viagem a Pernambuco em 1859..., Id. Ibid., p. 408. O Livro do Tombo do Mosteiro
de São Bento de Olinda. a que se referiu Dom Pedro II. data de 1764.
>9 PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais pernambucano.... v. 3, p. 85.

parece ocupar um meio termo entre a Corte e o deserto, e ser o verdadeiro templo de

Minerva.”57

Importante anotação no diário do imperador confirmava a tendência assinalada

de início de revalorização das terras de Olinda, particularmente dos terrenos de marinha.

Ao registrar a visita que fez ao mosteiro de São Bento, Dom Pedro II informou que,

naquele ano de 1859, os beneditinos encontravam-se em conflito com a Câmara de

Olinda por umas questões de terras: “e tem agora uma demanda com a Câmara por

causa dos terrenos de marinha, que são muito procurados para banhos, dizendo que tem

título claro de propriedade, que consta do Tombo.” 58 Neste ano, vinte e oito ruas

cortavam a cidade, que possuía cinco pátios e dez becos, setecentas e dezessete casas

térreas, cento e três sobrados e treze estabelecimentos comerciais. Sua população era de

6,192 habitantes, sendo 5.112 livres e 680 escravos.59

Na década de 1860, os versos bem humorados do ‘Sineiro da Sé’, a que já

recorremos noutra passagem, celebravam a prática dos banhos salgados nas praias de

Olinda. Sendo ordem do dia os tais banhos, a eles se dirigiam as famílias das camadas

sociais urbana do Recife e de Olinda, desafiando as ondas e as incertezas do

desconhecido mar. As águas oceânicas recebiam os doentes dos nervos e os corpos

flácidos e enfraquecidos de uma gente oriunda da classe ociosa, desacostumada aos

exercícios físicos e desabituada a fazer qualquer esforço muscular. Indivíduos que

depositavam naquelas águas iodadas a esperança de cura de males por vezes muito

antigos — este o principal motivo que levava tanta gente da cidade ao mar. Mas já então

insinuava o poeta que os praticantes dos banhos salgados, ali chegados por

recomendação médica, começavam a extrapolar a fronteira que os definia como

remédio, e como tal devendo ser tomados com parcimónia e cautela. A petição de

Adriano Xavier Pereira de Andrade enviada à Assembléia Legislativa, em 1869,

confirmava este ponto. Informava, dentre outras coisas, que a população do Recife

buscava os banhos salgados para o restabelecimento da saúde, assim como também os

tinha como meio de comodidade e bem estar. Contudo — escrevia o suplicante —, os

habitantes da capital, os mais abastados ou gente de alguma posse, necessitavam

deslocar-se para praias distantes para poder gozar de banhos em águas limpas e

preservadas do burburinho da capital. Aguas como as que banhavam a costa olindense.
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Mas ouçamos agora o poeta em seu recitar, a contar de Olinda e dos primeiros

tempos dos banhos de mar:

“Que belo quadro na praia!
Vê-se a ida e vê-se a volta
De laiazinha que solta,
Os cabelos anelados
Da água do mar molhados.

Dentro em breve aqui verei
Para o mar de coche a ida
E logo a vila em seguida
Operar-se deslumbrante
Em um carro triunfante.”

“Banheiros à beira mar
Não tem conta, é caso raro!
Inda o dia não é claro,
Já lá vão por Carmo fora,
Pai, irmão, sobrinho, nora.

Faz lembrar lá dos milagres,
A cacimba que se abriu,
Que pôs tudo em corrupio,
O coxo o torto o aleijado,
O sarnento empapuçado.

Vê-se, pisando sestrosa
Sinhazinha nas areias
Sem botinas e sem meias,
Correndo de quando em quando
Das ondas que vem rolando.
Vê-se Dondon engraçada,
De fofínhas de flanela
Azulada ou amarela,
Do fraquezinho bordado
Fugindo do mar irado.”

6(1 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. 3 jan. 1866 apud MELLO, José Antônio Gonsalves de. O Diário de
Pernambuco e a história social do Nordeste.. , v. 1, p. 385 - 91.

Devendo agora notar-se
Que a maior parte da gente,
É sadia e não doente,
Havendo muitas deidades,
Meninas de qualidade.” 60

Interessado nas deidades que iam banhar-se nas praias, o ‘Sineiro da Sé’ reteve-

se na descrição de suas musas: na aparência física, trajes e traços quase imperceptíveis

de seu comportamento diante do mar:
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, O entusiasmo do poeta — reflexo da alegria que se estampava em Olinda

durante a estação calmosa do verão — não provinha apenas da dinâmica a que se vinha

“Oh! Que vista caro amigo!
Hoje aqui tudo é brincar;
Se quiser banhos tomar,
Me diga para alugar
Casa fresca, em bom lugar.

Mas diga logo a comadre,
Que não foça disto mato,
Nem o seu gato e sapato;
que traga sedas, cambraias,
Penteados, ricas saias.

Porque os banhos daqui,
Não são como os do Monteiro,
Apipucos, Caldeireiro,
Que em qualquer xale embrulhada,
Vai-se bem de roupa usada.

Será bom também trazer,
De pelica, luvas pardas,
Brincos, voltas lapidadas,
Coques, pentes, braceletes,
Capas ricas, alfinetes.

Dentro em breve verei
Para o mar de coche a ida,
E logo a vila em seguida,
Operar-se deslumbrante
Em um carro triunfante. ”

Desde seus mais remotos antecedentes, a prática dos banhos salgados impôs o

uso de uma indumentária própria; e, nisto, diferia do modo como o costume dos banhos

de rio foi introduzido e vigorou em meio à sociedade local. Inicialmente, teriam sido as

roupas de flanelas coloridas a enfeitar o mar, azul e amarela, a crer no valor testemunhal

dos versos do poeta. Os cabelos anelados das jovens mulheres, que punham em

comoção seu veio artístico, eram usados soltos e expostos à ação das águas salgadas e

do vento. E os pés, acostumados a uns chinelinhos quando no interior do recinto

doméstico, às botinas ou aos sapatinhos de seda por ocasião das saídas em público mais

especiais, tocavam a areia solta da praia e o chão mais irregular do mar.

Olinda renascia à beira do mar. Ao invés da imagem do abandono que tanto

impressionara os que a haviam conhecido anos atrás, parecia reinar a alegria, como se a

vida lhe houvesse sido restituída pelas águas medicinais do mar:



61 Em dezembro de 1870. o governo emitiu portaria aprovando a planta da ponte de ferro que a
Companhia de Trilhos Urbanos construiria no Varadouro, para que os trilhos chegassem até o Carmo.
TRILHOS Urbanos de Olinda. Diário de Pernambuco, Recife, 24 dez. 1870, p. 1. Revista Diaria. Por esta
data, já estava prevista a expansão da linha em direção ao arrabalde do Beberibe. Eis o quadro pintado por
Mário Sette, representando a chegada nos trens a Olinda: “Falava-se muito num trem. Apipucos e
Monteiro tiveram a preferência desses melhoramentos e os olindenses se agastavam com a inferioridade
de comunicações com o Recife. Mas, iam lhe dar também um trenzinho. Por pouco que os pessimista
acreditassem no êxito, preparavam o terreno, sentavam os trilhos, levantavam estações. Em breve, o
Varadouro ouviu o ‘apito civilizador’ da locomotiva. Grelaram os olhos para acreditar. Mas era uma
realidade: a maxambomba vinha direitinho desde o barracão na rua da Aurora, e, logo depois, até o
casarão de dois portões do pátio do Carmo.” SETTE, Mário. Barças de vaporp. 117.
62 Censos de 1872, 1890, 1900 e 1920, reproduzidos por SINGER, Paul. Op. Cit., p. 302. Estes dados
colidem com os apurados pelas comissões censitárias organizadas no município, em 1924, segundo as
quais a população total do município de Olinda seria de 40.155 habitantes, assim distribuídos. Io distrito,
que compreendia os distritos policiais de São Pedro Mártir, São Salvador da Sé e Rio Doce, com 12.528
pessoas; o 2o distrito, que compreendia os distritos policiais de Arruda e Beberibe. com um total de
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assistindo nos últimos anos, qual seja: o aumento gradativo de famílias^ do Recife
interessadas em passar o tempo da festa naquela cidade. Aumento decorrente do fato de
boa parte da sociedade recifense haver aderido aos banhos de mar. Ele divisava, para
além dos horizontes salgados, a concretização de algumas promessas de implantação de
melhoramentos urbanos em Olinda: iluminação a gás e água encanada, a que se referiu
em versos, mas também um serviço de transporte por via férrea, ligando o Recife a
Olinda. O futuro vinha a vapor, pelos trilhos de ferro, mas trazia os olhos voltados para

o lado leste, onde brilhava e rugia o mar.
No dia 24 de junho de 1870, os olindenses viram correr os primeiros trens da

Companhia de Trilhos Urbanos do Recife a Olinda, funcionando ainda com tráfego
/

provisório. Neste dia festivo de inauguração, duas mil pessoas experimentaram viajar

nos carros da maxambomba. O percurso completo, do Recife à estação final do
Varadouro, poderia ser feito em ligeiros trinta minutos.61 Em breve, os trens chegariam

ao largo do Carmo, os trilhos seguindo caminho paralelo ao mar. Os trens,
popularmente conhecidos como maxambombas, serviam não apenas aos passadistas de
festa que se deslocavam sazonalmente do Recife a Olinda, ou aos que procuravam
passeio e distração ligeiros no território da vizinha cidade. Transportavam também uma

população fixa que escolhera Olinda por lugar de morada permanente, muito embora se
mantivesse fortemente ligada ao Recife, fosse por vínculos de trabalho na maioria dos
casos, mas também para suprir-se de víveres e outras mercadorias e dos serviços
urbanos de que só o Recife dispunha. De acordo com o censo de 1872, os habitantes de

Olinda somavam 12.175 almas. Em 1890, seriam 19.909; caindo para 18.804 habitantes
em 1900; atingindo em 1920, quase o triplo desta última cifra, quando registrou o índice

de 52.199 moradores.62



Justa solicitação que poderia tomar mais amena a existência de tantos caixeiros

que viveram à época. Para nós, distanciados daquele tempo e indiferentes aos horários

do trem, o pedido traz um pouco da história cotidiana dessa categoria de trabalhadores

urbanos livres, que moravam ou passavam as festas em Olinda e se empregavam na

capital — fração social numerosa numa cidade comercial como o Recife e onde o

número de trabalhares livres havia ultrapassado o de escravos há muito. Mas nos fala

também da prática dos banhos salgados, do quanto ela estava difundida no alvorecer da

década de 1870, não se restringindo à pequena parte social da elite, mas costume

“Pedem-nos para lembrar a diretória desta empresa que estabeleça um trem que
parta do Recife para Olinda às 9 1/3 da noute, voltando dali às 6 da manhã, a começar
do Io de novembro, o que permitirá a crescido número de pessoas empregadas no
comércio o uso dos banhos salgados. Achando justo o pedido, entendemos que deve ser
atendido pela empresa.” 66

15.141 pessoas; e o 3o distrito, do qual faziam parte os distritos policiais de Paratibe e N. S. do
Maranguape, 12.486 habitantes. Ver OLINDA - Mensagem apresentada pelo Coronel Augusto Pereira
Ramos, ao abrir a 4a sessão ordinária do Conselho Municipal de Olinda. Olinda, 15 de setembro de 1915.
Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho, Cx. 03, v. 3. A história das
perdas territoriais de Olinda, iniciada no começo do século XIX, prolongar-se-ia pelo XX. Os distritos do
Arruda e do Beberibe, por exemplo, foram alijados do termo de Olinda pela lei estadual n. 1931, de 11 de
setembro de 1927, e incorporados ao do Recife.
63 PORTO, A. de Abreu. A Companhia de Trilhos Urbanos do Recife e Olinda. Diário de Pernambuco,
Recife, 5 out. 1870. Avisos Diversos, p. 5.
64 VIA Ferrea para Olinda. Diário de Pernambuco, Recife, 18 out. 1870. Revista Diária, p. 1.
65 TRILHOS Urbanos de Olinda. Diário de Pernambuco, 29 nov. 1870. Revista Diária, p. 1 e Avisos
Diversos, p. 3; COMPANHIA de Trilhos Urbanos do Recife a Olinda. Diário de Pernambuco. Recife, 11
dez. 1870. Avisos Diversos, p. 4.
66 A. A. Via Férrea para Olinda. Diário de Pernambuco. Recife, 27 out. 1870. Revista Diária, p. 1.
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Com a chegada da estação seca e a proximidade do ciclo festivo rio Natal, a

afluência de passageiros entre as duas cidades intensificava-se, principalmente aos

domingos. A Companhia de Trilhos Urbanos do Recife a Olinda se esforçava para

atender à demanda: “De 5 do corrente em diante terá um trem à noite partindo às 8

horas do Recife e às 9 de volta de Olinda”. No domingo, dia 9 de outubro, quando

acontecia a grande festa de N. S. do Rosário, no Varadouro, os trens saíam de hora em

hora, entre às seis horas da manhã e às dez da noite. 63 Dias depois, a Companhia

avisava: “Atendendo a reclamações do acrescido número de habitantes de Olinda, a

diretória da companhia de trilhos de ferro para esta cidade resolveu abrir a assinatura
mensal de passagens, para todos os pontos, com redução de 15% do valor total.” 64 A

partir do dia 11 de dezembro de 1870, haveria trens expressos nos domingos e dias

santificados. Esclarecia a Companhia que os passageiros da terceira classe não teriam

acesso aos expressos.65 A demanda pelos carros da maxambomba era progressiva:
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os pobres e remediados

67 ESTRADA de Ferro de Olinda. Diário de Pernambuco, Recife, 17 dez. 1870. Publicações a Pedido, p.
2.
68 ATTENÇÃO. Diário de Pernambuco, Recife, 24 nov. 1870, p. 2.
69 Petição de Senhorinha Germana do Espírito Santo à Câmara Municipal de Olinda, sd. apud ARAÚJO,
Enemerson Muniz de e CAVALCANTI Júnior. Jackson. Op. Cit., p. 31. A Companhia de Trilhos
Urbanos inaugurou o trecho da estrada entre o Recife e Beberibe no ano de 1871. PINTO, Estevão.
História de uma estrada de ferro do Nordeste. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1949, p.
118.
70 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Recife, 22 out. 1870, p. 3. Havia também para vender, “um sobrado de
um1 andar em Beberibe junto à ponte com muitos cômodos, e mais de dous mil palmos de terra para
retalhar, com frente para estrada e ftindos para o rio: na praça da Boa Vista, n. 6. DIÁRIO de
Pernambuco. Recife, 25 out. 1870. p. 5.

partilhado por diversos segmentos sociais, dentre os quais,

empregados do comércio.
Um que se assinava ‘verdadeiro acionista’ da Companhia, fazendo a defesa do

empreendimento ao mesmo tempo em que a sua promoção, informava, em dezembro de

1870, que cerca de trinta mil passageiros utilizavam-se mensalmente das linhas do

Recife a Olinda. Motivavam-nos os preços acessíveis das passagens e o “proveito dos

passeios a uma cidade com proporções tão vantajosas, para a saúde e para os recreios de

que tanto carecem os habitantes da capital.” 67 Enaltecia os enormes benefícios trazidos

pelos trens da Companhia de Trilhos Urbanos a Olinda e demais lugares por onde

passava a estrada de ferro, visíveis sobretudo na valorização dos imóveis circunvizinhos

à rede. Olinda, no seu entender, despertara do sono letárgico que a acometia, bem como

as importantes, porém até o momento, desabitadas estradas de João de Barros e de

Belém, partes da antiga Carreira dos Mazombos. Assim, a paisagem ao longo daquelas

estradas foi se transformando, perdendo muitos dos antigos sítios que ficavam próximos

à linha de ferro, retalhados que foram para acomodar moradas menores e permanentes:

“Divide-se um sítio no Campo Grande, perto da estrada de ferro de Olinda, pelo que se

vende terrenos com quinhentos e tantos palmos de fundo e com alguns arvoredos de
frutos, sendo o terreno muito bom de plantação, e chãos próprios (...).68 Por esta data,

estando prevista a expansão da linha de ferro até o arrabalde do Beberibe, fenômeno

semelhante verificava-se em suas terras. Em 1867, Senhorinha Germana do Espírito

Santo solicitava licença da Câmara de Olinda para lotear o sítio de sua propriedade, o
chamado Beberibe de Baixo, onde pretendia iniciar uma povoação.69 Poucos anos

depois, o jornal anunciava o retalhamento de terrenos no Porto da Madeira em Beberibe.

“A posição topográfica dos mesmos terrenos, sua boa quantidade para plantações; como
70se poderá ver pelos sítios nele já situados, muito os recomenda (...).”



204

que é o dia da grande festa.

popular se concentrava

empolgava a todos:

71 ARRENDA-SE o grande sítio do abrigo da via-férrea de Olinda. Diário de Pernambuco, Recife, 26 set.
1879. Avisos Diversos, p. 5. Este ‘Sítio do Abrigo’ foi morada da família de João Ignácio Cabral de
Vasconcellos Filho, que assumiu a prefeitura de Olinda entre 1930 e 1935. Em janeiro de 1899, seu pai,
bacharel em direito e funcionário público estadual, e toda a família deixaram este sítio, em Salgadinho, e
passaram a residir no sítio alugado dos ‘Bultrins’. VASCONCELLOS FILHO, João Ignácio Cabral de.
Da Revolução de 30 ao terror do Estado Novo: subsídio para história de uma época. Rio de Janeiro.
1982, p. 22.
72 F*ESTA do Bom-Fim. Pequeno Jornal. Recife, 2 jan. 1899. Várias, p. 2. No ano seguinte, o Pequeno
Jornal passou a intitular-se Jornal Pequeno, folha que marcou a história da imprensa de Pernambuco, na
primeira metade do século XX.

Em 1879, no rastro dos trilhos de ferro, estava por arrendar o grande sítio do

abrigo da via férrea de Olinda. Ficava em Salgadinho. Um pedaço de terra que parecia

conter, miniaturizado, todo o universo costeiro de que falamos, e para onde convergia

uma multiplicidade de tempos históricos. Algo assim como um aquário, no qual

estivesse presente uma amostra dos elementos e atividades que compunham o mundo do

litoral, mesclando aspectos rurais e urbanos, e no qual os homens se deixassem

apreender em movimento, transparecessem alguns comportamentos e a forma porque se

manifestava a divisão social do trabalho:

“Quem desejar cultivar uma grande propriedade à meia légua da cidade, recolher
grande proveito das árvores frutíferas e viveiros de criar peixe, que o mesmo sítio
contém, inclusive o rendimento de cerca de 600 coqueiros e outras árvores e arbustos
que sendo explorados como deve, podem auxiliar para maior resultado, tendo um
sobrado para residência de numerosa família, com dependências para hóspedes, para
escravo etc., contendo banheiro salgado e doce dentro da propriedade: dinja-se à rua da
Cadeia do Recife, n. 35 para maiores informações.”71

I '

Mas era para Olinda, para o seu perímetro urbano, que se dirigia o fluxo

migratório sazonal mais intenso dos que a procuravam para passar o tempo das festas. E

os banhos salgados era o que a cidade possuía de mais fascinante. As comemorações

natalinas da igreja de N. S. do Bonfim constituíam um atrativo a mais, sendo a mais

importante, concorrida e prestigiada festividade religiosa da cidade, desde que decaíra a

tradicional festa do Monte: “Foram imponentes e brilhantes as festas feitas ao Senhor do

Bom-Fim^ em sua ermida, na vizinha cidade de Olinda”, noticiava o Pequeno Jornal em

2 de janeiro de 1899. “Cada ano que sucede esmeram-se os romeiros e devotos em fazer

as festas mais lindas e majestosas, desde o primeiro septenário e especialmente aqui

fazem por ocasião da transição de ano que, ali, constitui a alvorada do dia de Ano Bom,

” 72 Para comemorar a passagem do Ano Bom, grande massa

no pátio da igreja desde às dez horas da noite. A festa
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73 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife. 5 out. 187. Avisos Diversos, p. 4.
74 Ibid.. Recife. 8 out. 1870. Avisos Diversos, p. 3.

“Aluga-se uma casa térrea acabada de pouco, caiada e pintada, com 2 salas, 3
quartos, sótão dentro e cozinha fora, sita à ladeira da Misericórdia com um oitão para a
Travessa da Cortesia, bela vista e muito fresca, em frente à rua do Bonfim, oferecendo

O brilho alcançado pelos festejos do Bonfim deveu-se em grande parte à

localização geográfica da igreja. Situada na freguesia de S. Pedro Mártir, ficava

próxima à zona das praias que absorvia e impulsionava todo o dinamismo urbano vivido

por Olinda, nas décadas finais do século XIX e iniciais do XX. A importância e

animação da festa do Bonfim eram fruto ao mesmo tempo em que alimento e expressão

do crescimento urbano de Olinda em direção às praias e da afirmação da cidade

enquanto centro balneário, lugar de passeio e recreação das famílias da elite e classe

média da capital e da própria Olinda.

Ao tempo da festa, multiplicavam-se os imóveis para alugar em Olinda, fossem

os situados em suas antigas ladeiras ou as moradas de construção mais recentes,

próximas à encosta do mar: “Aluga-se uma excelente casa na rua do Carmo em Olinda,

acabada e pintada de nova ou pelo tempo da festa para os banhos salgados ou por

ano”.73 Casas de taipa ou de mais sólida construção, de pedra e cal, muitas construídas

com finalidade especulativa, para serem alugadas sobretudo na estação de verão,

quando se reavivava a temporada dos banhos de mar: “Na cidade de Olinda, praia de S.

Francisco, tem uma casa de pedra e cal preparada para alugar-se ou vender-se, perto do

banho e da missa”, possuidora também de “grande terreno de quintal, pegado na frente

terreno para fazer uma boa casa, perto da estrada da estação da maxambomba: quem

pretender a ela enquanto é tempo, entenda-se com o dono no palácio episcopal da

mesma cidade.” 74 Havia uma outra casa para alugar, de cujas vantagens ficamos

sabendo por anúncio publicado no Diário de Pernambuco, naquele que foi o primeiro

verão em que o silvo do trem despertou a cidade:

“Desta vez tocou ao delírio — vibrava o jornalista — aos sons do Hino
Nacional executado por cinco bandas de música, toques de cometa, clarins, tambores,
repiques de sinosa, entusiásticos vivas, tiros de morteiro, balões, batalhas de flores,
confettis, e uma linda e engenhosa peça de fogo artificial, adredemente preparada,
alegórica à transição do ano e a porta do templo se abrindo de par em par,
completamente ornado e iluminado, tudo isso surgindo ao mesmo tempo, como por
encanto ao primeiro badalar da meia-noute, fez as honras da recepção triunfei do ano-
novo.”



pela dita rua caminho cômodo para se ir aos banhos de mar: a falar na mesma cidade ao
senhor Thomaz de José Gusmão com lojas de fazendas nos Quatro Cantos próximo à
referida casa.” 75

75 CIDADE de Olinda. Ibid., Recife, 12 dez. 1870. Avisos Diversos, p. 3.
76 BOA acquisição. Diário de Pernambuco, Recife, 31 maio 1873.Vendas, p. 5.
77 Entre 1848 e 1850, coleção de vistas de Pernambuco estava sendo comercializada, em benefício da
sociedade de beneficência alemã e suíça, no armazém de Kalkmann & Rosemund, rua da Cruz, n. 10. As
paisagens escolhidas eram a ponte do Recife com a alfândega, a ponte da Boa Vista, a rua da Cruz com o
arco do Bom Jesus, uma vista tomada do forte do Brum, a cidade de Olinda vista da Misericórdia, o Poço
da Panela e a ponte pênsil de Caxangá. VENDAS. Diário de Pernambuco, 16 maio 1848 apud DIÁRIO
de Pernambuco, Recife, 16 maio 1998. Caderno Economia, Diário na História - Há 150 anos. p. 16. Ver
(arribem as matérias publicadas no mesmo jornal: Vendas. 17 jul. de 1848 Diário de Pernambuco, 17 jul.
1998. Caderno Economia, Diário na História - Há 150 Anos: e Vendem-se coleções de seis lindas vistas.
24 dez. 1850. Diário de Pernambuco. 24 dez. 2000. Io Caderno. Diário na História - Há 150 Anos. p. 2.
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No ano de 1873, tendo seu proprietário de retirar-se para a Europa, foi posta à

venda uma luxuosa casa em Olinda, mobiliada, com onze quartos, uma cacimba para o
gasto diário e uma cisterna de água potável, estando às vésperas de tê-la encanada,
iluminação a gás, área para acomodar os escravos, quintal plantado há dois anos. Além

de todas esses benefícios, do amplo imóvel “se descortina não só todo o cabo de Santo
Agostinho até muito além da ponta de Olinda, bem como pelo lado de terra, as lindas
paisagens do poente e sul”.76 Olinda concedia aos olhos algo que o Recife não podia
dar: as perspectivas das paisagens avistadas do alto, o projetar-se nos vastos horizontes

marinhos.
Na segunda metade do dezenove, já se havia generalizado o gosto pelas

paisagens naturais entre diversos segmentos da sociedade, pontilhadas ou não, todavia,
dos sinais de civilização que as cidades representavam.77 As belas vistas tão

magnificamente desfrutadas dos altos de Olinda, quer o observador olhasse para o lado
do mar, quer para o poente, começando pelo Varadouro, seguindo o Beberibe rio acima,
era motivo comum de admiração, tema pictórico próprio para ornamento de sala e um
dos elementos pensados ao se edificar uma casa em Olinda, razão para valorização do
imóvel. Eram paisagens que estiveram sempre ali, desde as primeiras edificações
seiscentistas, sem alterações violentas que as distorcessem, mas que se faziam visíveis
apenas para os que as sabiam ou as podiam apreciar. Como chamou atenção José Luiz
da Mota Menezes, o traçado das ruas e o modo como a vila de Olinda fora construída,
no século XVI, não permitiam que, ao estar nas ruas, os moradores usufruíssem das
paisagens do entorno. Somente dos fundos dos quintais, do adro da Matriz e da frente da
Misericórdia, os olhos alcançavam o deslumbrante cenário. Este ‘voltar para dentro’,
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constituir-se em
Pernambuco.

Por esta época, algumas praias do Recife próximas ao centro, chamadas às vezes
de areal do Brum ou areal das Cinco Pontas, eram procuradas para banhos,
provavelmente por famílias e indivíduos de mais baixo poder aquisitivo. Dentre essas, a

78 MENEZES. José Luiz da Mota. Olinda: evolução urbana..., p. 8 - 9.
79 Notícia de um sobrado para alugar, no pátio de São Pedro, retrata bem o estado de desenvolvimento
urbano de Olinda. Possuía duas salas, cinco quartos, cozinha fora e despensa, água encanada e gás. um
grande quintal murado, com fruteiras e cacimbas, “perto dos banhos e da estação do Carmo”. Dizia ficar
no melhor local da cidade, “para o recreio da festa.” OLINDA. Diário de Pernambuco, Recife, Io out.
1875. Avisos Diversos, p. 4.
80 Pereira da Costa informa ainda que a criação de agências, em todas as cidades e vilas do interior da
província de Pernambuco, constava no primeiro regulamento da Administração Geral dos Correios.
organizaria em 1830. O regulamento, por sua vez, foi baixado com o decreto expedido pelo ministério do
império em 5 março de 1829. PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais pernambucanos ..., v. 1, p. 566.
Entretanto, segundo informações colhidas junto à Divisão de Pesquisas, do Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães, o serviço de correios da cidade de Olinda foi criado em 4 de novembro de 1840,
funcionando em prédio em estilo eclético, na praça do Carmo. O imóvel foi adquirido pela Prefeitura, por
Escritura Pública de Compra e Venda, à Companhia de Trilhos Urbanos de Recife a Olinda, em 19 de
outubro de 1910. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Divisão de Pesquisa. Correios e
telégrafos - Pasta 25.
81 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife. 19 out. 1875.

conforme expressão do arquiteto e urbanista, era compatível com a paliçada que cercava
78o núcleo urbano original, com as estratégias de defesa militar enfim.

Em 1875, Olinda havia sido beneficiada com alguns importantes melhoramentos

urbanos: transporte coletivo por via férrea, água e gás encanados em certos trechos da

cidade — serviço prestado pela empresa concessionária Companhia de Santa Tereza,
79instalada desde 1872, data da inauguração do primeiro chafariz público no Varadouro.

Sem contar o serviço do correio, de presença mais antiga na cidade, cuja primeira

agência foi instalada em 183O.80 Os estabelecimentos comerciais para receber os

visitantes eram poucos e bastante rudimentares. Havia a casa de banhos públicos,

situada na rua dos Milagres, próximo à fábrica de gás, que funcionava diariamente, das

cinco horas da manhã às vinte e uma horas, cobrando duzentos réis por um banho sem
toalha, e trezentos réis por um dito com toalha.81 Além de constituir sinal de crescente
urbanidade, a instalação de um estabelecimento balneário contribuía para o processo de

democratização dos banhos salgados na vizinha cidade; processo a que se vinha
assistindo desde há alguns anos, mas que se intensificou após a implantação dos trilhos

urbanos. O balneário público permitia àqueles que não queriam ou não podiam alugar
um imóvel na cidade, durante a temporada de festa, desfrutar dos banhos salgados de

maneira avulsa, forma bem mais acessível ao bolso.
Olinda brotava à flor d’água do mar, despertando para uma nova vocação: a de

prestigiada cidade balneária da província, depois, estado de
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82 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Recife, 16 out. 1875. Avisos Diversos, p. 6.
83 FALECIMENTO. Diário de Pernambuco, Recife, 11 de out. 1875, p. 3. Revista Diaria. Informação
citada no capítulo 3. item referente às casas de banhos do Recife.
84 SILVA, Luís José. Op. Cit„ p. 16 - 21.
85 RABELLO. Sylvio. Tempo ao tempo: memórias e depoimentos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira;
Brasília: INL. 1979, p. 18. O autor nasceu no município de Aliança, zona da mata pernambucana. Quando
criança, mudou-se com a família para o Recife em 1908.

praia do Brum, em Fora de Portas, parece ter sido a mais procurada. Recorremos aos

avisos de imóveis para alugar ou vender para buscarmos apreender alguns dos costumes

sociais do período. Práticas sociais e dinamismo urbano que certamente nos escapariam,

não fossem esses curtos, porém, preciosos informes: “Em Fora de Portas, na rua do

Farol, aluga-se a casa n. 34, está concertada, mesmo para quem quiser tomar banhos fica

pertinho da praia ...”.82

Mas, tomavam-se banhos salgados também nas piscinas naturais das muralhas

de pedra que ficavam à altura do porto, antes mesmo de ser instalada a Casa de Banhos

no local. 83 Instalada sobre os arrecifes em 1880, a Casa de Banhos encontrava-se em

pleno funcionamento, oferecendo comodidades àqueles que necessitavam fazer uso dos

banhos marinhos, tomar sol ou respirar o ar puro e salubre do mar. Lugar de passeio, da

convivência descontraída e alegre da gente fina e elegante da terra e de acertos e

celebrações políticos, o estabelecimento balneário realizava concorridas festas — as de

fim de ano eram famosas —, jantares dançantes, banquetes políticos. De frequência

socialmente restrita, limitava-se praticamente a receber as famílias das camadas mais

abastadas, jovens acadêmicos e estrangeiros. Em artigo publicado no Almanaque de

Pernambuco de 1902, Luís José da Silva acusava essa feição elitista do então único

balneário marítimo de Pernambuco: “Cada pessoa paga por mês 20$000 e assim vê-se

que esses banhos não chegam para os deserdados da fortuna e para os seus fracos,

débeis, cloróticos filhos, que dele tanto necessitam.” Julgava os banhos salgados prática

inacessível aos mais pobres, em qualquer praia e não apenas na Casa de Banhos. Isto

porque, ainda que pouco, era preciso pagar os serviços de um banhista profissional. E

concluía: “os pobres, sem os indispensáveis meios não gozam dos benefícios resultantes

dos banhos marítimos.”84

Mesmo com esta dificuldade, a praia do Brum continuava a ser procurada pelos

banhistas menos afortunados da cidade. Costume que não escapou ao olhar de Sylvio

Rabello: “No Brum, além do jardim, havia uma praia de banhos, frequentadas por

pessoas doentes — anémicos, artríticos, nervosos. Os banhos de mar não eram

recomendados senão nesses casos.” 85 Nessa praia, o caixeiro José da Silva Andrade,
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86 TRISTE Acontecimento. Jornal do Recife. Recife, Io de novembro de 1905. Gazetilha, p. 1 e
AGRESSÃO Insólita. Jornal Pequeno, Recife, 20 set. 1909, p. 3..
87 CEDRO. Luiz. A Avenida Beira-Mar. Diário Oficial do Estado. Recife. 26 out. 1924. p. 1044.
88 Respectivamente. CASA com sítio. Diário de Pernambuco, 22 dez. 1875, p. 6; SÍTIO na Torre. Jornal
do Recife. 24 out. 1885. p. 4.

português, 21 anos de idade, costumava se banhar todos os dias, às quatro e meia da

manhã, em companhia do seu companheiro de trabalho, Arthur José Femandes. Em Io

de novembro de 1905, porém, José Andrade desapareceu no mar. Em 1909, os

banheiros de palha que ficavam à beira da praia estavam servindo de esconderijos de
86

marginais, havendo a polícia dado cerco na área e conseguido prender dez agressores.

A praia do Brum parece jamais ter atraído a gente da elite da terra, não

alcançando o status de lugar de prestígio ou centro da moda elegante. Na década de

1920, um cronista teceu ligeiros comentários sobre a história da ocupação desse trecho

do litoral do Recife e o significado assumido pelo mesmo na vida sociocultural da

cidade: “A praia do Brum, não obstante ter estado a dous minutos dos velhos bondes de

Ferro Carril, nunca deixou de ser um litoral ermo e abandonado.” E os velhos sobrados

na orla do cais, desde o Brum à rua de Santa Rita Nova, no bairro de São José, “sempre

deram, irreverentemente, as costas para o mar.”87 Ao dito, acrescentaríamos que a

Câmara do Recife, em 1831, destinou seu areal para instalação de estabelecimentos que

se ocupassem de atividades pouco salubres, tais como salgadeiras de couro e secagem

de couro ao sol.

Embora arrefecidos, os banhos de rio no Capibaribe e no Beberibe continuaram

a ter os seus adeptos. Havia os que residiam permanentemente nos arrabaldes, caso do

barão de Goicana, de tão melancólica existência, que se mudou com a família para o

sítio na Torre, por volta do ano de 1890, onde se servia dos banhos de rio. Sítios e casas

de aluguel continuavam a ser oferecidos para se passar as festas nos subúrbios, a

exemplo do sítio com casa grande de vivenda, na rua da Mangueira, do Poço da Panela.

Dentre as comodidades anunciadas, estava a de ser o mesmo “margeado pelo rio

Capibaribe, pelo que tem o melhor banho e porto de embarque.” Para quem preferisse

ficar um pouco mais próximo ao centro, alugava-se magnífico sítio na rua do Bom

Gosto, na Torre. A casa acomodava família numerosa, possuía quartos para criados,

“banhos de rio e de choque”, estribaria para cavalos, cocheira para carros, baixa de

capim para alimentá-los, “8 cacimbas com boa água potável e 2 bombas novas”, mais
88jardim e arvoredo de frutas.



Nos subúrbios, encontravam-se ainda sítios para recreio com casas'de vivenda

onde imperavam o luxo, o requinte e o bom gosto. O sítio da Jaqueira ou Cruz das
Almas, n. 7, chácara que foi do finado Tasso, estava para alugar em 1885. Ficava em

terras próximas à curva do Capibaribe que tanto encantara Tollenare, no início do

século, mas, diferentemente daquele, o anúncio de aluguel não fazia qualquer menção às
virtudes do Capibaribe ou da paisagem que dali se avistava. Além da suntuosa casa de

vivenda destinada à família de fino trato, segundo classificação do anunciante, contava

com outras dependências com os melhores e mais finos cômodos. Gozava de alguns
confortos proporcionados pela moderna tecnologia: “Tem água e luz encanados em toda
a chácara, casa e dependências”. E mais, estava equipado com elementos que faziam as

delícias da vida elegante no campo: “galinheiros de ferro, viveiros para pássaros, jaulas
para bichos, repuxos, tanques para banho, jardim e sítio, tudo feito a capricho e
constituindo um verdadeiro recreio.” Possuía a vantagem extra de estar muito bem

servido de transporte coletivo, situado a dois minutos da estação da Jaqueira, pela linha
principal do trem Recife a Caxangá, e a cinco minutos da Tamarineira, pelo ramal da

mesma estrada de ferro.89
Mas, em termos de banhos, e particularmente dos salgados, Olinda tendia a

concentrar cada vez mais o fluxo de banhistas, dinamizando o setor imobiliário com o
aforamento de terrenos de marinha, retalhamento de sítios litorâneos, construção de
novas casas destinadas à venda ou disponíveis para serem alugadas por todo o ano ou
por temporada de festa. Revalorizada como local de morada e de passamento de festa,

um pequeno comércio não tardou a se instalar na cidade, voltado principalmente para a
venda de produtos de primeira necessidade e oferta de serviços pessoais bastante
rudimentares. Este pequeno comércio, concentrado no Varadouro, em frente ao cais, era
formado por “depósito, armazéns, tavernas, casas de molhados, barbearia, um pequeno
hotel, e por volta de 1893, uma fabriqueta de vinhos nacionais e massa de tomate”.90

89 EXCELENTE Vivenda. Jornal do Recife, 29 out. 1885, p. 3.
90 ROSAS, Fernanda Jenner. Os doces da fidalguia..., p. 18. A autora pondera que a documentação sobre
esta indústria é “escassa e confusa”, porém, conclui que a fábrica Madeira & Cia., ou Fábrica Actividade,
foi montada em 1893, ano em que começou a pagar imposto à Recebedoria Municipal de Olinda. Em
1904, passou às mãos da firma Amorim, Costa & C*. Entretanto, dentre os rótulos de embalagem que
ilustram o livro, dois deles remetem os produtos da fábrica ao ano de 1888. O rótulo de Caju em Calda
estampava: “Desde 1888(1885?) Amorim Costa satisfaz os seus fregueses”; e o do Suco de Maracujá
Leão dizia que o produto garantia a tradição da casa, da “FÁBRICA AMORIM COSTA de bem servir
aos seus clientes desde 1888.” Estas ligeiras observações leva-nos a especular um pouco mais sobre o
sighificado da data impressa nos rótulos: 1888 seria o ano de fundação da primitiva Fábrica Madeira &
Cia. ou existiria a firma com o nome de Amorim Costa, especializada na produção de doces e sucos de
frutas regionais, funcionando desde 1888. porém, noutro local? Ficam estas indagações a serem
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respondidas, provavelmente, por alguém que se dedique a estudar a fundo a história contemporânea de
Olinda.
91 Não existem estudos que tratem da história económica de Olinda, entre finais do século XVIII e
primeira metade do XX. Com muitas dificuldades, conseguimos pinçar aqui e ali alguma informação
sobre a industrialização do município, reunir dados e tentar sistematizá-los de modo a dar alguma noção
de conjunto, ainda que bastante superficial. Há trabalhos dedicados à história particular de certas unidades
fabris, caso da pesquisa sobre a Fábrica de Tecidos Paulista, de LEITE LOPES, José Sérgio. A tecelagem
dos conflitos de classe na cidade das chaminés. São Paulo: Editora Marco Zero; Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1988; e o trabalho sobre a Fábrica de Doces Leão, de ROSAS, Fernanda Jenner.
Os doces da fidalguia .... Outras informações em LEVINE. Robert M. A velha usina..., p. 70; NOVAES,
Ferdinando. Olinda, evolução urbana..., p. 33; HUTZLER, Celina Ribeiro. Operários e patrões unidos,
até quando? Uma história antiga. Recife, 1983, p. 4, mimeo.
92 MENSAGEM apresentada pelo Coronel Augusto Pereira Ramos, ao abrir a 4a sessão ordinária do
Conselho Municipal de Olinda. Olinda, 15 de setembro de 1915. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães. Documentos do Conselho, Cx. 03. v. 3.

Além da Fábrica Actividades, produtora de vinhos de frutas do paíse de massa

de tomate, que foi adquirida pela firma Amorim, Costa & Ca em 1904, quando passou a
se chamar Fábrica de Doces Leão, poucas fábricas vieram a se estabelecer em Olinda
entre as últimas décadas do século XIX e primeiras do XX. Em 1891, a cidade recebeu
o primeiro curtume moderno do estado de Pernambuco, instalado em Peixinhos, Em

1892, nas terras do engenho Paulista, de propriedade do comerciante português J.
Adolfo Rodrigues, teve início a Fábrica de Tecidos Paulista. No ano de 1904, os
Lundgren, família que assumiu grande importância na vida económica e política de
Pernambuco, principalmente na primeira metade do século XX, adquiriram grande

número de ações da companhia e negociaram também, com os herdeiros do rico

português, as compras da usina Timbó, que moeu cana até 1921, e dos engenhos

Paulista, Timbó, Genipapo e Maranguape. A Usina Beltrão, instalada em 1895, às

margens do Beberibe, já bem próximo ao litoral, funcionou primeiro como refinamento

de açúcar e, depois, como fábrica de tecidos. No local, a partir de 1913, ergueu-se a

fábrica de tecidos Tacaruna.91 Em 1920, Olinda contava com apenas quatro
estabelecimentos industriais instalados em seu território: uma fábrica de massas de
tomate e doces de fruta, um curtume de couros em Peixinhos, uma fábrica de tecidos em

Paulista e uma usina de cana de açúcar em Timbo.
A procura crescente por casas para alugar durante a temporada de festa, visando

sobretudo aos banhos salgados, findou por provocar a expansão urbana de Olinda em
direção à zona costeira, bem próximo à borda do mar, fazendo a cidade crescer para

além da sua ocupação histórica original. No último quartel do século XIX e primeiras
décadas do XX, as áreas de praia do município, desde o Istmo, passando pela igrejinha
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93 Olinda é banhada pelo oceano Atlântico. Atualmente, o município possui cerca de onze quilómetros de
faixa litorânea, desde a foz do Rio Doce, ao norte, ao istmo de Olinda, mais ao sul e fronteiro com o
Recife. Compreende as atuais praias de Rio Doce, Casa Caiada, Pedras Altas, Rio Tapado, Bairro Novo.
Farol, São Francisco, Carmo, Milagres e Istmo. MORAES, Cel. João de Melo. Topônimos do Município
de Olinda. Separata da Revista Brasileira de Geografia, n. 3, ano XXIV, julho-setembro 1962. Rio de
Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Conselho Nacional de Geografia, 1962, p. 446. Até
1935, quando Olinda perdeu definitivamente parte de seu território para o município de Paulista, contava
ainda com as praias que ficavam para além do Rio Doce, até o canal de Santa Cruz: Enseadinha, Janga,
Pau Amarelo, N. S. do Ó, N. S. da Conceição dos Milagres e Maria Farinha.
94 SETTE, Mário. Anquinhas e bernardas. Recife: FUNDARPE. 1987, p. 28.

dos Milagres, alcançando o Carmo, São Francisco, até chegar ao Farol, tiveram seu
93processo de ocupação adensado.

Mário Sette informa que o Carmo foi a primeira praia a ser procurada para os

banhos salgados, dali as construções se alastraram para as praias ao lado. As

‘casinholas’, como a elas se referiu, eram então disputadíssimas perto da festa,

“construíam-se até mocambos de emergência onde se aboletavam os que não podiam

pagar caros aluguéis dos prédios de pedra e cal.”94 A princípio eram casas térreas, de

construção singela e pequenas dimensões, a maioria de taipa, algumas de pedra e cal ou

madeira, cobertas por telha de cerâmica, por zinco ou palha. Algumas possuíam o

conforto da água encanada, luz, banheiro, latrina, um pequeno jardim, alpendre. As

quadras próximas às praias pintavam-se de casas no estilo arquitetônico então

denominado chalé e as de feições ecléticas, alternadas com alguns equipamentos

receptivos: balneários, bares, restaurantes, sorveterias, cinema. Mas não nos adiantemos

em demasia. Sigamos o ritmo pausado das ondas quando do mar em calmaria.

O povoado de Santa Cruz dos Milagres, onde ficava a praia de mesmo nome,

alia-se a tantos outros que tiveram suas origens ligadas a algum acontecimento

percebido, num dado momento da história, como de suma importância para a

sobrevivência da comunidade. Devido à religiosidade em que vivia mergulhada a

sociedade colonial e mesmo a do período imperial, muitos desses episódios foram

traduzidos como obra da graça divina. Em finais da primeira metade do século XIX, os

habitantes de Olinda sofriam grande privação de água boa de beber, amargando violenta

seca que fez estancar suas bicas e fontes públicas, as cacimbas e poços particulares.

Num local entre o Varadouro e o mar — uma restinga que a maré vazante deixava a

descoberto — foi encontrada uma fonte d’água doce. Construiu-se um poço de alvenaria

para proteger a água doce do contato com a salgada do mar, a que se deu o nome de

‘cacimba dos Milagres’. Ao seu lado, foi erguido um cruzeiro sobre um pedestal,

resguardado mais tarde por uma capelinha. Em 1862, por iniciativa do cónego João
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Crisóstomo de Paiva Torres, sobre as ruínas da Guarita de João Albuquerque, foram

lançadas as bases da construção de uma capela regular, sob invocação da santa de

mesmo nome. Em tomo da capela, beirando o mar e por entre o coqueiral, formou-se a

povoação dos Milagres, em terras de propriedade parte do mosteiro de São Bento, parte

terrenos de marinha ou foreiros à Câmara de Olinda.95

No final do século XIX, a praia dos Milagres, por vezes indistintamente

chamada de praia do Carmo pelos contemporâneos, passava por um novo e intenso

processo de ocupação. As casas foram surgindo, construídas quase sempre em lotes de

terrenos compridos e estreitos. Casas como estas que estavam sendo negociadas na

década de 1880:

95 COSTA F. A Pereira da. Anais pernambucanos ..., v. 5, p. 121 - 2. Ver também, CAVALCANTI,
Vanildo Bezerra. Olinda do Salvador do Mundo. Recife: Editora Asa; Olinda: Prefeitura Municipal de
Olinda. 1986, p. 305 - 7.
96 OLINDA. Diário de Pernambuco, Recife, 4 out. 1880. Avisos Diversos, p. 7.
97 EM OLINDA. Aluga-se. Jornal do Recife, Io set. 1885. Annuncios, p. 3.
98 OLINDA - Lei Municipal n. 33, de 28 de julho de 1893. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928),Cx. 07. A lei n. 38, de 2 de agosto de 1893,
autorizava o prefeito José Joaquim de Antunes a denominar a rua do Nascente, que seguia em direção ao
Farol, de rua do Doutor José [ilegível]. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série
Documentos do Conselho, Cx. 04.

No ano de 1893, a Câmara de Olinda recebeu uma enxurrada de petições de

pessoas interessadas em edificar ou reformar casas nos Milagres, nas suas duas ruas

principais: a rua de Santa Cruz dos Milagres, que se estendia a partir dos fundos da

igreja e seguia em direção ao Carmo; e a rua do Nascente, que corria paralela à beira

mar. A municipalidade planejava urbanizar o povoado, conforme se depreende pelo

texto da lei municipal n. 33, de 28 de julho de 1893, que autorizava o prefeito a mandar

levantar nova planta do lugar. Projetava-se a abertura de travessas para o mar e a o

alargamento da rua de Santa Cruz dos Milagres, que passaria a ter 60 palmos de

largura.98

“Vende-se nos Milagres, perto da igreja, uma casa mei’água, com bastante cômodos,
tendo uma pequena taverna, a qual fez magnifico negócio, tendo a dita casa e terreno 90
palmos de frente e de fundo até a pancada do mar, tendo muito pés de coqueiros e todos
dando fruto: lugar muito sadio e fresco, próprio para tomar banhos, pois pode sair-se de
casa com roupa de banho.”96

“boa aquisição para quem tem pouco dinheiro ou mesmo para quem tem muito e quer
gastar pouco, aluga-se uma casinha de madeira com 2 salinhas e 2 quartinhos,
ladrilhada, caiada e pintada, coberta de telha, nos Milagres, sítio do lado do nascente,
junto às casas do felecido Amorim”. 97
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99 PERNAMBUCO - Código de Posturas Municipais de Olinda, Prefeitura Municipal de Olinda 5 janeiro
de 1893, José Cândido da Silva Pessoa, Prefeito. Capítulo VI - Edificações, reedificações e consertos, art.
75.
100 Ibid. Não encontramos o artigo que definia os limites do perímetro urbano do município.
Provavelmente deveria estar entre as páginas que não constam no exemplar das Posturas de 1893,
disponível no Arquivo Municipal de Olinda. Ainda assim, pela forma como foi redigido o texto de um
outro artigo, podemos concluir que os Milagres estavam incluídos no perímetro urbano Cap. VI, art. 74 -
“Fora do perímetro da cidade, e mesmo nos Milagres, Guadalupe, Bom Sucesso, rua Nova, S. João, Oitão
do Amparo, dito da Misericórdia, Barão de Vera Cruz, Boa Hora, Bica dos Quatro Cantos, Bertiogas,
Beco da Poeira e nas ruas recentemente abertas (...).” Em 1904, o perímetro da cidade era compreendido a
partir “das Ruas Santos Dumont, Nascente, Dr. José Soriano, Dr. Rosa e Silva, Travessa da Bela Vista,
Rua Bispo Coutinho, Travessa e Pátio do Amparo, Beco da Padeira, Rua Coronel Joaquim Cavalcanti,
estrada Dr. Joaquim Nabuco partindo da esquina da Rua da Boa Hora, ao sair à rua de S. Sebastião,
abrangendo assim todas as Ruas e Travessas que constar dentro destes limites.” MUNICÍPIO de Olinda -
Lei n. 179 - Orçamento da receita e despesa para o exercício de 1905. Recife: Typ. do Diário de
Pernambuco, 1904, p. 21.
101 Petição de Manuel José Duarte à Câmara Municipal de Olinda, sd. apud ARAÚJO, Enemerson Muniz
de ’e CAVALCANTI Júnior, Jackson. Op. Cit., p. 30. A petição está classificada junto a outras que
cobrem os anos de 1867 e 1868, incluídas na Série Petições à Câmara, cx. 2, do Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães.

No ano anterior, e de acordo com as novas leis republicanas, Olinda elegera seu

primeiro prefeito, José Cândido da Silva Pessoa. Em 5 de janeiro de 1893, o prefeito
sancionava o novo Código de Posturas Municipais da Cidade de Olinda, aprovado por
decreto pelo Conselho Municipal. A Câmara legislava que as obras de edificação,
reedificação, conserto e demolição necessitavam obter licença da prefeitura para ser

executadas. Com relação ao tipo de material de construção das casas, dizia: “Nos

arredores da cidade é permitido edificar casas de taipa de madeira ou de palha,
precedendo licença da prefeitura”; desde que observadas certas regras que definiam a
altura das mesmas e de suas portas, bem como a largura das janelas. Os infratores
seriam multados em 15$000 e, no dobro, caso fossem reincidentes." Mesmo estando

compreendido no perímetro urbano de Olinda, costumava ser permitida a construção de
casas de taipa na praia dos Milagres, entre os anos finais de 1890 e princípios do século

XX. Aliás, este era o gênero de construção predominante no local.
Em data que nos é desconhecida, Manuel José Duarte solicitou à Câmara

arrendar ou aforar o terreno onde estava sua casa de palha na praia, na linha do Istmo,
perto da capela de Santa Cruz.101 Tibúrcio Valenciano dos Santos pedia licença à
Câmara para edificar uma casa em forma de chalé, com seis metros e meio de largura e
nove metros de fundo. José Ricardo da Costa dava entrada a uma petição na Câmara,
pedindo licença para edificar uma casa térrea, com trinta palmos de frente e oitenta e
seis de fundo, com duas janelas e uma porta de frente, com gradil e jardim, tanto na

frente como no fundo da casa. Ficava na rua de Santa Cruz dos Milagres, junto a uma
outra casa de sua propriedade. Por tratarem-se de construções situadas em terrenos de



rua

215

102 Infelizmente, nenhuma dessas plantas foi conservada, segundo informação obtida no Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães, de Olinda, no período de setembro a dezembro de 2000.
103 Petições à Câmara Municipal de Olinda, respectivamente de Tibúrcio Valenciano dos Santos, 29 mar.
1893; José Ricardo Costa 5 de maio de 1893; João de Deus da Silveira, 5 maio de 1893; Raphael Nigro,
em 9 ago. 1893; José de Souza Aguiar, 16 nov. 1893; Claudino Coelho Leal, em 22 jun. 1893. Arquivo
Público Municipal Antonino Guimarães. Petições à Câmara 1891 - 1907, Cx. 9. Claudino Coelho Leal
chegou a Olinda aos quatorze anos de idade, órfão de pai e sem família, por volta de 1871. Empregou-se
como caixeiro do armazém de estiva do próspero comerciante Braga, estabelecido em prédio na esquina
da ladeira do Varadouro. Luiz Beltrão relata em suas memórias que “concorrentes invejosos” tramavam a
sua morte, e contrataram um escravo para afogá-lo por ocasião dos banhos matinais que costumava tomar
na praia dos Milagres. Claudino reagiu ao negro, que lhe confessou o intento. Magoado, afastou-se dos
negócios da cidade de Olinda. Mudando-se para o Recife, ascendeu social e economicamente,
diversificando seus negócios entre armazém de estiva, lojas de fazendas e farmácia. Investiu no ramo
imobiliário, adquirindo e construindo imóveis em Olinda, além de organizar uma frota de barcaças para o
transporte de mercadorias. Entre o final do século XIX e início do XX, dirigiu a Companhia de Santa
Tereza. fornecedora de água e luz públicas para Olinda. Durante sua administração à frente da
Companhia, Olinda foi beneficiada pelo serviço de iluminação elétrica, sendo a primeira cidade do
•norte’, atual região Nordeste, a contar com tal benfeitoria. Faleceu em 1933. BELTRÃO. Luiz. Memória
de Olinda. Recife. Centro de Estudos de História Municipal. 1996, p. 110-114.

marinha, a Câmara exigia a apresentação e aprovação das respectivas plantas para poder

conceder-lhes as licenças requeridas.102 João de Deus da Silveira solicitava licença para
fazer uma parede de tijolo e cal no oitão da sua casa de palha, também na mesma rua.
Argumentava que a parede era necessária para sustentar a casa que se achava exposta às

chuvas e às pancadas do mar. O engenheiro Bevenuto Cabral não via inconveniente em
atender ao pedido do peticionário, posto que a dita parede não ficava no perfilamento da
rua, mas afirmava considerar “ridículo semelhante gênero de construção . Raphael
Nigro pedia licença para edificar na concorrida rua de Santa Cruz dos Milagres. Queria

fazer uma casa de taipa, coberta com telha e “em forma de chalé”, tendo uma porta e

uma janela de frente e mais outra porta do lado direito. No despacho, o referido
engenheiro declarava não ver inconveniente em conceder a licença ao peticionário, uma
vez que “já existem no referido local casas de taipa”. José de Souza Aguiar solicitava
que dessem a cordeação das duas casas que pretendia construir, ‘ em forma de chalé , na

do Nascente, possuindo cada uma vinte e oito palmos e um muro na mesma com
noventa palmos. Claudino Coelho Leal, imigrante português enriquecido com o

comércio e o setor imobiliário, mais tarde diretor da Companhia de Santa Tereza, pedia
licença para construir uma casa de tijolo e cal, de frente para o mar, com vinte e quatro

103palmos de frente e cinquenta de fundos, também na rua de Santa Cruz dos Milagres.
Curiosamente, no mesmo ano de 1893, Manoel Antônio dos Passos e Silva deu

entrada a uma petição, solicitando licença da Câmara para concluir sua casa de taipa,

próxima aos fundos da capela, com frente para a rua de Santa Cruz dos Milagres e
fundos para o mar. O engenheiro deu parecer contrário ao interesse do suplicante. No



104 Petição de Manoel Antônio dos Passos e Silva à Câmara Municipal de Olinda. Olinda, 13 nov. 1893.
Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Petições à Câmara 1891 - 1907, Cx. 9. O referido art.
60, do Código de Posturas de 1893, definia as dimensões que deveriam ser observadas nos prédios a
serem edificados: altura e largura mínima das paredes bem como das portas e janelas, regras para
construções assobradas etc.
105 PERNAMBUCO - Petição de Caetano Pereira Gonçalves da Cunha à Câmara Municipal de Olinda.
Olinda, s.d. apud ARAÚJO, Enemerson Muniz de e CAVALCANTI Júnior, Jackson. Op. Cit., p. 38. A
Estrada do Norte interligava os seguintes pontos: Recife, Olinda e Igarassu, trecho construído em 1861,
mais Tabatianga, Pasmado, Cajueiro, Goiana, Itambé, Mata Redonda, Santa Rita e Paraíba. PINTO,
Estevão. História de uma estrada de ferro do Nordeste..., p. 32.
106 OLINDA - Lei Municipal n. 64, de 26 de março de 1896. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães. Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928),Cx. 07. Pela lei n. 75. de 27 de fevereiro de 1896,
o prefeito reconhecia ficar igualmente sem efeito a aquisição de um terreno na mesma praia, pertencente a
Dona Maria Clara de Mello Figueira. A municipalidade revira o plano de urbanização da área dos
Milagres, reduzindo o número de abertura de travessas para o mar. OLINDA - Petição de Maria Clara de
Mello Figueira ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Olinda. em 4 de janeiro de 1897. Arquivo Público

216

despacho, constava que a casa que o peticionário pretendia concluir afetavapor demais
o perfilamento da travessa projetada, e mais: “segundo as disposições legais, não é
permitido semelhante gênero de construção no perímetro da cidade, tanto mais quanto
nesse local, boas construção de tijolo e cal já existem.” Sugeria ao peticionário que
observasse o art. 60, do Código de Posturas Municipais.104 Ficamos a indagar o porquê

da licença haver sido negada a este peticionário, sob um dos argumentos de não ser

permitida legalmente a edificação de casas de taipa no local, quando tantos outros
pedidos semelhantes, situados nas mesmas rua e data, haviam sido deferidos. Teria sido
para reforçar o argumento anterior, de abertura de uma travessa projetada no local, ou

seria o peticionário desafeto do grupo político que estava no poder? Este coronel
Manuel Antônio dos Passos e Silva esteve enredado num outro conflito, envolvendo
proprietários de terra e a construção indevida de uma cerca que bloqueava o caminho de
outrem, prejudicando a terceiros. Em data imprecisa, mas provavelmente nos finais da
década de 1860, Caetano Pereira Gonçalves da Cunha, proprietário e morador do sítio
Bultrins, por petição enviada à Câmara, informava que havia uma estrada que passava
por dentro do seu sítio e que dava acesso a duas outras: à Estrada do Norte que, de
Olinda, levava a Igarassu, Itamaracá, Goiana e á Paraíba, e à Estrada Real que ia dar nas

praias do norte: Rio Tapado, Rio Doce e Santa, nome por que também era conhecida a
praia de São Francisco. Solicitava que a Câmara mandasse destruir a cerca mandada
construir pelo coronel Manoel Antônio dos Passos e Silva, a qual lhe tapava o acesso à
dita Estrada do Norte.105 Em 1896, outro registro documental referia-se ao coronel e
seus bens patrimoniais. A lei municipal n. 64, de 26 de março deste ano citado, tomava
sem efeito a aquisição do terreno sito nos Milagres, pertencente ao bacharel Manoel

Antônio dos Passos e Silva.106
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Ao findar do século XIX, os Milagres contavam com várias casas e chalés,

muitos deles ocupados apenas nos meses de verão. Chalé para alugar na rua dos

Milagres, com “boas acomodações, com vistas para a rua e para o mar, nas melhores

condições higiénicas”, conforme aviso numa folha local. Alugava-se um outro, em

perfeito estado de limpeza”, fazia questão de registrar o anunciante, que dispunha das

seguintes acomodações: quatro quartos e duas salas, copa cozinha e quartos para

criados, banheiro com água, quintal murado com saída para o mar.

Nas praias do Carmo e de São Francisco assistia-se de igual modo a uma

crescente ocupação motivada pela busca dos banhos salgados por parte da população

citadina, oriunda principalmente do Recife, mas também da própria Olinda, e das

famílias vindas do interior, dos engenhos da região. São Francisco era praia de muitos

pescadores e jangadas. Segundo a tradição, os pescadores teriam encontrado uma

imagem de São José na praia, em devoção ao qual ergueram uma ermida. Em 1901, a

primitiva ermida foi transformada na capela, a de São José dos Pescadores, que veio a

ser ampliada pela família Figueiredo em 1936.108 Tudo indica, porém, que os

pescadores não tinham suas moradas na beira da praia, em terrenos foreiros à Marinha

ou de propriedade dos franciscanos. Muito provavelmente, residiam um pouco mais

para dentro, na vertente norte do Alto ou Morro do Serapião, habitando nas casinhas

cobertas de palha e nos mocambos. Para ordenar o uso da área e melhor acomodar os

usuários da praia — os recém-chegados banhistas e os pescadores, antigos ocupantes do

lugar —, foi publicado um decreto em 20 de julho de 1892, autorizando o prefeito

Manuel Alves Barbosa a escolher um logradouro para as jangadas.109

O padrão arquitetônico e o de construção dos imóveis adotados nas praias do

Carmo e de São Francisco, nessa primeira fase de expansão urbana em direção às praias,

assemelhavam-se aos dos Milagres: casas singelas, térreas, muitas de taipa, algumas de

Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho Municipal, Petições Recebidas, 1897 - 1898,
Cx. 09. Não sabemos se motivo semelhante levou a prefeitura a tomar sem efeito a aquisição do terreno
de Manoel A. dos Passos e Silva.
10‘ Respectivamente, Diário de Pernambuco, Recife, 15 nov. 1895, p. 6 e de 31 out. 1895, Avisos
Diversos, p. 7.
108 MULLER, Frei Bonifácio. Olinda e suas igrejas: esboço histórico. Recife: Livraria Pio XII, 1945, p.
100.
109 OLINDA - Conselho Municipal, Decreto n. 7, de 20 de julho de 1892. Quanto ao topônimo, escreveu
João de Mello Moraes: “Remoto topônimo da Olinda histórica, proveniente do primeiro convento
construído no Brasil pelos franciscanos (fins do século XVI), o qual se localiza na encosta suleste do
outeiro da Sé, aos 30 metros de altitude, donde Mathias de Albuquerque pretendia barrar a marcha das
tropas invasoras de Waerdenburch. após retirar-se do rio Doce.” A praia de São Francisco, primitiva
"Praia dos Frades”, abrigava o forte homónimo, vulgarmente conhecido como "Quebra-Prato’ ou "Fortim
do Queijo”. MORAES, Cel. João de Mello. Op. Cit.. p. 462.
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110 OLINDA, Diário de Pernambuco, Recife, 5 jan. 1880, Avisos Diversos, p. 4; OLINDA, Jornal do
Recife, 23 set. 1880. Annuncios; OLINDA, Diário de Pernambuco, Recife, 7 out. 1880, Avisos Diversos,
p. 4.
111 Petições à Câmara Municipal de Olinda, respectivamente de Antônio Pereira Simões, gerente da
companhia de Trilhos Urbanos, de 23 de junho de 1893; Margarida Rosa de Lima, 19 ago. 1983; José
Ignácio do Val[ ], 28 set. 1893.
112 OLINDA. Diário de Pernambuco, 31 out. 1895, p. 7.
113 OLINDA - Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Impostos Diversos, livro 12, 1901 -
1902, cx. 03. Ver BONALD NETO, Olímpio. Op. Cit., p. 53-8.

pedra e cal ou de madeira, cobertura de palha ou zinco. Na rua do Sol, na praia de São

Francisco, em 1880, estava para alugar a casa n. 4, “a quem precisar de banhos

salgados”. Alugava-se outra casa térrea, com duas salas, um gabinete, três quartos,

cozinha do lado de fora. O anunciante destacava o fato de estar a casa “muito próxima

ao mar e da estação do Carmo, podendo dela sair-se em trajos próprios para o banho

salgado”. Tamanha proximidade do mar trazia a vantagem adicional de eliminar a

necessidade de edificar banheiro na praia e de a ele recorrer para efetuar a mudança de

roupa.110 Nesta rua, a Companhia de Trilhos Urbanos era proprietária de cerca de dez

casas que ficavam bem próximas à estação de Carmo, e que a empresa alugava a

particulares. Em 1893, Margarida Rosa de Lima pedia licença à Câmara para rebocar,

fazer correr o telhado e alguns outros melhoramentos na sua casa de taipa, coberta de

telha, localizada na praia de São Francisco. Na mesma praia, José Ignácio do Vai

solicitava licença para construir uma casa de madeira com tabique, possuindo cinco

metros de largura por dez de cumprimento, com duas portas e oito janelas nos quatro

lados.111 Já em 1895, a descrição de alguns imóveis para alugar, na mesma rua do Sol,

indicava alteração no padrão de construção associado à crescente exigência da higiene:

uma das casas anunciada continha duas salas, quatro quartos internos, dois externos, e

mais copa, cozinha, banheiro, latrina e quintal murado e plantado.

O movimento crescente em direção às praias de Olinda não atraía apenas os

interessados em edificar ou adquirir casa própria para passar a temporada de banhos na

praia. Pessoas havia que, comerciantes ou não, identificavam no ramo da construção e

locação das casas balneárias um filão para viver, com maior ou menor fortuna, da renda

proveniente dos aluguéis. Muitos senhores de engenhos falidos encontraram em Olinda

e no ramo da especulação imobiliária um meio de vida. Gente que era proprietária de

seis casas de taipa e de cinco de palha na praia de São Francisco, caso de Anízio Manoel

do Nascimento; ou de quatro casas de taipa na praia dos Milagres, como Claudino

Coelho Leal Valente; ou Antônio Thomaz de Aquino e Antônio Albenoz que possuía

três casas cada, nas praias de São Francisco e dos Milagres respectivamente.113 No que



“Art. 1. Fica o Prefeito do Município autorizado a conceder o durante o período de
cinco anos, contados da data da publicação da presente lei, licença às pessoas que
edificarem prédios em terrenos situados na zona compreendida entre o Farol da Praia de
S. Francisco até o Rio Doce, independente do imposto de que trata a tabela III da Lei
Orçamentaria.16

diz respeito ao aluguel dos imóveis, o peticionário Júlio Ferreira da Costa Porto, que se
sentia prejudicado com o aumento na coleta da décima e limpeza de duas casas que

possuía para alugar, sita à rua do Nascente, nos Milagres, informava serem as casas da
beira mar, conhecidas como casas balneárias, alugadas quase sempre pelo período de
agosto a setembro do ano seguinte. Quanto ao valor dos aluguéis, o suplicante alegava
cobrar novecentos mil réis por ano por uma das casas, e setecentos mil réis na outra, por

período de tempo equivalente.114 O valor da coleta entretanto foi efetuado sobre um mil
e oitocentos contos de réis, não levando em conta a diferença entre os valores locatários
das mesmas. Outra peticionária, de sugestivo nome Olindina Campeio Ferreira da Silva,

reclamava igualmente do que considerava aumento abusivo na coleta procedida no ano
de 1914. Era proprietária de uma casa à beira-mar que lhe rendia trezentos e cinquenta

réis anuais. Esclarecia que o imóvel era ocupado por apenas seis meses, na época dos
banhos, período em que o rendimento era maior, e que o valor da coleta havia sido

calculado sobre o recibo dos seis meses de alta. Prontificava-se então a exibir recibo do
outro semestre, de menor movimento, quando ficaria evidenciada a excessiva elevação

do imposto.115
A partir de 1906, a prefeitura de Olinda decidiu estimular a edificação e o

povoamento das áreas de praia situadas entre o Farol e o Rio Doce. Até então, o Farol
era o limite da zona habitada de Olinda, a partir dali, as casas escasseavam-se e

começavam as densas e cheirosas matas de caju, seguidas de extenso coqueiral:

114 Petição de Júlio Ferreira da Costa Porto à Câmara de Olinda, em 17 de março de 1914. Arquivo
Público Municipal Antonino Guimarães, Série Petições, Cx. 14. Alvará de 27 de junho de 1808 criou o
imposto da décima, o qual incidia sobre os rendimentos dos prédios urbanos das cidades, vilas e lugares
notáveis. Isentava porém os prédios patrimoniais pertencentes a instituições pias e à Santa Casa da
Misericórdia. A numeração das casas e a colocação de placas indicativas do nome das ruas, nas
respectivas entradas, foram consequências desse imposto. CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Op. Cit., p.
175. Nos anos iniciais do regime republicano, o imposto de décima passou a ser cobrado pelos
municípios.
115 Petição de Olindina Campello Ferreira da Silva à Câmara de Olinda, em 17 de setembro de 1914.
Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série Petições, Cx. 14.
116 OLINDA - Lei Municipal n. 207, de 15 de outubro de 1906. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928).Cx. 07. O topônimo da praia do Farol decorreu
da existência do farol ali instalado em 1872, onde décadas atrás ficava o forte Montenegro. Foi
desmontado em 1944. Um novo farol foi construído no Morro de Serapião, inaugurado em 7 de setembro
1941. MORAES. Cel. João de Mello. Topônimos do Município de Olinda. Separata da Revista Brasileira
de Geografia, n. 3, ano XXIV. julho-setembro 1962. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística; Conselho Nacional de Geografia, 1962, p. 445;450-l. Pela lei n. 322, de 23 de janeiro de
1914, o trecho compreendido “a partir da Praça Dr. Gonçalves Ferreira indo em direção à rua Dr. Rosa e
Silva, a terminar no lugar Rio doce passará a denominar rio Doce.” A lei autorizava o prefeito, Arthur
Lundgren a levantar a planta do lugar. OLINDA - Lei n. 322, de 23 de janeiro de 1914. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães. Leis Municipais 1892 - 1828.(Cópias).
117 Numa dessas casinhas do povoado do Rio Doce, veraneou a família de Francisco Beltrão de Andrade
Lima. BELTRÃO, Luiz. Op. Cit., p. 78.
118 Sobre os parcelamentos urbanos de Olinda, no período de 1930 a 1990, consultar o Projeto Foral de
Olinda, realizado pela Prefeitura de Olinda, sob a coordenação da arquiteta Valéria Agra.

“É realmente desolador o que vem ocorrendo no Rio Doce, em relação aos
cajueirais da pitoresca praia olindense, e de que esse jornal se ocupou recentemente. Há
uma verdadeira fúria em se arrasar as matas que dão àquele trecho de Olinda o seu
aspecto mais peculiar; e não obstante as censuras, prossegue a devastação para que as
árvores sejam transformadas em lenha para os fomos das padarias da cidade. É uma
pena que assim suceda; pois dentro de alguns anos, o caju será uma coisa desconhecida

Apesar do incentivo da lei, os sítios com suas casas relativamente espaçadas uma

das outras prevaleceram naquela porção do litoral, durante boa parte do século XX. Rio

Doce, no início do século, era um povoado de pescadores, em que se destacavam a

igreja dedicada a N. S. Santana do Rio Doce, e a casa de alvenaria, pintada de cor de

rosa, do doutor João Coimbra, irmão do ex-govemador Estácio Coimbra. No trajeto de

Olinda à foz, que se fazia geralmente a pé — pois o lugar não era servido por transporte

público e o aluguel de um carro custava muito alto —, as casinhas de taipa cobertas de

palha, com duas peças e uma puxada fazendo a vez de cozinha e banheiro, eram

alugadas às famílias de menor posse do Recife e da própria Olinda.117 Nos terrenos dos

sítios, vingavam os cajueiros, coqueiros, mangueiras e mangabeiras, jaqueiras, fruta-

pão, araçás e outros frutos afeitos às terras arenosas, que definiam os traços e cores da

paisagem ao longo da linha da costa. Os parcelamentos urbanos desses grandes sítios

vieram a ocorrer a partir da década de 1930, o que não significava a ocupação imediata

dos lotes. Próximos à praia, os sítios chamados do Rio Tapado, São José e São José do

Rio Tapado, de propriedades dos senhores João Pereira de França, José Nunes de

Queiroz e Clovis de Barros Lima respectivamente, foram parcelados entre 1946 e 1947,

dando origem ao Bairro Novo.118

Data desta época, a impiedosa devastação das matas de cajus que cobriam

aqueles chãos arenosos, destruindo não apenas um longo e característico trecho da

paisagem litorânea de Pernambuco, mas pondo fim também ao antigo e querido

costume, cultivado pelas famílias de moradores e veranistas de Olinda, de ir àquelas

matas colher o delicioso fruto. Uma perda contra a qual se insurgiram alguns:



dois olindenses, como tantas outras frutas nativas, já o são para muitos pernambucanos.
Não sabemos se encontrará eco o grito dos olindenses amantes de sua terra. Mas
convém gritar, sr. Redator. Gritar e esperar o milagre.”119

119 DEVASTAÇÃO dos cajueirais do Rio Doce. Diário de Pernambuco, 2 abr. 1948 apud DIÁRIO DE
PERNAMBUCO, 2 abr. 1998, p. 16. Caderno Economia, Diário na História, Há 50 anos.
120 Petição de João Gonçalves da Fonte à Câmara de Olinda. Olinda, 19 set. 1913 e 8 de janeiro de 1914,
respectivamente. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série Petições, Cxs. 10 e 14.
121 Petições à Câmara de Olinda, de José de Oliveira Cavalcanti, de 4 ago. 1913; Francisca Oliveira
Fonseca, de 8 set. 1913; Neomizia Gonçalves da Silva, em 13 out. 1913. Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães, Série Petições, Cxs. 10 e 14.
122 Petições à Câmara de Olinda, de João Galvão, em 10 nov. 1913; de Antônio Cabral Mendes da Silva,
de 5 abr. 1914; Joana G. Cabral de Vasconcelos, em 31 jul. 1914. Em janeiro de 1899, a família de João
Ignácio Cabral de Vasconcellos Filho, prefeito de Olinda entre 1930 e 1935, alugou o sítio e nele passou a
residir em caráter permanente. Em depoimento, o próprio Cabral de Vasconcellos Filho rememorava a
vida no sítio: "Afastada da cidade, a nova residência localizava-se na zona rural. Constituía-se de uma
casa ãmpla e modesta, que era a sede de uma espécie de fazenda, com vastos campos de pastagens e
cultivo agrícola, além de capoeirões, o que oferecia condições à criação de gado leiteiro, proporcionando
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Mas retomando ao começo do século, entre os anos de 1912 e 1914, as praias

mais intensamente procuradas para edificação de novas casas eram as de São Francisco

e Farol, esta última ainda em menor quantidade que a primeira, a julgar pela

documentação que encontramos disponível no Arquivo Municipal de Olinda. Em 1913,

João Gonçalves da Fonte solicitava licença da Câmara para edificar uma casa térrea na

praia de São Francisco, medindo doze metros por dois e meio, com alpendre na frente e

muros no oitão e no fundo. No ano seguinte, enviava nova petição pedindo licença para

construir outra casa na mesma praia, com cinco metros de frente por dez de

cumprimento, com duas salas, dois quartos e dependências de dois metros e meio por

dois, mais dois quartos, cozinha e water closet™ José de Oliveira Cavalcanti solicitava

licença para construir uma casa de taipa, em São Francisco, com cinco metros de frente

e quinze de fundo. Igual pedido fazia Francisca Oliveira Fonseca, especificando ser a

casa de taipa com telhado de zinco, na rua do Farol. Neomizia Gonçalves da Silva

estava interessada em construir casa coberta de zinco, com vinte palmos de frente e

trinta de fundos. A Câmara não lhe concedeu licença, alegando que o terreno indicado

ficava numa travessa da rua do Sol para a rua do Farol, transitada há mais de trinta anos.

A peticionária apresentou um outro terreno e obteve a licença necessária à edificação.

Entre o final de 1913 e durante o ano de 1914, mais de um peticionário solicitou

licença da Câmara para construir casas em terrenos arrendados à propriedade rural

chamada Bultrins, que ficavam nas proximidades do farol, na praia de São Francisco.

Assim o fizeram de João Galvão, de Antônio Cabral Mendes da Silva, Joana G. Cabral
122de Vasconcelos, todos interessados em construir casas de taipa, cobertas com telha.



nome.
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a ampliação do abastecimento de leite à cidade ...”. VASCONCELLOS FILHO, J. I. Cabral de. Op. Cit..
p. 22.
123 O convento de N. S. do Carmo foi fundado em 1588, sendo o primeiro convento carmelita do Brasil.
Em 1615, as obras de sua edificação ainda não haviam sido concluídas, segundo estudos de Pereira da
Costa. O templo passou por uma série de intempéries, fases de abandono alternadas com reformas que lhe
alteraram a estrutura original. Dados colhidos de estudo sobre a Ordem Carmelitana no Brasil, de Pereira
da Costa, citados por CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Op. Cit., p. 263 - 6. Ver também, SANTANA,
Flávio Dionísio de e MELLO, José Aylton Coelho de. Berço carmelitano no Brasil. Recife: Instituto do
Património Histórico e Artístico Nacional, 1997.
124 OLINDA - Petição de A. [Pereira Simões], Gerente da Companhia de Trilhos Urbanos de Olinda a
Recife, ao Vereador Comissário de Polícia e de Edificação da Câmara Municipal de Olinda, Capitão José
Gonçalves de Andrade, em 26 de junho de 1886. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série
Documentos do Conselho. Cx. 04.

Entre os Milagres e São Francisco, ficava o Carmo. O pátio ou largo do Carmo
situava-se ao pé do outeiro onde os carmelitas fundaram o convento e a igreja dedicados
à N. S. do Carmo, estendendo-se até a praia que também herdara do convento, o santo

123 Correspondia a uma das áreas que, primitivamente, quando da formação
original da Vila Marim de Olinda no século XVI, esteve destinada ao rossio. Qual

encruzilhada, localizada na confluência da parte antiga da cidade e a de ocupação
urbana mais recente, lugar onde o bonde fazia sua parada derradeira em Olinda antes de
retomar ao Recife, a zona composta pela praia e pátio do Carmo era, como as demais,
pontuada de casas que se abriam ao sol abrasador do verão.

O Carmo diferenciou-se por concentrar boa parte dos equipamentos urbanos e
das casas de comércio voltadas para a prestação de serviços pessoais e de recreação. O
lugar logo se mostrou propício às manifestações culturais coletivas, receptivo aos
festejos de rua, ponto de encontro entre os moradores permanentes da cidade, habitantes
temporários e visitantes ocasionais. Em junho de 1886, por exemplo, e tudo indica não
se tratar de uma prática inusitada, a Companhia de Trilhos Urbanos estava interessada
em promover divertimento público e gratuito no largo do Carmo, às cinco horas da
tarde, com o artista D. Masimo Rodrigues. Para tanto e de acordo com as exigências das

posturas municipais, o gerente da Companhia pedia licença à Câmara de Olinda para
fincar uns paus no local, “em lugar que não ofenderá o trânsito público”, obrigando-se a
retirá-los assim que terminasse a função. Solicitava também licença para “armar um
tablado volante a guiza de coreto.”124

Em meio ao pátio do Carmo, assentada sobre vasta campina onde vez por outra
pastava uma rês solitária, ficava a barraca Liberdade, com seu feitio rústico e letreiro
que acusava a venda de sorvetes, cafés e lanches a qualquer hora. Em tomo da barraca,
corriam os trilhos da maxambomba. Em 1894, por razões não explicitada no
documento, ficava o prefeito Manoel Nascimento Ferreira Castro autorizado, por lei, “a
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fazer demolir ou demolir no prazo improrrogável de quatro meses a barraca denominada

(Liberdade)”.125 Neste ponto, onde pulsava mais intensa a vida da cidade balneária,

como também na via que dava acesso ao mesmo — antigo caminho de terra que beirava

os muros dos conventos do Carmo e de S. Bento, riscado pelos trilhos urbanos depois de

1870 —, o crescimento de Olinda em direção às praias e o processo de urbanização da

cidade fizeram-se mais visíveis. Mereceram atenção especial de muitos os que

estiveram à frente da administração municipal, particularmente dos que vieram nas três

primeiras décadas do século XX.

Em 1905, a Câmara autorizou o prefeito Coronel Comélio Padilha a contrair

empréstimo no valor de trinta contos de réis com o governo do Estado, para construir

uma avenida e outras vias de acesso que viessem a embelezar a cidade e dar acesso a

outros distritos. No final deste ano, autorizou-o a despender a quantia necessária para

construção do Jardim da Praça da Abolição. Em 9 de outubro de 1906, o caminho que

levava do Varadouro ao Carmo, que se havia chamado rua dos Trilhos, depois rua João

da Costa Pereira, passou a designar-se de avenida Sigismundo Gonçalves, denominação

que conserva até o presente.126 O prefeito Comélio Padilha, apadrinhado político do

então governador do Estado Sigismundo Gonçalves, concedeu o título de Cidadão

Benemérito de Olinda a este que foi uma das mais eminentes figuras do grupo político

oligárquico ligado ao senador Rosa e Silva. Essa estreita aliança entre prefeito do

município e governador extravasou os limites do corpo político e projetou-se por toda a

cidade. Por razões e processos que desconhecemos, Olinda programava homenagear o

governador fazendo-lhe doação de uma casa para passar as festas na cidade, na avenida

que adotara o seu nome. Sigismundo Gonçalves antecipou-se à doação e comprou a casa

para ser a residência de verão dos chefes de Estado.127 O Palácio dos Governadores,

como era conhecido, parece haver cumprido muito bem o seu desiderato. No dia 18 de

125 OLINDA - Lei Municipal n. 50, de 23 de janeiro de 1894. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928), Cx. 07.
126 Conhecido como ‘Caminho do Carro’ nos idos de 1550, segundo o Livro de Tombo do Mosteiro de
São Bento, era cortado pela Fundição que separava as terras dos beneditinos das dos carmelitas. Lei
Municipal n. 134, de 17 de dezembro de 1901, substituiu a denominação de rua dos Trilhos pela de João
da Costa Pereira. CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Op. Cit., p. 215. Para mudança desta última
designação para a de avenida Sigismundo Gonçalves, ver OLINDA - Lei Municipal n. 205. de 9 de
outubro de 1906. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 -
1928), Cx. 07.
127 VASCONCELLOS FILHO, João Ignácio Cabral de. Op. Cit., p. 25. Ver também. BELTRÃO, Luiz.
Op. Cit.. p. 33.
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128 JORNAL PEQUENO. Recife, 18 nov. 1909, p. 1.
129 OLINDA - Leis Municipais ns. 223, 224 e 225, de 20 de março de 1908. Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928), Cx. 07. O valor total das obras de
construção da avenida Sigismundo Gonçalves e do cais Santos Dumont foi de R$ 233:739$981 [sic]. Um
dos empréstimos no valor de R$ 30:000:000 (trinta contos de réis) foi contraído com o governo do
Estado; e um segundo, de igual valor, com Leodegário Padilha, um provável parente do prefeito. Ver
EXPOSIÇÃO com que abre a 5a e última sessão ordinária do Conselho Municipal de Olinda em o ano de
1908 o Prefeito Coronel Comélio Padilha. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Documentos
do Conselho, Cx. 03, v. 3.
130 OLINDA - Lei Municipal n. 294, de 5 de outubro de 1912. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928), Cx. 07.
131 OLINDA - Lei Municipal n. 297, de 20 de novembro de 1912. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928), Cx. 07.
132 PROJECTO de um novo bairro na vizinha cidade de Olinda fornal Pequeno. 24 set. 1912, p. 1.
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novembro de 1909, o governador Herculano Bandeira e família retiravam-se da capital

para veranear na aprazível praia de banhos da vizinha cidade.128
O prefeito Comélio Padilha, decidido a construir a avenida Sigismundo

Gonçalves — e a endividar o município — conseguiu de uma penada, por ocasião do
seu segundo mandato de prefeito, que a Câmara o autorizasse a despender a quantia de

trinta contos de réis com as obras da avenida; a contrair um novo empréstimo de igual

valor, trinta contos de réis, desta feita para concluir as referidas obras; e a abrir mais um
crédito de três mil réis a serem gastos com a inauguração da mesma via.129 Em janeiro
de 1914, a Câmara de Vereadores autorizava o prefeito Arthur Lundgren a abrir o
crédito necessário para aquisição de paralelepípedos e calçamento da Sigismundo
Gonçalves.

O projeto mais arrojado — e polêmico — de urbanização do Carmo ainda estava
por vir. A planta do novo bairro foi elaborada pelo engenheiro civil Eduardo de Moraes

Gomes Ferreira, obtendo aprovação da Câmara em outubro de 1912.130 Os interessados
em executar o projeto seriam favorecidos com isenção de imposto predial por dez anos e
mais o direito de desapropriação de terrenos e prédios necessários para abertura de ruas
e praças de acordo com a lei federal em vigor.131 O plano soava grandiloquente. O

engenheiro sonhara alto. A modernidade, com seu canto de sereia, seduzira-o por
inteiro. O repórter do Jornal Pequeno, que conheceu a planta de construção do novo
bairro na exposição montada no depósito da Fábrica Lafayette, revelou-se visivelmente
empolgado com as mudanças propostas: “A realidade da idéia do dr. Eduardo de

Moraes trará a Olinda inegável soma de valor, maximé quando daqui a pouco estiver a
velha cidade cortada pelos elétricos e com a sua iluminação também elétrica.”132

Avenidas largas, dezessete metros a Sigismundo Gonçalves — que teria
quinhentos metros de comprimento, duas vezes mais extensa que a Central do Recife —
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133 Sobre a urbanização do Carmo e a querela judicial entre carmelitas e a prefeitura de Olinda, ver
SANTANA, Flávio Dionísio e MELLO, José Aylton Coelho de. Op. Cit, 38 - 48. Em 1920, a reforma
projetada do bairro do Carmo, até então paralisada, voltava à ordem do dia. O prefeito estava autorizado a
contratar, com Pedro Paes Barreto ou com quem melhores vantagens apresentasse, a construção do bairro
de acordo com a planta aprovada. OLINDA - Lei Municipal n. 445, de 30 de junho de 1920. Arquivo
Público Municipal Antonino Guimarães, Série Leis Municipais (Cópias 1892 - 1928), Cx. 07. Mais
detalhes sobre o contrato, OLINDA - CARTA do [engenheiro] Eduardo de Moraes, em 16 de fevereiro de
1920, anexa à petição de Pedro Paes Barreto, de 25 de fevereiro de 1920. Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães, Documentos do Conselho, Cx. 03.
134 OLINDA - Decreto n. 42, de 18 agosto de 1932. Revogava a lei municipal n. 294, de 1912, que
aprovava o projeto de construção do novo bairro do Carmo, do eng. Eduardo de Moraes, e elaborava um
outro plano para o local. Informação retirada do trabalho de pesquisa de Flávio Santana, historiador do
Arquivo Público Municipal, sobre a história administrativa de Olinda. Na data de 29 de julho de 1951, o
jornalista Aníbal Femandes, sempre atento e crítico às transformações urbanísticas do Recife e da vizinha
Olinda, muitas vezes embasadas nos mais mesquinhos interesses privados e insanas concepções sobre o
que era moderno, escrevia sobre a malograda reforma do Carmo: “Hoje é a festa do Carmo da cidade de
Olinda. Quando olhamos a velha igreja, que mais parece uma fortaleza, vem-nos à lembrança que
também quiseram um dia arrasá-la. sob pretexto de que estorvavam um pretenso 'bairro do Carmo’, cheio
de casinhas catitas.” FERNANDES, Aníbal. Festa de Nossa Senhora do Carmo de Olinda. Diário de
Pernambuco, 29 jul. 1951 apud DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 29 jul. 2001, p. A - 2. Diário na História.
Há 50 anos.

, e vinte e cinco metros a avenida Liberdade, a nova via projetada para fazer a ligação

entre a praça do Carmo a de São Pedro. Aberturas de ruas, alinhamentos de outras
tantas, desapropriação de parte do jardim do Palácio do Governo, praça circular com
cinquenta metros de diâmetro, tudo enfim que viesse a facilitar o trânsito na área fora

pensado pelo engenheiro. Nada o dissuadia de seus planos, nem mesmo aquele outeiro
de onde, por séculos, projetou-se imponente na paisagem o templo dos carmelitas,
embora, naqueles anos de reocupação das áreas de praias, estivesse reduzido à memória
e ruínas. O projeto previa o arrasamento de todo o monte, aplainando a área, tomando-a

propícia para receber novas construções, inclusive de uma nova igreja para N. S. do

Carmo. Até mesmo a instalação de um hipódromo parece haver sido cogitada, durante a

administração de Arthur Lundgren.
A prefeitura, porém, além de trazer os cofres invariavelmente minguados de

recursos, enfrentou sérios obstáculos de ordem jurídica em sua pretensão de exercer

direitos de posses e domínio sobre as terras pertencentes àquela ordem religiosa, terras
fundamentais para a concretização do projeto. Deparou-se, também, com a resistência
de um obstinado carmelita, o frei André Prat, interessado em reconstruir a igreja do
Carmo no primitivo local.133 A pendenga judicial e os planos de reformar o bairro do
Carmo arrastaram-se por toda Primeira República. Ao assumir a administração
municipal após a Revolução de 1930, o prefeito João Ignácio Cabral de Vasconcellos
Filho revogou a lei que respaldava o projeto em questão, pondo fim ao plano de

arrasamento do morro do Carmo.134



135 Sem ficar claro a que período se refere, estando a falar sobre 1871 e depois, referindo-se a 1930,
escreveu Vanildo Bezerra Cavalcanti sobre a praça do Carmo: “É por essa época que a Prefeitura resolveu
ajardiná-la, uma vez que até então ela nada mais era que uma vasta campina, com uma barraca de caldo
de cana no meio do círculo feito pelo retomo dos bondes, com carreira de bancos rústicos de madeiras
enfiados no chão.” CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Op. Cit., p. 193.
136 Sobre a história deste cinema, primeiro chamado Cine-Teatro Variedades, depois de Cine-Olinda em
1920, ver Pasta Cine-Olinda, Divisão de Pesquisa, do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães.
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Entretanto, o processo de urbanização do corredor viário que dava acesso às
praias de Olinda — o qual tinha início no Varadouro e findava na praça Dantas Barreto,
localizada entre as praias de São Francisco e Farol — e áreas adjacentes não foi de todo

interrompido. Ele se deu em ritmo lento, por meio de intervenções pontuais e menos
agressivas à paisagem que aquelas visualizadas no projeto de 1912. A barraca

Liberdade, segundo depoimentos, foi substituída por um outro estabelecimento
comercial, um caldo de cana, tão rústico quanto aquele que o antecedera no tempo e

lugar.135 Bancos de madeira enfileirados e ao ar livre ficavam dispostos ao lado da
barraca. Mais para o lado da praia, havia um singelo tablado de madeira, sem coberta,

montado para apresentações artísticas e bandas de músicas. Talvez se tratasse do
tablado construído pela Companhia de Trilhos Urbanos, que costumava promover
divertimentos públicos gratuitos à população aos domingos de verão, ou quem sabe
fosse obra da prefeitura. Em 1909, Olinda recebeu a estação e as duas torres de
radiotelegrafia, que ficaram instaladas bem no coração do Carmo, integrando-se à
paisagem olindense por décadas. O primeiro cinema da cidade também procurou se
aninhar nesta área: chamava-se Cine-Teatro Variedades e foi construído em terreno
foreiro parte ao mosteiro de São Bento, parte à Marinha, situado no final da avenida

Sigismundo Gonçalves.136
Na administração de Manoel de Almeida Bello, as obras de melhoramentos

urbanos em Olinda se fizeram mais notáveis, além do que foram concebidas e realizadas
com mais bom senso, tendo em vista o equilíbrio orçamentário do município. Foram
pagas as dívidas deixadas pelo seu antecessor, o coronel Comélio Padilha. As obras de
construção de galerias pluviais e esgotos entre a praça da Abolição, no Carmo, e a
Santos Dumont, no Varadouro, tiveram início, sendo concluídas em 1911. Reparou
estradas que interligavam o centro de Olinda aos demais distritos e a outros municípios,
iniciou o calçamento da avenida Sigismundo Gonçalves, e teve a ventura de inaugurar o
serviço de iluminação elétrica na cidade, que antecipou o do Recife em seis anos.

Em 1915, a prefeitura procedeu ao aterro e ajardinamento da Praça ou Jardim da
Abolição, que havia sido construída em 1905, no local onde havia uma estátua alusiva à
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137 A estátua da Liberdade, como ficou conhecida, foi financiada pelo povo de Olinda no clima de euforia
proporcionado pelo 13 de maio de 1888. Vanildo Bezerra Cavalcanti informa que o monumento ficou
pronto depois de 1915, quando finalmente foi colocado na praça pública. CAVALCANTI, Vanildo
Bezerra. Op. Cit., p. 202 - 4. Entretanto, a estátua da Liberdade vinha assinalada na planta de construção
do bairro do Carmo, em 1912, reproduzida pelo Jornal Pequeno, em matéria a que já nos referimos
oportunamente. Luiz Beltrão relata inclusive que a estátua foi erigida sobre uma área seca que havia em
meio ao pântano que, tempos depois, veio a ser aterrado pelo Lundgren. BELTRÃO, Luiz. Op. Cit., p.
169 - 72
138 As praças do Carmo e da Abolição ficava bem próxima uma da outra, formando quase uma única área
não fossem a via e os trilhos do bonde a separá-las. Ver MENSAGENS apresentadas ao Conselho
Municipal de Olinda, (...), pelo Prefeito Coronel Augusto Pereira Ramos, (...). Respectivamente nos dias
18 dê janeiro de 1923; 15 de novembro de 1923 e 31 de julho de 1924. Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães. Documentos do Conselho, Cx. 03, v. 3.

libertação dos escravos em 1888, oferta do povo de Olinda.137 Assim como o largo do

Carmo, onde ficava a popularmente conhecida praça do Carmo, cujo nome oficial era

Dr. Gonçalves Ferreira, o jardim da Abolição situava-se ao pé do outeiro do Carmo,

porém um pouco mais em direção ao oeste. Durante a gestão do coronel Arthur

Lundgren, entre 1913 e 1916, este importante logradouro público recebeu um pavilhão

de madeira e ferro inglês, destinado à realização de apresentações artísticas e a outras

diversões populares. Em 1914, ganhou um lago artificial, ornado de peixes e de um

casal de cisnes, animais que vieram reforçar as atrações do lugar junto ao viveiro de

pássaros, ao cágado, aos veadinhos e ao bicho preguiça, que dera alcunha à praça.

As obras de embelezamento e melhoramentos urbanos promovidos pelas

sucessivas gestões municipais, na orla marítima e adjacências, assim como diversas

outras medidas administrativas objetivavam consolidar a cidade como importante centro

balneário. Por exemplo, pouco depois de haver assumido a prefeitura, em 15 de

novembro de 1922, o coronel Augusto Pereira Ramos decidiu proibir terminantemente a

solta de animais pelas ruas da cidade. Dizia ter em vista preservar as tradições e

significado históricos de Olinda, bem como, devido à sua proximidade física da capital,

sua posição como “ponto preferido para o veraneamento de famílias de fora.” Em 1923,

remodelou o viveiro dos cisnes que do Jardim da Abolição. No ano seguinte, quando o

serviço de higienização do município ficou sob a responsabilidade do Departamento de

Saúde e Assistência Pública do Estado, foi inaugurado um pavilhão sanitário nesta

praça, equipamento considerado de suma importância para a preservação da saúde física

e moral da população, “principalmente na época balneária, quando a Praça do Carmo é

o ponto obrigatório para onde converge a família pernambucana, sem distinção de

classe.”138

Os melhoramentos urbanos no trecho próximo às praias prosseguiram em ritmo

variável, conforme as disponibilidades orçamentárias anuais do município e a iniciativa
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139 Matéria jornalística, escrita em 1973, informava que o coreto do Carmo seria demolido pela prefeitura,
para dar lugar a uma avenida beira-mar, ligando o bairro do Carmo ao de Casa Caiada. O referido coreto
Carmo, construído em meados de 1915, segundo a notícia, marcara época em Olinda, sendo palco de
retretas e acalorados debates políticos. Vereadores dos extintos partidos políticos MDB e ARENA, além
de seu Luiz do Bar, importante personagem da história social de Olinda, posicionaram-se contrário à
decisão da prefeitura. O vereador emedebista, João de Lima Neto, deu a seguinte declaração sobre o
significado sociocultural do coreto: “— Naquele local realizaram-se as famosas retretas, sendo por várias
décadas o ponto de encontro da juventude olindense. Significava mesmo o retrato fiel de uma época de
romantismo, marcada na lembrança de várias gerações de olindenses.” Por fim, após este ato de barbárie
praticado pelo poder público contra um património histórico e cultural da cidade de Olinda, em nome da
sacrossanta modernização, a avenida não veio a ser construída. No local, ficou o vazio. Ver, CORETO dá
passagem à nova avenida. Diário de Pernambuco. Recife, 19 set. 1973, p. 1. Por fim, após a prefeitura
haver praticado o ato de barbárie de destruir um património histórico e cultural da cidade em nome da
sacrossanta modernização, a avenida não veio a ser construída. No local, ficou o vazio, as lembranças e
saudades de várias gerações.

de cada governante em particular. Em 1921, a prefeitura mandou construir um novo

coreto para a praça Dr. Gonçalves Ferreira, popularmente conhecida como praça do
Carmo, em substituição ao antigo, cuja construção parece datar de 1915, e que se

encontrava bastante deteriorado.139 Poucos anos depois, em 1927, teve começo o
calçamento a paralelepípedo de granito do Carmo e do Varadouro. No ano seguinte,

durante a administração de Umberto Gondim, as praças das referidas localidades foram

remodeladas, tendo a do Carmo recebido asfalto e reforço dos pontos de iluminação
elétrica, adquirindo ‘feição moderna’, conforme expressão utilizada pelo próprio
prefeito. Importante acordo firmado entre a prefeitura e a Pernambuco Tramways —

empresa prestadora dos serviços públicos de transporte coletivo, bondes elétricos, de
iluminação e telefonia — deslocou os trilhos urbanos para o centro da avenida
Sigismundo Gonçalves, melhorando a distribuição do trânsito no local. A reforma e
embelezamento da praça incluíram a desapropriação dos velhos balneários, já agora

considerados anti-higiênicos e antiestéticos pelos padrões urbanísticos vigentes.
Nos primeiros anos da década de 1930, a pavimentação da avenida Sigismundo

Gonçalves foi concluída, assim como também o cais de alvenaria de pedra e cimento
que o prefeito Cabral de Vasconcellos Filho mandou edificar na praia do Carmo. Obra

do engenho humano que buscava refrear as investidas furiosas do mar contra a orla
marítima da cidade. Olinda, outrora destruída pelo fogo, era agora castigada pelo mar,
que ameaçava levar consigo praias, coqueiros e casas residenciais.

Em meio a calçamentos, ajardinamentos, galerias e esgotos pluviais e tantas

outras obras de engenharia e arquitetura, ocorreram importantes mudanças no setor dos
transportes públicos. A partir de 1915, os bondes que interligavam o Recife a Olinda

passaram a ser movidos por tração elétrica, ficando o serviço sob a responsabilidade da
firma estrangeira Pernambuco Tramways Power and Company. Esta inovação
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tecnológica nos transportes trouxe sérios desdobramentos para o desenvolvimento de

Olinda e teve influência determinante na definição das funções que o município

assumiria, futuramente, no interior do complexo metropolitano em formação. De

imediato, assistiu-se ao aumento do volume de visitantes e veranistas que se dirigiam à

cidade, consolidando-a como principal centro balneário de Pernambuco, quiçá, como

ponto de passeio e recreação das famílias. Com o tempo, reafirmou a tendência, já

assinalada, de Olinda converter-se em cidade-dormitório em relação ao Recife. Em

1922, contrato firmado entre as prefeituras do Recife e de Olinda, estabelecendo o livre

trânsito dos meios de transportes de passeio e carga entre as duas cidades, veio a coroar

este processo de intercâmbio intermunicipal, no qual coube a Olinda desempenhar um

papel complementar e dependente em relação ao núcleo representado pela capital.

O processo de urbanização das praias de Olinda não se restringia aos aspectos

físicos, ao incremento da rede de infra-estrutura urbana que viesse a transformar a

cidade, de rico passado histórico, em um balneário moderno — era bem este o termo de

que se utilizavam os contemporâneos —, convertendo-a em ponto de atração para os

visitantes do estado e de toda região norte do país. O governo municipal procurou

estimular a iniciativa privada a investir em equipamentos e serviços voltados para bem

receber veranistas e visitantes, com instalações de hotéis, balneários, bares e

restaurantes. Esta postura do poder público municipal evidenciou-se sobretudo na

gestão do prefeito Arthur Lundgren, entre 1914 e inícios de 1915, quando parte da

cidade passou a ser servida de luz elétrica. Os investimentos a serem realizados pela

iniciativa privada concentravam-se no Carmo, precisamente na praça Gonçalves

Ferreira, do lado do mar e junto ao recém-inaugurado Cine-Theatros Variedades.

Firmando termos de responsabilidade com a prefeitura, os sócios Angelo Thosi e

Antônio de Mayo obrigavam-se a construir uma barraca de madeira coberta de zinco ou

etemit, de acordo com a planta apresentada. Comprometiam-se ainda a demolir a

barraca caso a prefeitura ordenasse, no prazo previamente acertado de oito dias. A firma

Cavalcanti & Malta responsabilizava-se pela construção de um pavilhão de madeira

coberto de etemit, com vinte e quatro banheiros, destinados para banhos de mar. O

estabelecimento denominava-se Atlântico. Assim como no caso anterior, o termo de

responsabilidade previa o cumprimento da ordem de demolir ou remover o pavilhão por

ordem da prefeitura. A provisoriedade era uma marca dessas construções que se



140 OLINDA - Termo de responsabilidade que assina o Snr. Thosi + de Mayo como abaixo se declara.
Olinda, 30 de outubro de 1914. Livro de foreiros n. 11, fls. 93, Secretaria de Administração; e OLINDA-
Termo de responsabilidade que assina os Srs. José de Cavalcanti Santos Araújo e Miguel Malta de de
Araújo Lima, com abaixo se declara. Olinda, 31 de outubro de 1914. Ibid, fls. 94. Ambas informações
foram coletadas pela Divisão de Pesquisa, do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Pasta
Clube Atlântico, n. 10. Em 3 de fevereiro de 1915, a prefeitura respondia negativamente à requisição de
aforamento do terreno em que foi construído o “pavilhão de madeira destinado aos banhos de mar”, dos
srs. Cavalcanti & Malta. Afirmava tratar-se o terreno de uma via pública, das mais importantes da cidade,
daí a licença concedida ser temporária e necessidade da assinatura do termo de responsabilidade.
OLINDA - Oficio do Prefeito Arthur Lundgren ao Dr. Delegado Fiscal do Tesouro Nacional em
Pernambuco. Olinda, 3 de fevereiro de 1915. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Livro de
registro de portarias, ofício e atos, ano 1915 a 1917. Divisão de Pesquisa, Pasta Programações do Cinema
Olinda.
141 OLINDA - Termo de responsabilidade que assinaram os srs. João Gagliano, Alberto Moreira e Gaspar
Neves, e Washigton Mendonça, respectivamente em 30 de novembro de 1914, 31 de outubro de 1914, 12
de fevereiro de 1915.
142 Em livro de memórias, Mário Sette relata episódio que se aproxima, em muito, ao acima referido, para
a reconstituição do qual utilizamos informações retiradas de documentação coeva. Não descartamos aqui,
a possibilidade de tratar-se da mesma causa, havendo o memorialista e romancista se enredado numa das
mil armadilhas que a memória subjetiva comporta. Ele conta que, Claudino Leal, comerciante bem
sucedido e diretor da Companhia de Santa Tereza, conseguiu, por influência política, aforar o terreno
entre as casas da estação do Carmo e a praia, no local onde passou a funcionar as torres de rádio e
telégrafo — o mesmo onde foram instalados os barracões de madeira —, e mandou murá-lo. O muro
tapava a vista do mar e dificultava a passagem dos moradores e veranistas à praia. Os protestos da
comunidade de nada adiantaram posto que o infrator possuía a proteção de políticos influentes
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erguiam à beira do mar. Uma exigência da prefeitura que se mostrava cautelosa ao
permitir edificações em terrenos de marinha e em vias públicas.140

Além da barraca e do pavilhão com banheiros, a praça passou a contar ainda
com um outro barracão, igualmente de madeira e coberta de etemit ou encerado,

destinado à fabricação de sorvete e venda de bebidas. João Gagliano era o responsável

por esse estabelecimento. E, para melhor compor o conjunto comercial, Alberto Moreira
e Gaspar Neves incumbiam-se de montar um pequeno bar e restaurante, seguindo o

mesmo padrão dos anteriores: uma barraca de madeira com cobertura de zinco. Cervejas
e gelados poderiam ser encontrados no pavilhão ou barraca de madeira que o sr.

Washington de Mendonça prontificava-se a edificar.141
Algumas rusgas surgiram entre os novos comerciantes da praia do Carmo.

Moreira & Neves, proprietários do pavilhão denominado Bar Olinda, queixavam-se à
prefeitura que os seus vizinhos da direita, a firma Cavalcanti & Malta, descumpriam as
disposições municipais que demarcavam o alinhamento das construções naquela quadra.
As paredes do balneário, fechadas e avançando sobre o arruamento traçado, privavam os
frequentadores do Bar Olinda de apreciarem a paisagem marinha a partir daquele ponto,
prejudicando diretamente os seus proprietários; além do que iam frontalmente de
encontro ao princípio de igualdade segundo o qual todos possuíam o mesmo direito de
desfrutarem de um bem destinado ao uso público.142 O prefeito desconheceu a



acobertando seus desmandos. Resolvidos a fazer justiça com as próprias mãos, os moradores derrubaram
a muralha na calada da noite, que não voltou a ser construída. SETTE, Mário. Memórias íntimas:
caminhos de um coração. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1980. p. 42.
143 O VERANISTA. Olinda. 21 nov. 1915, p. 3.
144 Rêspectivamente, OLINDA - Lei n. 260, de 8 de julho de 1910 e Lei n. 516, de 22 de maio de 1925.
Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Leis Municipais 1892 - 1928. (Cópias datilografadas).
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"... o Carmo é o ponto mais aprazível da cidade e onde todos, sem o dispendro
[sic], sequer, de um vintém, podem auferir à vontade. Os mais deliciosos minutos.

O Carmo é por excelencer, o ponto de atração, com seus bars modernos
fartamente iluminados, os seus cinemas, e mais notadamente á beira-mar, ali por trás do
‘Atlântica’, onde há vários bancos, pela ocupação dos quais não existe, digamos de
passagem, imposto estipulado ...”143

reclamação, alegando que os reclamantes não “satisfizeram as formalidades da licença

que lhes foi concedida, deixando de assinar o termo de responsabilidade.”

Com os novos equipamentos voltados para recepção dos visitantes e veranistas,

o largo do Carmo consolidou-se como centro da vida mundana de Olinda:

A prefeitura ainda tentou, sem sucesso, estimular a implantação de hotéis

modernos na cidade, que oferecessem serviços de primeira qualidade aos hóspedes e

visitantes. A Companhia de Trilhos Urbanos do Recife a Olinda e Beberibe mostrou-se

interessada em investir neste ramo de negócio, havendo conseguido isenção de todos os

impostos municipais, durante um intervalo de vinte anos, para construir um hotel na

praça Dr. Gonçalves Ferreira, ou Praça do Carmo, obedecendo às “regras da higiene e

da arquitetura modernas”. A lei que garantia a concessão de exploração do

estabelecimento comercial, o qual deveria compreender “Hotel, Hospedaria e Jogos não

proibidos”, foi reeditada em 1913, com pequenas alterações. Mas até 1925, Olinda ainda

esperava pela instalação de um hotel modemo e elegante. Nova lei, publicada neste ano,

concedia iguais favores a Bemardino F. Costa, ou à empresa que o mesmo organizasse,

para a construção de um estabelecimento comercial destinado à “vilegiatura e diversões

variadas”. 144 Esta, no entanto, não passou de mais uma tentativa malograda.

Em 1931, renovaram-se as esperanças dos frequentadores habituais de Olinda. A

firma comercial A. L. Carvalho & Companhia obteve licença da prefeitura para

construir um balneário em terreno próprio, localizado na avenida Sigismundo

Gonçalves, junto ao Cine Olinda, antigo Cine-Teatro Variedades. Os peticionários

destacavam a importância económica e social do empreendimento, “atendendo-se que

Olinda é inquestionavelmente, uma estação de verão, ao mesmo tempo praia balneária,

deste Estado, para onde afluem muitas das famílias do Recife e de outras localidades de



232
I

I

145 Petição de [não constam os nomes na cópia] à Câmara Municipal de Olinda, em 3 de novembro de
1931. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Divisão de Pesquisa, Pasta Clube Atlântico.
(Cópia datilografada). Notícia publicada em A REVANCHE, Olinda, 29 nov. 1931, p. 3. O projetado
Balneário Olinda deveria ser construído no terreno onde funcionava o Cinema Guarany. Mais tarde
funcionou no local o famoso Olinda Cassino e, por fim, o Clube Atlântico Olindense.
146 RABELLO, Sylvio. Op. Cit., p. 219 - 223.
147 Escritura de compra e venda do domínio útil do terreno foreiro parte à Marinha e parte ao mosteiro de
São Bento, sendo outorgantes Thoamz Esdras Andrew Comber e esposa, e outorgado Victor José
Femandes. 2 ° Tabelionato da Comarca do Recife, Cartório Paulo Guerra, Recife, 22 de outubro de 1987.
(Cópia). O documento original, constante na Coletoria de Rendas do estado de Pernambuco no Município
de Olinda, datava de 18 de outubro de 1934. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Divisão de
Pesquisa, Pasta Cine Olinda.
148 OLINDA - Casino. A Revanche, Olinda, 3 jan. 1932, p. 2.

Pernambuco”. Contudo, e diferentemente do que acontecia em outros estados, Olinda

não possuía um estabelecimento balneário com diversões próprias. Propunham-se
assim, a explorar os jogos de salão e outros jogos permitidos por lei.145

Sylvio Rabello, ao escrever suas memórias, evocou o momento em que foi

idealizada a construção desse centro de entretenimento e diversão, proporcionador de
intensa sociabilidade, identificando o nome de um dos sócios: Luís Jardim.146 De fato,

na escritura de compra e venda do domínio útil do terreno foreiro parte à Marinha e

parte ao mosteiro de São Bento, onde Victor José Femandes instalou o Cine Olinda em
1931, seu nome constava como tendo sido favorecido pelo desmembramento de um

terreno de marinha de número 28, na avenida Sigismundo Gonçalves, vizinho ao
referido cinema, pelo lado sul.147 O memorialista recordava um Luís Jardim apaixonado

pela esposa de nome Alice, filha de um certo Paiva, rico comerciante de sapatos do
Recife. Apaixonado, bon vivant e desastrado nos negócios, Luís Jardim decidiu montar

um cassino. Pensou em instalá-lo no centro do Recife. Depois, ocorreu-lhe a idéia da

beira-mar de Boa Viagem ou Olinda, um lugar longe do bulício da cidade e que
“simultaneamente pudesse servir a outros fins: balneário, restaurante, dancing”

O Olinda Casino foi inaugurado feericamente na véspera do Ano Novo de 1932.

A Jazz-Band Acadêmica deu o tom musical da noite, abrindo a festa com o fox ‘Canção
para inglês ver’, ao som da qual rodopiaram os pares formados entre as “famílias da

melhor sociedade de Olinda e Recife”.148
Construído segundo planta projetada pelo arquiteto Audifax de Barros, o Casino

tinha duas torres, uma delas de frente para o mar. Segundo Rabello, “Tudo foi planejado
de modo que se pudesse fazer acréscimos — uma ala de aposentos para banhistas
esporádicos ou por assinatura.” A parte fisioterápica deveria ser ampliada conforme a
procura, dizia a petição encaminha à Câmara Municipal de Olinda em 1931. A

exploração do estabelecimento seria feita de forma gradual, “aumentando-o ou
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“Os salões do cassino regurgitavam. Eram jogos de todas as categorias,
inclusive os só conhecidos nos grandes centros — Mónaco, por exemplo. A predileção
dos frequentadores era contudo para a roleta. O jogo tinha os seus crupiês de voz
cristalina: —“Jogo, amigos! Façam jogo!” E a mesa ia sendo coberta de pilhas de fichas
de cores variadas. A roleta girava, sob os olhos ansiosos de uns e outros. E os crupiês
arrastando as fichas, numa voragem que entontecia a quem não estivesse afeito a
semelhante esporte. Pouco tempo depois, soube do desastre do Cassino: o sócio de
Jardim fizera um rombo arrasador nos seus cofres. A bela iniciativa chegou ao

”149termo.

149 RABELLO. Sylvio. Op. Cit., p. 222.
150 OLINDA Casino. Diário de Pernambuco, 15 dez. 1939, p. 2. De Olinda. O Clube Atlântico Olindense
foi fundado em 24 de março de 1944 e reorganizado em 18 de setembro de 1945. UM PASSADO de
trabalho e construção e um presente de garantia e renovação. Boletim do Atlântico, Io set. 1953.
151 OLINDA - Lei n. 394, de 29 de setembro de 1917. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães.
Leis Municipais 1892 - 1928. (Cópias datilografadas).
152 OLINDA - Lei Municipal n. 568, de 28 de setembro de 1928. Arquivo Público Municipal Antonino
Guimarães. Leis Municipais 1892 - 1928. (Cópias datilografadas). Antes mesmo, em 1925, o prefeito
José Cândido de Miranda havia aberto um crédito de 10:000$000, para pagar o contrato com um fração
da Força Pública do Estado, para tocar retretas no coreto do Largo do Carmo, durante o período balneário.
ou seja, de setembro a Io de janeiro do ano vindouro. OLINDA - Portaria n. 46, de 18 de setembro de
1925 apud Relatório sintético apresentado ao Conselho Municipal, pelo coronel Augusto Pereira Ramos,
Prefeito do Município, no término de sua administração, em 15 de novembro de 1925. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho, 1907 - 1928. Cx. 03, v. 3.

remodelando-o sempre que as exigências do meio físico e cultural desta cidade, o

exigirem.” Quanto à parte social da casa, esta funcionava brilhantemente. A roleta

corria, a roda da fortuna girava... Até um dia em que o Cassino, de grande estrela da

noite, naufragou em dívidas. Vejamos a descrição de quem conheceu os movimentados

salões:

Oito anos depois de inaugurado e após haver sido arrematado em hasta pública,

o edifício do Olinda Casino se encontrava em reforma. Abrigaria um novo “ponto de

reuniões elegantes”, o Clube Atlântico Olindense, que surgia com a promessa de

restituir à cidade uma de suas “atrações principais durante a temporada de verão.”150

A prefeitura, além de construir coretos e pavilhões nas praças, destinados aos

divertimentos públicos, entendeu de promover programas culturais nas mesmas.

Contratou a Filarmónica 10 de Novembro para realizar tocadas nos domingos, feriados

e dias santos no período da estação balneária, entre os meses de setembro a dezembro de

1917 151 Em 1928, dando continuidade a uma prática já firmada, o prefeito José Cândido

de Miranda assinava contrato com a Filarmónica 15 de Junho para promover retretas na

praça Gonçalves Ferreira, mais conhecida como praça do Carmo, no período de 28 de

setembro de 1928 a Io de janeiro do ano seguinte.152 O chefe do executivo municipal

registrava sua percepção sobre Olinda e sobre a função que a cidade desempenhava no
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As tocatas em praça pública promovidas pela prefeitura, garantia de um

divertimento gratuito à população, prolongaram-se por décadas e imprimiram sua marca

na história da cidade. “A retreta do Carmo foi, por muitos anos, uma das atrações

máximas da vida social olindense. Até o início do black-out imposto pela guerra.” —

sentido cronista de A Tribuna de Olinda, em edição de setembro de

As retretas, se interrompidas pelas restrições que a situação de guerra impôs a

toda a sociedade brasileira, reapareceram nos anos seguintes, após restaurada a paz

mundial e retomada a normalidade da vida política e económica do país. Tanto que a

prefeitura dispôs de crédito de Cr$ 30.000,00 para contratar uma orquestra durante a

estação balneária, no período de 7 de setembro de 1952 a 31 de janeiro de 1953.155

Mas deixemos de lado, por hora, as ruas, praças e avenidas, casas, chalés, bares,

cassinos e restaurantes de Olinda, e nos aproximemos daquele que a tudo dava vida e

ânimo: o mar.

evocava um

1951.154

153 MENSAGEM apresentada pelo coronel José Cândido de Miranda, Prefeito do Município, ao Conselho
Municipal por ocasião da abertura de sua quarta sessão ordinária, em 15 de novembro de 1927. Arquivo
Público Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho, cx. 03, v. 2. No Relatório apresentado
ao Conselho Municipal no término de seu governo, tomava a dizer: “Para não ser indiferente à
preferência que a sociedade pernambucana tem pelas praias de banho de nossa cidade durante o verão e
mesmo para incentivar as atrações e divertimentos, contratei nos termos da lei n. 554, por 10:000$000 as
bandas de música Elite e 15 de Julho que fizeram retretas no Largo do Carmo às quintas, domingos e dias
feriados, assim concorreu o poder público para mais brilho e realce da nossa temporada festiva.”
RELATÓRIO sintético apresentado ao Conselho Municipal, pelo coronel José Cândido de Miranda, no
término de sua administração.” Município de Olinda, em 15 de novembro de 1928. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho, 1907 - 1928. Cx. 03, v. 2.
154 PRAÇA do Carmo. Tribuna de Olinda. Olinda, 9 set. 1951, P- 3.
155 Durante a estação balneária de 1952 e 1953, fora liberado um crédito de Cr$ 30.000,00 a favor da
prefeitura para a realização de retretas na Praça do Carmo. OLINDA - Lei Municipal n. 365 A. de 4 de
setembro de 1952. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Leis Municipais 1948 - 1952. Cx.
01, v. 001/02c.

“Com a aproximação da quadra veranista Olinda é a praia do Estado preferida pela sua
posição topográfica. Para ela nesta época aflui o que o Recife e Adjacências possuem de
mais distinto em suas altas rodas sociais. Como os poderes públicos não podem se
mostrar indiferentes a estas justas preferências, pelo contrário, devem incentivar
crescentes atrações e entretenimentos que concorram para o maior realce da temporada,
foi que tomei o alvitre de contratar por RS 10:000$00 as bandas de música Elite e 15 de
Julho que vem fazendo as retretas do Carmo às quintas, domingos e demais dias
feriados intermediários de acordo com vossa autorização votada sob n. 554.”153

conjunto regional, bem como sobre seu papel como destacado balneário e centro de

recreação para as famílias. Anunciava a pretensão de o governo municipal investir em

atividades económicas, sociais e culturais que conservassem ou melhorassem o

desempenho do município:
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Vista da cidade do Recife e da parte de Olinda tornada da ladeira da Misericórdia. Litografia de W. Bãssler, 1847.
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Praia dos Milagres, Olinda 1944.

Praia do Farol, Olinda.



Vista da igreja e praia do Carmo tomada do alto da Sé de Olinda.

Largo do Carmo, Olinda.



Largo do Carmo, Olinda.
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OS VERANISTAS
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5.1 AS EMOÇÕES DOS PRIMEIROS BANHOS
OU APRENDIZES DE BANHISTAS

“0 cheiro do mar me invadia e me embriagava.
Oh, bem sei que não estou transmitindo o que
significavam como vida pura esses banhos em
jejum, com o sol se levantando pálido ainda no
horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que
não consigo escrever. O mar de Olinda era muito
iodado e salgado. E eu fazia o que no futuro
sempre ia fazer: com as mãos em concha, eu as
mergulhava nas águas, e trazia um pouco de mar
até minha boca: eu bebia diariamente o mar, de tal
modo queria me unir a ele.” 1

1 LISPECTOR. Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 250-1.
2 “Veranear - Passar a estação calmosa, o verão, no campo, fora da cidade.” O verbete aparece no
Vocabulário pernambucano, de Pereira da Costa, escrito entre final do século XIX e começo do XX, cuja
publicação foi iniciada pela Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
em 1 S?16. PEREIRA DA COSTA. F. A. Vocabulário pernambucano. 2. ed. Recife: Governo do Estado de
Pernambuco - Secretaria de Educação e Cultura. 1976. p. 784.

No começo, não se costumava chamar de veranistas as pessoas das cidades que

iam passar a estação de verão no campo ou nas praias.2 Entre meados do século XIX e

virada do XX, falava-se nas famílias que passavam as festas ou a estação calmosa em

Olinda. Eram os passadores de festas, os passadistas de festas e outros termos afins.

Entretanto, a estação de verão a que aludiam os contemporâneos, antes de obedecer ao

calendário solar propriamente — segundo o qual o verão, no hemisfério sul, principia

quando o sol alcança o solstício de dezembro e finda quando ele atinge o equinócio de

março, compreendendo o período de 21 de dezembro a 20 de março —, respondia a

uma tradição de raízes muito antiga na sociedade local. Tradição já identificada quando

das temporadas de festa, ocasião em que as famílias de maiores posses abandonavam a

agitação e o calor da cidade para se estabelecerem no campo, nos arrabaldes ribeirinhos

preferencialmente: Madalena, Ponte d’Uchoa, Poço da Panela e Apipucos à beira do

Capibaribe; Arrombados e Porto da Madeira às margens do Beberibe.

O tempo restrito da festa — fixado pelo calendário religioso católico, reservado

às comemorações sacras, ao descanso, à folgança e ao convívio entre iguais sociais —,

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto
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correspondia originalmente às Oitavas de Natal, que iam do dia 24 de dezembro ao dia

de Reis.3 Desde há muito, porém, a temporada se havia avantajado em tempo, recuando

seu início para o mês de setembro, assim que cessavam as chuvas e amainavam os

ventos frios do inverno, mantendo o desfecho nas calendas de dezembro:

“Natal... Saudades infindas ...
O verão morre entre rosas
Não mais flirts ... noites lindas ...
Sorrisos de melindrosas.”4

Com o correr do tempo, aquelas expressões de inspiração religiosa, consagradas

pelo costume, foram perdendo a força de traduzir um sentimento e costumes coletivos,

um modo de a sociedade organizar seu tempo e seu ciclo anual de vida, e caíram em

desuso. Substituíram-nas termos como temporada de verão, veraneio ou estação

balnearia, reflexo de mudanças que se processavam mais a fundo, no fluir histórico.

Mudanças económicas, na estruturação social, na ordem e ideias políticas, nos valores e

comportamentos sociais. Eram termos, estes últimos, afinados com o processo de

laicização vivido pela sociedade brasileira, visível em meados do século XIX, mas que

se intensificou com o advento da República.

As modificações verificadas nas expressões que designavam o movimento

sazonal das famílias citadinas em direção ao campo ou litoral, porém, estavam imbuídas

de outros significados. Espelhavam, como foi dito, uma mudança cultural em pleno

curso na sociedade brasileira, que atingia sobretudo as camadas urbanas mais bem

postas na vida e letradas, precisamente identificada na perda de força e prestígio do

modo de perceber e pensar o mundo segundo parâmetros religiosos, ao passo em que

ascendiam formas mais racionais e laicas de percepção, compreensão e explicação da

realidade. Mas assinalavam também a existência de um movimento sociocultural que

implicava no deslocamento do eixo geográfico-cultural onde tradicionalmente

costumavam recrear e reunir-se para o convívio alegre a elite do Recife e Olinda. Pouco

a pouco, no transcurso da segunda metade do século XIX, os passadistas de festa que

iam ter às margens dos rios, ocupando com suas casas e sítios uma longa e fina nesga de

terra que corria perpendicular à linha da costa, aboletaram-se à beira do mar. Passaram a

3 Sobre as expressões festa, passar a festa etc, ver PEREIRA DA COSTA. F. A. Vocabulário
pernambucano ..., p. 356-7; CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro ..., p. 326;
SETTfe, Mário. Passar festa fora. Fi trina, Recife, n. 17, dezembro de 1940.
4 ATLÀNTIDA. Olinda, n. 12 - Número de Natal, 1919, p. 1.
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Na maioria das vezes, coube à iniciativa privada, ao empenho particular de

alguma firma, um comerciante, sociedade recreativa ou grupo amador, organizar um

evento festivo qualquer que declarasse publicamente estar inaugurada a estação de

verão nas praias. Por volta dos anos de 1920, em Olinda, o Atlântica Bar preencheu a

contento esta função:

“É grande a animação das famílias, este ano, procurando casas para passar o
verão. Prenuncia-se, pois, muito animada a época balnearia, já tendo chegado às nossas
encantadoras praias as seguintes famílias: família Gilberto Correia Lima, família
Alfredo Porto da Silveira, família José Cruz, família Mário de Araújo Lima, família
Antônio Alecrim, família Motta Júnior e viúva Santino Monteiro.”

5 Oá QUE CHEGAM para veranear. O Sol. Olinda. 5 ago. 1934, p. 2.
6 OLINDA no verão. O início da estação balnearia. Jornal do Recife. 11 de set. 1921. p. 2.

Em 1924, o sr. Malta reaparecia em cena, inaugurando a estação de banhos em

Olinda, promovendo a animação cultural nas praias, reativando os sentimentos de

sociabilidade entre os apreciadores da vida ao ar livre e diversões mundanas.

Obviamente, moviam-no interesses particulares: ver o seu estabelecimento comercial

bem frequentado e lembrado nos jornais:

veranear nas praias de largos, claros e reluzentes horizontes, iniciando um longo

aprendizado de lida com o mar, suas vagas e perigos; reeducando os sentidos que,

lentamente, faziam-nos apreciar o gosto de sal no corpo e a curtir o cheiro da maresia.

Não havia data fixa, oficial ou consagrada pelo costume, que demarcasse a

abertura da estação balnearia anual, pelo menos em Pernambuco e enquanto durou a

Primeira República. As famílias chegavam amiúde, espontaneamente, conforme a

disponibilidade dos membros do grupo. Algumas abriam suas casas de verão ainda no

mês de agosto, mas o faziam de um modo silencioso, sem alarde:

“Será inaugurada hoje, festivamente, a estação balneária, na aprazível cidade de
Olinda.

Os divertimentos ah levados a efeito, são, em grande parte, devido aos esforços
do distintos cavalheiro sr. Miguel Malta, proprietário do Atlântica Bar.

Já ali se nota grande número de famílias que iniciaram os banhos de mar, dando
àquela praia um aspecto encantador.

Durante o dia, vários entretenimentos estão programados; organizados pelo
Centro Sportivo Olindense. Início às 16 h: provas de atletismo — corrida de velocidade
100 m; corrida de obstáculos, 100 m; corrida de 3 pernas; pulo em alto e cabo de guerra.
Brindes oferecidos pela Alfaiataria Inglesa, Loja Stella, New York Taillor.

À noite, banda de música do 2o batalhão da Força Pública.”6
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“Será aberta, hoje, a estação balneária em Olinda. 0 sr. Miguel Malta,
proprietário do bar Atlântica, esteve na redação do jornal convidando os jornalistas para
a festa.

Pela manhã, serão tiradas várias fotografias de aspectos da praia. Sendo após
servido, no bar, café, licores, bolos.

À tarde, haverá retreta no Carmo. Haverá barracas com divertimentos
populares.

No bar, ficará uma orquestra por toda tarde.
O sr. Miguel Malta, pela sua operosidade e cavalheirismo, tem sido na velha

Marim, todos os anos, o promotor principal das noitadas alegres e divertidas que ah tem
passado os veranistas e passeantes.”7

7 ESTAÇÃO balneária em Olinda. Jornal do Recife, 28 de setembro de 1924, p. 1.
8 Algumas datas de publicação das leis municipais e portarias autorizando o estabelecimento dos referidos
contratos: lei n. 394, de 29 setembro de 1917; portaria n. 46, de 18 de setembro de 1925; lei n. 568. de 2
de outubro de 1928; lei n. 365 A de 27 de agosto de 1952. Esta última, porém, fixava a data do período
balneário: de 7de setembro de 1952 a 31 de janeiro de 1953.
9 Município de Olinda. lei n. 576. Orçamento para o exercício de 1929. Recife: Imprensa Official, 1928,
p. 8.
10 ESTEADO de Pernambuco. Município de Olinda. Decreto-lei n. 6. Orça a receita e fixa a despesa para o
exercício financeiro de 1941. Recife: Imprensa Official, 1941, p. 27.

Para o executivo municipal, a data inaugural da estação de banhos variava de

ano a ano, conforme se depreende dos contratos firmados entre a prefeitura e as bandas

de música responsáveis pelas retretas executadas anualmente em praça pública, a cada

período balneário.8 Acordado por convenção social ou assentado em antigo costume, o

período considerado como sendo o da estação balneária deveria ser algo partilhado por

todos, mesmo porque era necessário à administração pública tê-lo objetivamente

definido. Diversos impostos municipais eram cobrados levando em conta o movimento

sazonal a que estava sujeita a cidade e as atividades económicas e culturais específicas

que ocorriam nesta quadra do ano. Impostos que recaíam principalmente sobre os

comerciantes, geralmente de pequeno porte, que se estabeleciam em áreas públicas com

barracas de bebidas, comidas ou prendas, pavilhões e parques destinados à promoção de

divertimentos públicos e populares. Para o ano de 1929, os interessados em levantar ou

armar barraca por ocasião dos festejos nacionais ou religiosos pagariam 200$000 réis

para obter a licença necessária; o documento oficial esclarecia que era considerado

período de festividades de Io de setembro a 31 de dezembro 9 À medida que se firmava

e se expandia socialmente a prática dos recreios e o gosto pelos passatempos à beira

mar, dilatava-se o período da estação balneária. Assim, no ano de 1941, a temporada

oficial do verão em Olinda ganhou mais um mês, passando a compreender os meses de

setembro a janeiro do ano seguinte.10
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11 CONCURSO dos olhos bonitos. A Revanche, Olinda, 6 set. 1931, P- 3
12 O INÍCIO da estação balnearia foi promissor. O Sol, Olinda, 9 set. 1934, p. 5.
13 oflNDA. Lei Municipal n. 365 A, de 27 de agosto de 1952. Arquivo Público Municipal Antomno
Guimarães. Leis Municipais.

No correr da década de 1930, convencionou ser o 7 de Setembro, dia

comemorativo da proclamação da Independência do país, a data oficial de abertura do

verão. Notícia publicada no periódico olindense^ Revanche, em 6 de setembro de 1931,

propagava: “Iniciada amanhã oficialmente a presente estação balneária, é de supor que

acorra às nossas praias o elemento maravilhoso que anualmente corre ao rigor da

canícula e procura o refrigério da cidade do poeta triste (...). Três anos depois, o

congénere O Sol registrava em suas folhas: “Inaugurou-se na 6a feira, 7 de setembro, a

estação balneária em Olinda. Logo pela manhã cedo, as praias de Milagres, S. Francisco

e Farol estavam cheias de veranistas e moradores. Tinham aspectos bastante alegre. E

continuava a notícia: “À noite, a primeira retreta na praça do Carmo reuniu inúmeras

famílias de Olinda e do Recife.”?2 Ainda em 1953, a prefeitura anunciava as tradicionais

retretas do Carmo, programadas para acontecerem no período balneário, de 7 de setembro a

31 de janeiro.13

Mas além de um calendário cíclico anual, instituído para organizar o tempo e

imprimir um certo ritmo de vida comum entre os membros da coletividade, criou-se

também, uma rotina capaz de regularizar o dia a dia nas estações balneárias. Uma rotina

que, havendo sido instituída espontaneamente pelos veranistas com o passar dos anos,

acabava por facilitar-lhes os encontros, reforçando as identidades sociais ou acentuando

as diferenças e rivalidades entre os grupos. Os dias em vilegiatura nas praias sucediam

um ao outro: alegres, ruidosos, movimentados, na percepção de alguns, daqueles que

acreditavam que podiam ser surpreendidos a cada nascer do sol, monótonos e

repetitivos para outros, geralmente para os que estavam ali a trabalho e não partilhavam

da intimidade dos grupos, nem conheciam as intenções mais secretas sobre as quais

eram tecidas as redes de relações interpessoais. Este último sentimento esteve

particularmente presente entre os cronistas mais críticos, encarregados de fazer a

cobertura semanal do viver mundano nas estações balneárias, para os jornais nos quais

trabalhavam.
Na primeira metade do século XX, dois grandes momentos demarcavam o

cotidiano nas praias de Olinda. Duas situações distintas, claramente percebidas e

reconhecidas como tais pelos contemporâneos: os banhos de mar no período da manhã

— havia-os também à tarde, mas eram menos concorridos , e as retretas na praça do
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Alegava que o “tão importante e dispendioso melhoramento”, que se propunha a

instalar, traria enormes benefícios para os moradores das praias de Olinda: dos

Milagres, Carmo e São Francisco. Pensando no conforto e segurança dos banhistas, o

balneário seria equipado com barracas, pontilhões, espias, estacas, correntes, salva-vidas

e jangadas. A casa não descriminaria as pessoas sãs das doentes, prática adotada por

“Manoel José da Costa Pereira, cidadão brasileiro e comerciante matriculado no tribunal
do comércio deste Estado, desejando concorrer para prosperidade e embelezamento da
cidade de Olinda, vem, muito respeitosamente pedir-vos que vos digneis de prestar
vossa benigna e esclarecida atenção para o que passa a expor. De ano para ano se
tomam cada vez mais procurada a antiga Capital de Pernambuco por numerosas
famílias, que para ali vão desta cidade [Recife], a conselhos médicos, a fim de fazer uso
de banhos salinos; mas não se encontrando ali se não o que existe de mais rudimentar, é
necessária, é imprescindível a criação de um estabelecimento balnear,
convenientemente montado e em que nada falte absolutamente às comodidades e à
segurança da vida dos banhistas.”

Carmo, nas noites das quintas-feiras e aos domingos, entre o cair da tarde e durante a

noite. Acontecimentos que se repetiam a cada ano, mas que costumavam ser vividos

com renovada emoção por aqueles mais integrados na comunidade. Ao comentar sobre

a estação de verão de 1934, que se estava por inaugurar, escreveu um repórter: “Como

acontece nos anos anteriores, também logo pela manhã, os banhos de mar, uma das

partes mais importantes da estação, e à noite, a retreta na praça do Carmo, a

preocupação única dos veranistas”.14

A temporada de verão, quadra especial do ano, animada pela valorização

sociocultural das praias, sinalizava aos homens de comércio com a possibilidade de

realizar excelentes negócios. Certamente por pensar assim, Manoel José da Costa

Pereira nutria o desejo de montar um estabelecimento de banhos salgados em Olinda,

em terreno devoluto pertencente à Marinha. Comerciante estabelecido na praça do

Recife, enviou petição ao Congresso Estadual, em fevereiro de 1891, solicitando licença

para montar o empreendimento e a concessão de alguns favores públicos, como era de

praxe: pedia isenção de impostos estaduais e municipais por vinte e cinco anos. 15

Dentre os argumentos utilizados pelo suplicante, constava:

14 NO DIA 7, deste mês, Olinda vai inaugurar a sua estação de banhos. O Sol. Olinda, 2 set. 1934, n. 5.
p. 1.
15 Petição de Manoel José da Costa Pereira à Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, em 25 de
fevereiro de 1891. Arquivo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. [João da
Costa Pereira era o nome da avenida Sigismundo Gonçalves, até 9 out. 1906.]
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16 Esta era a posição assumida, por exemplo, pelo Hotel Balneário, localizado na elegante e aristocrática
praia de Botafogo. Os donos do hotel declaravam não admitir pessoas doentes em condição alguma.
GUIA do viajante no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ. da Gazeta de Notícias, 1882, p. 84. Este parece
haver sido o primeiro trabalho do gênero publicado no Brasil. Anúncio do Grande Hotel Balneário, da rua
Marquês de Olinda, em Botafogo, Rio de Janeiro, encontra-se em REIS, Antônio Manoel dos. Almanach
brasileiro para o anno de 1884. O almanaque, pertencente à biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco,
está encadernado junto a um outro; ambos, porém, sem referências bibliográficas completas, sendo
possível haver algum equívoco na presente informação bibliográfica.

certos estabelecimentos do gênero no Rio de Janeiro.16 Na casa de banhos de Olinda,

haveria “bebericos” e outras comodidades para os que a ela acorressem em busca dos

prazeres mundanos. Já para aqueles que faziam uso terapêutico dos banhos e ares

marinhos, o peticionário responsabilizava-se por bem acolhê-los. Comprometia-se a

fornecer banhos gratuitos aos meninos órfãos de Santa Tereza, bem como passagens de

trens no vagão da linha circular. Mas não interpretemos o gesto como fruto da bondade

ou do sentimento filantrópico do comerciante. Moviam-no razões de ordem prática e

económica, pois fornecer banhos gratuitos aos doentes de alguma instituição pia ou de

caridade ajudava a convencer o governo a conceder-lhe o privilégio.

O projeto incluía ainda a instalação de uma linha de bonde circular, carro de um

só vagão, movido a vapor ou a eletricidade, que percorreria um pequeno percurso de

dois quilómetros, facilitando o deslocamento dos banhistas entre o Varadouro e a praia

de São Francisco. Na tentativa de sensibilizar os legisladores e alcançar a isenção de

impostos pretendida, argumentava que o Estado e o município não arrecadavam

importância alguma em impostos sobre os serviços de banhos salgados, nem os iriam

arrecadar. Ademais, o investimento não ofendia interesse de ninguém, posto que “O que

de primitivo e rudimentar existe em Olinda quanto aos banhos salgados — poderá,

fundado o nosso estabelecimento, continuar a existir, sendo livre a qualquer pessoa

tomar nas praias os banhos do modo que lhe aprouver”.

Havendo o documento percorrido as instâncias governamentais cabíveis, o

suplicante obteve parecer favorável em todas. O governo reconhecia as vantagens e a

utilidade pública de um estabelecimento do gênero instalado na cidade de Olinda —

lembremo-nos de que a capital possuía sua Casa de Banhos dos Arrecifes, desde 1880

—, limitando, porém, o prazo de isenção de impostos para quinze anos. A Capitania dos

Portos, através do Capitão de Fragata, Inspetor e Capitão do Porto, Francisco Foijas de

Lacerda, afirmava que o balneário em nada prejudicaria os interesses da Marinha e

indicava a praia de São Francisco como a mais adequada para receber o projeto. No

entanto, ponderava ser de mais vantagem que o ramal da linha de bonde para conduzir

os banhistas, ao invés de seguir paralelo ao mar, trajeto já percorrido pela Companhia de
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Trilhos Urbanos, tomasse o rumo oposto, em direção ao oeste e perpendicular à linha da

costa. Atingiria assim, uma outra parcela da população da cidade que encontrava

dificuldades em se deslocar para as praias.17 Por fim, o Congresso Legislativo elaborou

um projeto de lei, firmando as condições para realização da concessão.18

Esta casa de banhos não foi muito além do sonho de um homem, materializado,

quando muito, em plantas, petições e despachos. Revelador, entretanto, dos valores e

costumes de uma época e lugar. Talvez tenha faltado a Manoel da Costa Pereira o

capital necessário ao investimento. Talvez tenha ele percebido que as populações de

Olinda e do Recife não garantiriam a frequência e lucratividade do negócio. Caso foi

que, dois anos mais tarde, apareceu um outro sujeito interessado no mesmo ramo de
negócio. Em 1893, foi a vez de Bemardino José Rodrigues solicitar à Câmara de Olinda

concessão para organizar uma companhia e “montar na praia de São Francisco ou no

Carmo um estabelecimento Balnear de Ia ordem”, o que, no seu entendimento, seria

mais um melhoramento para a cidade. Pedia ainda isenção de impostos por trinta

anos”.19 A Câmara indeferiu o pedido do suplicante.
A ausência de um estabelecimento balneário, nos moldes e padrões dos que

existiam na Europa e nos Estados Unidos ou equivalentes aos do Rio de Janeiro, parecia

não afligir os banhistas das praias de Olinda; não constituindo este em fator

determinante para a maior ou menor difusão da nova modalidade de banhos: os salgados

de mar. O afluxo de gente às praias, à procura dos banhos ou dos ares salitrosos,

aumentava a cada estação. As instalações prediais, os serviços e equipamentos

modernos voltados para recepção dos banhistas e visitantes, acrescidos de confortos e

comodidades bem ao gosto burguês, a exemplo de uma Unha circular de bonde

exclusiva aos banhistas do estabelecimento, tais como os projetava o peticionário

17 Despacho de Francisco Forjas de Lacerda, Capitão de Fragata, Inspetor e Capitão do Porto. Capitania
do Porto do Estado de Pernambuco, em 14 de junho de 1891. (Cópia). Arquivo Histórico da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco. Os demais despachos foram emitidos pelos representantes do
Tesouro do Estado, da Secretaria da Inspetoria do Segundo Distrito dos Portos Marítimos e da Comissão
de Petição.
18 Projeto de Lei n. 68, “Art. Io - Fica concedida a Manoel José da Costa Pereira, ou a companhia que
organizar, isenção por espaço de quinze anos, dos impostos do Estado, para um estabelecimento balneário
que montar na praia de Olinda, no lugar indicado pela Capitania do Por.o.” Os artigos 2 e 3 referiam-se à
linha de bonde circular: permitiam que os trilhos fossem assentados e limitavam em cem réis o preço
máximo da passagem. O art. 4 obrigava o concessionário a “dar banhos e passagens gratuitos aos órfãos
do colégio de Santa Tereza que deles carecerem, e bem assim passagens grátis às autoridades locais ,
Governador, Questor e respectivas ordenanças.” PERNAMBUCO - Câmara dos Deputados do Estado de
Pernambuco. Projeto de lei estadual n. 68, de 21 de novembro de 1891. Arquivo Histórico da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco.
19 Petição de Bemardino José Rodrigues à Câmara de Olinda, em 7 de abril de 1893. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães, Série Petições. Cx. 09.
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Manoel da Costa Pereira, contrastavam com o que “de primitivo e rudimentar exist[ia]

em Olinda quanto aos banhos salgados”. Um primitivo e rudimentar, no entanto,

condizentes com a tradição cultural e o modo de vida das populações urbanas locais,

sintonizados com a realidade histórica de um país recém-egresso da escravidão, onde os

valores e as relações sociais capitalistas não haviam penetrado em todas as atividades
económicas e sociais. Os banheiros de palhas de uso particular das famílias, os

profissionais banhistas, as casas de aluguel — muitas construídas tendo por inspiração

os mocambos, que barateavam os custos da locação e contribuíam desse modo para

alargar o espectro social dos passadores de festa nas praias —, tudo isso era uma forma

diferenciada da sociedade dar respostas, eficazes, a um problema por ela enfrentado

num dado momento da sua história. Forma que, voltamos a salientar, contribuiu para

que os banhos salgados e as vilegiaturas nas praias não fossem práticas exclusivas das

elites. Antes, costume acessível a uma fração mais larga das populações urbanas do

Recife e de Olinda.
Dos banheiros de palha, recordava-se muito bem Mário Sette. Afinal, fora nesses

banheiros de mudar de roupa para os banhos salgados que lhe vieram as primeiras

curiosidades sexuais, ocasião em que espiava furtivamente, por entre as frestas das
palhas de coqueiro, as moças que estavam a se despir.20 Tinha então uns dez anos idade

quando seguiu para passar o primeiro verão em Olinda. Era o ano de 1896. Em sua

memória, ficaram guardadas imagens das praias, dos navios e jangadas no mar de fora,

das matas de cajus para além do Farol. Lembranças de um modo coletivo de estar à

beira-mar e de apreciá-la:

“Ao longo da praia ficavam os banheiros feitos de palhas de coqueiros,
formando entre uns e outros verdadeiras ruas. Cada família mandava construir o seu,
com um ou dois compartimentos para os sexos. E as pessoas que não usavam dos
banhos ou se compraziam em apreciá-los sentavam-se às portas, acompanhavam com a
vista os entes queridos que se atiravam àquele contato com as ondas crespas.”21

20 SETTE, Mário. Memórias íntimas..., p. 40. Id. Pés enxutos ... Jornal de Alagoas, s/d. Fundação
Joaquim Nabuco: INDOC/ CEHIBRA, Arquivo Mário Sette, Série Recortes de Jornais, livro 6. Nesta
crónica, em que o autor recordava-se de quando veraneou na ladeira de São Francisco, falava do banheiro
de palha mandado construir pelas famílias, a sua e a de seu tio Heitor Maia, utilizado também por um
outro primo, o Lourenço Salazar, residente na rua Mathias Ferreira. na praia de S. Francisco.

SElTE. Mário. Maxambombas e maracatus. 4. ed. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife,
1981. p. 102.
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Os banheiros instalados às margens dos rios ou à beira do mar — umas barracas

toscas de palha ou madeira como os definiu Pereira da Costa22 — serviam antes de tudo

à manutenção do decoro público. A regra da boa moral, de inspiração burguesa

europeia, pregava que aqueles que se dirigissem aos banhos o fizesse nos mesmos trajes

utilizados por ocasião dos passeios, das idas às missas etc. A troca de roupa sendo

realizada unicamente nos banheiros de palha ou nas dependências dos estabelecimentos

de banhos públicos reservadas para mudança de vestuário. Mas os banheiros cumpriam

também uma função higiénica, uma vez que se acreditava prejudicial o permanecer com

roupas molhadas no corpo: “os vestidos molhados devem mudar-se logo que seja

possível, enxugando além disso a pele, para tirar toda a umidade, sem que haja

evaporação”, explicava um didático Chemoviz. “É muito prejudicial deixar secar a

roupa no corpo, ainda que seja expondo-se a uma corrente de ar, ou à ação de um calor

artificial.”23

Fincados em plena areia branca das praias, arruados em duas ou três fileiras, os

banheiros dispunham de compartimentos distintamente reservados para troca de roupas

de homens e mulheres, no interior dos quais ficavam uns bancos muito rudimentares e

bacias de água doce para lavar os pés.24 Suas construções, entretanto, não ocorriam de

modo espontâneo, ao sabor do gosto e vontade de cada um. As prefeituras tanto a de

Olinda, quanto a do Recife, embora esta um pouco mais tardiamente — buscavam

ordenar a ocupação daquelas areias, terras de marinha, exigindo licença e cobrando

impostos anuais dos interessados em edificá-los ou conservá-los, determinando

inclusive os locais em que era permitido erguê-los. Assim, no início da temporada de

22 PEREIRA DA COSTA F. A Vocabulário pernambucano... p. 79. Os banheiros às margens dos rios e
praias, destinados às mudanças de roupa para os banhos, foram comuns a diversas regiões do Brasil, com
variações quanto ao material de que eram feitos, formas, funcionalidades e propriedades dos mesmos.
Virgínio Santa Rosa, ao evocar as temporadas de verão de sua infância passadas nas praias da Ilha do
Mosqueiro, na Amazônia, nos inícios do século XX, possibilita-nos estabelecer o jogo das comparações
entre as atuais regiões Norte e Nordeste do país, além de nos comover com uma escrita de transbordante
sensibilidade: “O caminho era bordado de casas e chácaras que rareavam à proximidade da Praia Grande.
Cada morador delas descia o barraco por uma grande estrada de madeira e lá embaixo, rente à muralha
argilosa, erguia-se o pequenino banheiro da casa. Não eram, porém, como os banheiros do Pinheiro,
continuados numa cerca espessa que avançava além das margens, segregando um pedaço da praia para
uso particular. Aqui, os banheiros eram pequenas casinholas, espécie de guarita, que só serviam para troca
de roupas. Ninguém atravessava a ilha de trajes de banho e roupão, como no Rio; e também não se
entrava molhado dentro de casa para tirar a roupa lá dentro: todos mudavam as roupas na praia, no
momento do banho. E os proprietários das casas fronteiras construíam esses banheiros, cedendo o uso
deles aos amigos e conhecidos.” SANTA ROSA, Virgínio. Paisagens do Brasil, s. 1. Schmith-Editor, s.d.,
p. 23.
23 CHERNOVIZ. Pedro Luiz Napoleão. Diccionario de medicina popular ... 5. ed. Paris, 1878, v. 2, p.
164.
24 SETTE. Mário. Anquinhas e bernardas. Recife: FUNDARPE. 1987. p. 29.



245

“Anteontem pela 6 V2 da manhã, na praia do Carmo em Olinda, incendiaram-se
diversos banheiros existentes, sendo a causa uma fagulha que se desprendeu de uma
fagulha que se haviam feito na ocasião, próxima aos referidos banheiros. Além dos
prejuízos para os proprietários dos mesmos, resultou queimar-se igualmente toda a
roupa que existia própria para banhos. A autoridade policial tomou conhecimento do
fato que foi aliás casual.”27

25 Tempos depois, em 1914, 0 senhor Elesbão Castro dirigiu-se à prefeitura com igual propósito: fazer um
banheiro na praia do Carmo. OLINDA - Petições ao Prefeito de Olinda, respectivamente de João Baptista
Ferrer, em 17 de novembro de 1899; e Elesbão Castro, em 21 de outubro de 1914. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães, Série Petições, Cx. 13 e 14.
26 Em 1875, estava para alugar um banheiro de pedra e cal na praia de São Francisco, mas esse constituiu,
sem dúvida, uma raríssima exceção. ALUGA-SE. Diário de Pernambuco, Recife, 5 de out. 1875, p. 6.
27 INCÊNDIO. Diário de Pernambuco, Recife, 18 jan. 1898, Revista Diaria apud DIÁRIO de
Pernambuco. Recife, 18 jan. 1998, 1° Caderno, p. 24. Há 100 anos.
28 OLINDA - Imposto de Banheiro pago pelo Senr. [sic] D. Maurício Erichri. Recebedoria Municipal de
Olipda, 24 de janeiro de 1899. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, Série Diversas Rendas,
exercício de 1899.
29 Ver ORÇAMENTOS Municipais de Olinda para o exercício de 1904, 1905, 1906 e 1907. Recife: Typ.
do Diário de Pernambuco. 1904-1907.

festa de 1899, João Baptista Ferrer solicitava à prefeitura de Olinda a licença necessária

para levantar dois banheiros na praia do Carmo: um para o senhor Francisco de Assis

Pereira da Rocha, e um segundo para o comendador Joaquim Felipe Costa. Prontificava-

se a efetuar o pagamento dos impostos devidos na forma da lei, especificando que cada

unidade contaria “com dois compartimentos e uma porta de frente.”

Eram de construções frágeis, provisórias, quase mambembes, e a qualidade do

material de que eram feitos bem expressava e, mais que isto, assegurava o traço da

provisoriedade que os definia, fator importante em se tratando de uma área destinada ao

uso público em que as edificações deveriam ser rigorosamente controladas. As palhas

de coqueiros, elemento abundante nesta parte da costa, desgastavam-se com o tempo,

com o açoite dos ventos, o ardor do sol, os efeitos da maresia. Mas eram

particularmente sensíveis ao fogo, ao descuido ou à ação criminosa do homem, quando

então ardiam e chiavam até transmudarem-se em pó:

O valor do imposto cobrado pela prefeitura de Olinda, para levantar ou

conservar banheiro na praia, apresentou variação ao longo do tempo. No ano de 1899, o

senhor D. Maurício Erichri pagava à municipalidade de Olinda, 3 $000 do imposto

principal, mais 300 réis adicionais, para levantar um banheiro de palha na praia dos

Milagres. Entre 1904 e 1907, cobrava-se “por licença anual para levantar ou ter

banheiro coberto de palha, tendo apenas dois compartimentos 4$000 e mais 500 réis de

cada um que acrescentar.”29 Dado que nos revela que poderia haver banheiros maiores
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30 ORÇAMENTO Municipal de Olinda para o exercício de 1909. Recife: Typ. do Diário de Pernambuco,
1909, p. 50.
31 MUNICÍPIO de Olinda. Lei n. 417. Orçamento para o exercício de 1919. Recife: Oficinas Gráficas da
Imprensa Oficial, 1918, p. 10. Não sabemos se a aludida mudança passou a valer apenas a partir de 1919
ou se retroagia aos anos entre 1915 e 1918. Isto porque não dispomos dos orçamentos de Olinda para os
exercícios destes últimos anos citados.
32 MUNICÍPIO de Olinda. Lei n. 436. Orçamento para o exercício de 1920. Recife: Oficinas Gráficas da
Imprensa Oficial, 1920, p. 10.

que os frequentados por Mário Sette, de apenas dois compartimentos. Em 1909, os

materiais de que eram feitos os banheiros foram alvos de mudanças: além dos

tradicionais, confeccionados de palha, apareceram os banheiros de madeira e os de

zinco. Ademais, a prefeitura passou a designar os lugares em que poderiam ser

construídos. A licença para construir um desses banheiros de madeira ou de zinco

custava 10$000, tendo o proprietário que desembolsar 5 $000 de imposto para trazê-lo

conservado o ano inteiro. Pelos de palha, cobrava-se bem menos: exatamente a metade
dessas taxas.30 É bem possível que à hierarquia do material utilizado na confecção dos

mesmos, correspondesse uma diferenciação social: os proprietários dos banheiros de

madeira ou zinco seriam pessoas de um maior poder aquisitivo, enquanto os menos

aquinhoados da fortuna os ergueriam de palhas.
Em 1919, houve modificação na forma de ser calculado o valor do imposto de

licença para edificar ou conservar os banheiros de praia. O valor cobrado passou a

incidir não sobre a unidade construída, cujo tamanho padrão era de dois compartimentos

cada, mas sobre o metro quadrado da área de terreno ocupada. O texto da lei

orçamentária municipal assim dizia: “Licença para levantar banheiro de madeira ou

zinco 3$ por cada metro quadrado de terreno a ser ocupado pelos mesmos e para
conservar anualmente, 1$, observadas iguais disposições”31 Modificação que, talvez,

estivesse a indicar a exiguidade de terreno frente ao excessivo número de banheiros já
edificados ou por edificar na orla das praias mais procuradas de Olinda. Talvez

sinalizasse para uma maior valorização das ‘areias sáfias’, sendo possível ainda que

estivesse a acusar um desvirtuamento do uso original dos mesmos. Pensamos assim
porque o orçamento municipal para 1920, no item que tratava do imposto dos banheiros,
acrescentava ao texto válido para o ano anterior que os banheiros “quando servir de

domicílio, além do imposto a que está sujeito, pagará mais... 50$000 anualmente.” Os
banheiros, peça arquitetônica de construção fácil, cuja função original era a de servir de

local para mudança de roupa por ocasião dos banhos, convertiam-se em lugar de morada

familiar com a conivência e aprovação dos poderes públicos municipais.
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Mas se ocorreram mudanças no uso desses cubículos de palha, madeira ou zinco,

houveram-nas também em relação às impressões que os mesmos causavam nos

contemporâneos, naqueles que observavam o cenário construído nas praias, com maior

ou menor paixão e senso crítico. Aníbal Femandes, influente jornalista do Diário de

Pernambuco, visitando Olinda num dia implacável de verão nos idos de 1922, disparou

sua pena contra o qué vira nas praias:

33 FERNANDES. Aníbal. Olinda. Ontem e Hoje. Revista Ilustração Brasileira, 1922 apud Anuário de
Olinda anos 1961 - 1962. Olinda. dez. 1962, p. 10-11. Reprodução de algumas crónicas do jornalista,
escritas numa fase mais madura de sua carreira, ver FERNANDES, Aníbal. Jornalismo de combate.
Crónicas de Aníbal Femandes. Organização: Femandes da Cruz Gouveia. Recife: Diário de Pernambuco.
2000.
34 ROCHA. Leduar de Assis. Evocação de Olinda. Anuário de Olinda. Olinda. n. X, dez. 1956, p. 149.
35 AS PRAIAS de Olinda. Jornal do Recife. 14 nov. 1923. p. 2.

“Pena é que o mau gosto, infelizmente aqui tão generalizado, e a mais completa
insensibilidade andem a macular o belo quadro que ali palpita, desafiando as palhetas
mais ousadas. Uma porção de inestética casinholas à guisa de banheiros, se estendem
numa grande extensão de praia, enquanto as construções se erguem bem em cima do
mar, estragando a paisagem e comprometendo a força da perspectiva!”

Sensível à cidade e ao modo de vida urbano, sobre os quais tanto escreveu ao

longo de sua carreira, Aníbal Femandes condenava a forma de ocupação da orla

marítima de Olinda. Uma ocupação que conseguira produzir, em poucas décadas, um

espetáculo desagradável aos olhos e aflitivo ao coração. No início da década de 1920, os

banheiros da beira mar, de elemento pitoresco e afável à lembrança de muitos

evoquemos, por exemplo, a memória afetiva do médico Leduar de Assis Rocha
lembrando os “banheirinhos de palha que alindavam pitorescamente a orla da praia”34

—, passaram a constituir não apenas um transtorno de ordem estética, convertidos que

foram em monstruosidades paisagísticas, mas viraram também um problema de saúde

pública e de moral. A Higiene Pública, órgão do governo do Estado, chegou inclusive a

interditá-los.
Um repórter do Jornal do Recife, dirigindo-se a Olinda para verificar de perto o

que acontecia, deparou-se com “a sordidez e imundície existente na praia do Carmo,

onde avultam banheiros com feição de casa, nos quais habitam famílias estrangeiras por

entre mulheres públicas.” 35 Os banheiros não ofereciam as mínimas condições de

higiene às famílias ali residentes, não eram saneados, de modo que as matérias fecais

eram despejadas diretamente nas praias de banhos. Problema que não ficava circunscrito

ao Carmo, mas que se repetia nos Milagres e praia do Istmo. Não bastasse a imundície,
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36 CÓDIGO de Posturas do Município de Olinda, 1920. (Cópia datilografada). Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães.
37 OLINDA - Projeto de Lei n. 10. Olinda, Sala das Sessões do Conselho Municipal de Olinda. em 22 de
dezembro de 1923. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho. Cx. 04.
v. 5.

pondo em risco a saúde da população, as casinholas acooertavam encontros noturnos

ilícitos entre os rapazes e as ‘moças fáceis’, sendo palco das mais alegres libações,

segundo noticiava o repórter.
Tudo isto se passava à revelia da lei, pois as Posturas da Câmara Municipal de

Olinda editadas em 1920, no seu artigo 155 — posterior, portanto, à elaboração do

orçamento municipal para o exercício deste mesmo ano, que previa cobrança para os

banheiros que servissem de domicílio —, determinava que:

“Só serão permitidos banheiros de madeira nas praias dos Milagres, Carmo e São
Francisco em local determinado pela Prefeitura sendo a área de 2 m e 50 cm por 2m50
de acordo com o tipo adaptado os quais deverão servir exclusivamente para mudanças
de roupa por ocasião dos banhos, ficando expressamente proibido fazer-se domicílios
nos mesmos sob pena de 20$000 cz. de multa e o dobro na reincidência, além da
penalidade estatuída será cassada a liminar e o seu proprietário obrigado a desmanchá-lo
e quando a isto se recusar será demolido por conta da prefeitura que ficará de posse do
material. Findo o prazo de oito dias sem que sejam reclamados tais materiais serão
vendidos em hasta pública para pagamento das despesas efetuadas com a demolição dos
mesmos.”36

Notavam-se mudanças de atitude do poder municipal em relação a questões de

higiene pública e de estética urbana, reflexo, em grande parte, da campanha que o

governo estadual e especialmente o Departamento de Saúde e Assistência Públicas do

Estado moviam contra este tipo de habitação. Neste mesmo ano, a Comissão de Higiene

da Câmara de Olinda elaborou um projeto de lei pelo qual todas as casas de Olinda, para

serem alugadas, necessitavam estar perfeitamente limpas e saneadas, tendo ainda que

possuir fossa séptica, água e luz. As exigências no quesito da higiene eram mais

rigorosas em se tratando das casas situadas nas praias do Carmo, Milagres e São

Francisco e respectivas adjacências, e nas ruas principais da cidade. Para essas, ficavam

os proprietários obrigados a sanear completamente os prédios no prazo máximo de

dezesseis meses, sendo multados em 200$000, os que não cumprissem a determinação

legal.37

Historicamente, a municipalidade de Olinda havia tolerado as construções de

casas de taipa, cobertas de palha ou mesmo as feitas inteiramente de palha, nos limites

do seu termo, os mocambos enfim, desde que situados fora do perímetro urbano.
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Tolerância que trazia embutida uma certa forma de perceber e tratar o social, um modo

de acomodar os que viviam à margem do sistema económico, social e cultural

dominante, sem alterar a estrutura e as regras básicas de funcionamento dessa mesma

organização social. As posturas municipais de 1893 permitiam a edificação de casas de

taipa, de madeira ou de palha precedidas de licença da prefeitura e obedecendo a

determinadas medidas para altura das paredes, altura das portas exteriores e larguras

janelas. Nesta direção, caminhava também a lei municipal, aprovada na administração

do coronel Arthur Lundgren, que isentava de imposto de décima as casas de propriedade

da Santa Casa de Misericórdia e “as de taipa de construção fácil, até cinco metros e

cinqíienta centímetros de frente, sob nove metros de fundo, pertencentes a pescadores,

pequenos agricultores, operários, diaristas, jornaleiros, artistas e viúvas , desde que,
r • 38

ressalvava o texto da lei, nelas residissem e fossem seus únicos proprietários.

Mas em 1923, a prefeitura deu indícios de que estava disposta a adotar uma

outra postura em relação aos mocambos, acedendo, de bom grado, à solicitação do

diretor do Departamento de Saúde e Assistência Públicas do Estado, Amaury de

Medeiros, no sentido de não serem consentidas as construções e reconstruções de

mocambos na parte da cidade que confinava com o Recife, nos alagados e mangues. O

então prefeito Augusto Pereira Ramos julgava a medida saneadora e benéfica à saúde

pública, em concordância com a qual mandou cadastrar todos os mocambos existentes

na cidade e nos distritos do Arruda e Beberibe.39 Exemplo prático de que se estava

esboçando uma nova forma de o poder público constituído e das elites lidarem com a

questão social, expressa particularmente no caso dos mocambos do Recife com

rebatimentos nas cidades vizinhas, foi dado por esta mesma autoridade olindense.

Demonstrando adesão à causa do combate ao mocambo, sobretudo nas áreas fronteiriças

ao Recife, a prefeitura desapropriou por utilidade pública o mocambo de dona Maria

Antônia de Albuquerque, situado à rua do Istmo na orla marítima, sem estética e

higiene, com graves prejuízos para o aformoseamento e saúde pública”.

38 CÓDIGO de Posturas do Município de Olinda, 1893, art. 75. Olinda, Sala das sessões do Conselho
Municipal de Olinda. 4 de janeiro de 1893. OLINDA - Lei Municipal n. 325, de 3 fevereiro de 1914.
Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Leis Municipais. Leis Municipais 1892 - 1928. (Cópias
datilografadas).
39 MENSAGEM apresentada ao Conselho Municipal de Olinda, em sua 3a sessão ordinária do corrente
ano. em 17 de julho de 1923, pelo chefe do executivo municipal cel. Augusto Pereira Ramos.
Doçumentos do Conselho, 1907 - 1928. Cx. 03, v. 3.
40 RELATÓRIO apresentado ao Conselho Municipal, pelo coronel Augusto Pereira Ramos, (...). em 15 de
novembro de 1925. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Documentos do Conselho. 1907 -
1928. Cx. 03. v. 3.
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41 Clarice Lispector fez uso dessas cabines de praia destinadas à mudança de roupas dos banhistas, por
volta dos anos de 1930. Recordava seus banhos em Olinda, a partida de bonde do Recife quando o sol mal
apontara no horizonte. Ao chegar na praia, “íamos andando para as cabinas pisando em terreno já de areia
misturada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas. E nunca um corpo desabrochou como o meu
quando eu saía da cabina e sabia o que me esperava.” LISPECTOR, Clarice, p. 250.
42 MUNICÍPIO de Olinda. Lei n. 576. Orçamento para o exercício de 1929. Recife: Oficinas Gráficas da
Imprensa Oficial, 1928, p. 11 e Ibid, Lei n. 588. Orçamento para o exercício de 1930. Recife: Oficinas
Gráficas da Imprensa Oficial, 1930, p. 13.
43 ESTADO de Pernambuco. Município de Olinda. Decreto n. 88. Orçamento para o exercício de 1935.
Recife: Imprensa Oficial. 1934, p. 57.
44 ESTADO de Pernambuco. Município de Olinda. Decreto-Lei n. 6. Orça a receita e fixa a despesa para o
exercício financeiro de 1941. Recife: Imprensa Oficial, 1941, p. 21.
45 ESTADO de Pernambuco. Município de Olinda. Lei n. 258. Orça a receita e fixa a despesa para o
exercício financeiro de 1951. Recife: Imprensa Oficial, 1951, p. 23.
46 PEREIRA DA COSTA, F. A. Vocabulário pernambucano p. 79. Decidimo-nos por utilizar a
expressão ‘banhista profissional’ ao nos referirmos ao indivíduo que prestava este gênero de serviço nas
praias. E reservamos o termo ‘banhista’ para designar aquele indivíduo que tomava banho de mar ou de
rio. expressão, aliás, usada pelos que viveram à época de que tratamos no presente trabalho.

Os banheiros, tomados polêmicos na década de 1920, resistiram ainda por um

bom tempo, contribuindo para desarmonia da paisagem das praias olindenses, segundo a

percepção estética de alguns.41 Ainda constavam no orçamento municipal de 1929 e no
de 1930, taxados a 10$000, desde que não habitados e construídos em lugares

permitidos pela prefeitura. Para consertá-los, pagava-se o dobro daquela quantia, ou

seja, 20$000.42 Para o exercício financeiro de 1935, já não aparecia a rubrica

‘banheiros’, mas sim, ‘barracas para banhos de mar’, que podiam ser de lona, taxadas a
10$000, ou de madeira, quando então não podiam exceder os quatro metros quadrados e
pelas quais a prefeitura cobrava 30$000 de imposto.43 No ano de 1941, pela ‘barraca de

madeira para banho de mar’ de até dois metros quadrados, cobrava-se 30$000; sendo
em construção coletiva de até quatro metros quadrados, 3 3$000 por unidade; e barraca
de construção provisória não excedendo os dois metros quadrados, 15$000.
Sobreviveram pelo menos até 1951, quando o imposto a ser pago pela ‘barraca de

madeira para banho de mar’ de dois metros quadrados era de Cr$ 80, 000; pela de
quatro metros quadrados, cobravam-se Cr$ 100,00; e a de construção provisória de até

dois metros quadrados, Cr$ 60, 000.45
Na fase inicial de implantação e divulgação, o costume dos banhos salgados

exigia, além da presença dos banheiros, o serviço de um profissional: o banhista. Na

definição de Pereira da Costa, o banhista era aquele “que dá banhos em uma estação
balneária, no litoral, como conhecedor da localidade e bom nadador e assim inspirando
confiança aos que se entregam ao seu serviço”.46 Eram pretos robustos e corajosos,

mascadores de fumo, lembrava bem Mário Sette, que aguentavam firme a corda de

meninos e senhoras, todos tementes à furia do mar. Cada família costumava contratar
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47 SETTE. Mário. Memórias íntimas.... p. 40; Id. Barças de vapor.... p. 37-9.
48 LISPECTOR. Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1984, p. 250.

um banhista por temporada, aquele que lhe fosse mais do agrado e confiança, e o

encarregava de acompanhar o grupo nos banhos diários, especialmente nos das

mulheres e crianças.47

Clarice Lispector, em menina, presenciou o trabalho desses profissionais no mar

de Olinda. Um mar perigoso, segundo ela, em que, após alguns passos dados num fundo

raso, caia-se abruptamente num outro fundo de uns dois metros de profundidade. Nesse

mar imprevisível, o pulso firme do banhista se fazia necessário à segurança das pessoas,

em especial daquelas de constituição física mais frágil e de pouca ou nenhuma agilidade

corporal. Seu serviço era imprescindível àqueles não iniciados nos segredos do mar, e

estes eram muitos. ‘Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as

senhoras para o banho: abria os dois braços, e as senhoras, em cada um dos braços,

agarravam o banhista para lutar contra as ondas fortíssimas do mar .

Quando surgiram os primeiros banhistas profissionais, não o sabemos. Mas dado

o desconhecimento completo que a população urbana, livre e branca no geral tinha do

ambiente marinho, e o medo e receio que as águas moventes do mar oceano inspiravam

nos citadinos do século XIX, é plausível pensar que os banhistas nasceram com os

primeiros praticantes dos banhos salgados. Melhor dizendo, tão logo surgiram os

adeptos pioneiros da talassoterapia, tão logo eles apareceram, a figura do banhista se fez

necessária. Aqueles indivíduos que chegavam às praias, enfermos, enfraquecidos de

corpo e intimidados com o mar, desconfiados das propagadas virtudes do novo método

terapêutico aconselhado pelo médico da família; sujeitos, de todo modo, ignorantes do

mar, da força das ondas, das correntes marinhas, do fundo encoberto que poderia

esconder crateras, lamas, pedras, animais bravios e tantos outros perigos, esses

precisavam do auxílio de um guia e guardião para adentrar no salso elemento. De

alguém que firmasse os pés na areia e sustentasse mulheres e crianças pelos braços,

evitando que os corpos daquela gente, alheia ao mar, tombassem ao impacto das ondas.

No exercício da profissão, os banhistas viviam momentos de glória, quando

deviam ser tomados por um sentimento de recompensa pelo serviço prestado em bem do

próximo; mas os tinha também de tristeza e contrição, quando, apesar de todo o esforço

desprendido, o mar carregava consigo o corpo do escolhido e o devolvia frio e inerte à

terra. Fato tristíssimo ocorreu na praia do Carmo, em Olinda, em sábado de janeiro de

1898, às seis da tarde, sobre o qual dizia o jornal:
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“Às 6 horas da tarde, banhavam-se, na praia do Carmo, duas moças filhas do
coronel Sebastião Alves da Silva Júnior, e o Dr. Apolônio Jorge, quando foram
inopinadamente levados pelas ondas, que estavam bastante encapeladas, para grande
distância, resultando morrer afogado o referido doutor, cujo cadáver, até 8 'A da noute,
não havia ainda aparecido.

As duas moças foram salvas heroicamente por uma criança, um menino de 14
anos, o bravo Eduardo de Avelar Layme, que atirando-se no mar com admirável
coragem conseguiu trazê-las até próximo a praia, sendo seu ato temerário e de grande
abnegação, auxiliado pelos banhistas Manoel Carneiro Cyrillo Alves da Silva e Júlio da
Silva que as receberam do salvador e trouxeram-nas para terra onde chegaram bastante
molestadas.

Lamentável, muito lamentável esta ocorrência”.

Conhecedor dos mares, sabedor das ondas, sadio, bom nadador e jangadeiro,

tudo leva a pensar que os banhistas provinham de outras categorias, bem mais antigas,

de trabalhadores do mar: os pescadores, canoeiros e jangadeiros. Havia mesmo um

artigo, nas posturas municipais da vila de Itamaracá de 1836, o de número 17, que

obrigava todo canoeiro a socorrer qualquer outro que se achasse em perigo, levando,

quando tivesse, a sua canoa, sob pena de sofrer oito dias de prisão. E mais: “aquele que

livrar de se afogar alguma pessoa, que cair no mar, e justificar circunstanciadamente o

fato com testemunhas e a mesma pessoa livrada, terá prémio de 20$ rs., pagos pelo

cofre do Conselho, além dos louvores da Câmara e dos seus compatriotas.” As Posturas

da Câmara de Olinda de 1840, no seu artigo 23, obrigava os jangadeiros da costa a

socorrer e a ajudar a salvar do perigo qualquer embarcação que fosse vista necessitando

49 TRISTÍSSIMA ocorrência. Jornal do Recife, 9jan. 1898. Gazetilha, p. 3. Em 1915. Cyrilo continuava a
exercer a profissão de banhista, salvando vidas ou recolhendo os corpos dos que sucumbiram no mar.
“Cypllo Alves da Silva. Outro banhista de Olinda foi “Cyrillo Alves da Silva popular banhista das praias
de Olinda. quem retirou do mar o corpo do malogrado Dr. Bento Américo.” Jornal Pequeno n. 249 de
1915 apud PEREIRA DA COSTA F. A. Vocabulário pernambucano p. 79.
50 OLINDA - Código de Posturas Municipais de Olinda, 1893.

Assim como desconhecemos sua origem, não sabemos quando o exercício da

profissão passou a ser, de algum modo, regulamentado pela prefeitura de Olinda. Mas

em 1893, as posturas municipais faziam determinadas exigências aos profissionais

banhistas de suas mais frequentadas praias:

“Alt. 130 - Ninguém poderá exercer a profissão de banhista sem que prove ser sadio e
bom nadador. Os que exercerem tal profissão nas praias dos Milagres, Carmo e S.
Francisco manterão em cada uma delas, na estação própria, pelo menos uma jangada
convenientemente preparada, das 5 da manhã, às 9 do dia e das 4 às 6 da tarde, afim de
socorrerem as pessoas que possam correr perigo na ocasião dos banhos.”
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de socorro, nos baixos da costa.51 No livro de memórias romanceadas de Edgar

Gonçalves, o pai do protagonista era pescador da praia do Pina, proprietário de uma
. 52

jangada de oito paus a vela, que se alugava de banhista e, nas horas livres, pescava.

Mas, afora essas conjecturas, nada podemos afirmar. Sabemos que pagavam impostos

de matrícula anual à prefeitura, e que, em novembro de 1901, pelo menos seis

profissionais efetuaram o pagamento do imposto devido, no valor total de 7$700 cada

um. João Baptista de Santa Cruz foi um deles, Manoel Correia de Souza, outro; Manoel

Bahé de Souza, Marcelino Zacharias Barbosa, Frederico Ignácio Zacharias Barbosa,
53Manoel Máximo do Lima ...

Em 1904, os banhistas despendiam a quantia de 8$000 para tirar ou renovar suas

matrículas junto à prefeitura de Olinda. No ano de 1905, essa taxa caiu para 3$000, e

assim permaneceu até pelo menos 1930. Em 1935, a rubrica banhista não mais constava

entre as categorias profissionais que deveriam pagar emolumentos municipais. Os

banhistas sumiram dos registros orçamentários, assim como também não mais foram

vistos no mar. As gerações vindouras da gente de elite, adeptas dos esportes e

cultivadoras do corpo ágil, dispensaram o uso dos banhistas em suas incursões aos

banhos, conforme observou Mário Sette em tom um tanto nostálgico: “Ninguém mais os

vê quase nas praias de hoje. Foi um profissional que o modernismo matou enquanto

criava outras modalidades de profissão. Vítima do feminismo triunfante, vítima também

da grande guerra, a de 1914.(...)” Ele desapareceu, o humilde e prestadio banhista

Desapareceram sem que a forma por que prestavam serviço à população viesse a

ser substituída imediatamente por uma outra, de feição mais moderna, condizente com

as inovações tecnológicas e as transformações processadas nos valores, comportamentos

e nas relações sociais. A população reclamava providências dos poderes públicos.

Jornalista de O Veranista, periódico publicado por um grupo de rapazes de Olinda, em

51 ITAMARACÁ - Posturas da Câmara Municipal de Itamaracá. Paço da Assembléia Provincial de
Pernambuco, 3 de junho de 1836. OLINDA — Posturas da Câmara Municipal de Olinda. Paço da
Assembléia Provincial de Pernambuco, 2 de abril de 1840.
52 ‘‘Aproveitando as lições do mar, meus músculos e saber ‘dar trato’ às madames, me aluguei de
banhista, embora não deixe a pesca quando estou livre ...”. GONÇALVES, Edgar. Oh! Linda posição ...
Olinda: Fundação Casa das Crianças de Olinda, 1987, p. 17.
53 OLINDA - Imposto de Matricula. Recebedoria Municipal de Olinda, 19 e 20 de 1901. Arquivo Público
Municipal Antonino Guimarães, Livro de Matrículas, 1901, cx. 2. Mário Sette guardou na memória o
nome de alguns desses banhistas a que nos referimos: “Os banhistas se foram ... Eram, em Olinda. por
exemplo, seu Inácio, seu Manuel, seu Frederico. ” SETTE, Mário. Barças de vapor ..., p. 37. Outro
banhista de Olinda foi “Cyrillo Alves da Silva popular banhista das praias de Olinda, quem retirou do
mar o corpo do malogrado Dr. Bento Américo.” Jornal Pequeno n. 249 de 1915 apud PEREIRA DA
COSTA. F. A. Vocabulário pernambucano ..., p. 79.
54 gg-ppg Mário. Barças de vapor..., p. 37.
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“Eles são constituído por um mastro de uns vinte pés de altura, mais ou menos,
verticalmente fincados em um ponto determinado da praia; no topo há um pequenino
tablado onde existem medicamentos urgentes, cordas, salvavidas e até um telefone

, diretamente ligado à Assistência Pública; este tablado é protegido por um pequeno

edição de 24 de outubro de 1915, explanava, de forma enxuta e lúcida, a situação em

que se encontravam os serviços e equipamentos urbanos voltados à estação de banhos,

fazendo ainda sutil distinção entre os que cabiam à iniciativa pública e os de

responsabilidade da iniciativa privada.
Refúgio elegante dos que diziam estar a fugir do insuportável calor da capital, o

jornalista previa o crescimento da estação balneária em Olinda, sobretudo com a

implantação de certos melhoramentos ocorridos no âmbito da iniciativa privada.

Segundo percebia, a vida tomou aspectos novos em Olinda: “As praias regorgitam de

corpos esbeltos, talhados na espessura dos feltros; os cinemas têm, da mesma maneira, o

seu público escolhido e os restaurants e os bars conservam suas mesas cheias.”

Entretanto, se tal dinamismo era observado em relação aos estabelecimentos

particulares, os serviços públicos decaíam visivelmente: “Ora, é reahnente incrível que

uma praia concorrida como a de Olinda, onde os desastres são constantes, ainda não

possua um serviço rápido de salvação.” Deixava nas mãos dos poderes públicos

competentes a avaliação sobre a necessidade de tal medida, que lhe parecia útil e

simples.55
Mas até o final de 1927, as praias balneárias de Olinda, como também as do

Recife, não ofereciam um serviço público de proteção ao banhista. Um serviço

considerado moderno, rápido e eficaz, tal como os existentes nas praias chiques da

América, Nova Jersey, Orleans, e mesmo em Copacabana, na capital do país. A imprensa

insistia na necessidade de instalação de postos de salvamento semelhantes nas praias de

Pernambuco. C<É preciso — dizia um indignado jornalista do Jornal das Praias que

acabemos de vez com essa situação periclitante dos veranistas para se evitar tanta

desgraça que enegrece a poesia da vida, o repouso do ano, a estação balneária e todas as

praias fatídicas que nos impressionam a alma. De maneira didática, descrevia

minuciosamente um desses postos, que funcionavam a cargo de um profissional

competente, às horas destinadas aos banhos da manhã e da tarde. Os profissionais

banhistas mantinham-se bem equipados e posicionavam-se em local estratégico, de

onde pudessem observar larga faixa do mar:

55 Y. Agudos e graves. O Veranista. Olinda. 24 out. 1915.
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56 POSTOS de salvamento. Jornal das Praias - Verão Chie de 1927. Olinda. 5 nov. 1927, p. 1.
57 OLINDA - Lei n. 559, de 21 de novembro de 1927. Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães.
Leis Municipais 1892 - 1928. (Cópias datilografadas).

Ao tempo em que escrevia, a Capital Federal contava ainda com o auxílio do

Inspetor da Polícia Marítima, que disponibilizara algumas lanchas e botes para bordejar

e fiscalizar os banhos de mar nas mais praias mais frequentadas do Rio de Janeiro. O

autor da matéria jornalística tentava a todo custo persuadir as autoridades públicas,

convencê-las a organizar os postos de salvamento: poderiam ser três em Olinda e outros

tantos em Boa Viagem, quanto à praia do Pina, dois postos pareciam-lhe suficientes. Por

último, argumentava: “O município é quem mais lucra com isto, a par de dar uma feição

mais social às nossas praias de banhos, pois certamente aumentaria o número de

veranistas e conseqúentemente a ampliação das construções e diversões, e em resumo o

lucro para a Prefeitura.”
Coincidentemente ou não, poucos dias depois de publicada a matéria, o prefeito

José Cândido de Miranda foi autorizado pela Câmara a “estabelecer nas praias de

Olinda, nas épocas da estação balneária, as medidas que forem precisas a segurança de

vida dos que procuram as citadas praias para uso de banhos de mar5. A iniciativa

poderia ser interpretada como uma mudança na compreensão do problema e do papel do

poder público municipal frente à resolução do mesmo. A segurança dos frequentadores

das praias de banho passava a ser encarada não como algo da responsabilidade privada,

individual ou familiar, mas como um problema social, cuja solução requeria a

participação efetiva do governo municipal. Contudo, uma outra hipótese precisa ser

aventada: é possível que a Câmara e o prefeito estivessem dando uma resposta apenas

formal à questão, que procurassem silenciar ou acalmar a opinião pública com esta

medida de ordem legal. Pensamos assim porque não houve aplicação prática da lei. As

praias de Olinda continuaram sem os postos de salvamentos e a população, a depender

dos serviços dos banhistas profissionais para se proteger das imprevisibilidades do mar,

agravadas pela imprudência dos que se atiravam ao mar sem o receio comum d outrora

mas também sem o domínio sobre o território marinho.
Em 1939, por exemplo, o jovem aluno do Liceu Pernambucano, Luiz Rodrigues

de Miranda, filho do fiscal de imposto de consumo, sr. Assis Miranda, morreu afogado

enquanto se banhava à tarde na praia de S. Francisco. O acontecimento alcançou grande

gradil em forma de balcão e coberto por um guarda-sol próprio às praias, existe ainda
ali um pequeno mastro onde se adapta uma bandeira em sinal de funcionamento .
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58 ASSISTÊNCIA aos banhistas. Diário de Pernambuco, Recife, 15 out. 1939, De Olinda, p. 2.
59 z. Postos de salvamento. Diário de Pernambuco, Recife, 15 out. 1939, p. 4, Cousas da Cidade. No dia
Io de novembro deste mesmo ano, pereceu afogado na praia dos Milagres, o sr. José Maria, funcionário
da recebedoria do Estado, quarenta anos, casado, residente em Salgadinho. O responsável pela secção ‘De
Olinda’, do Diário de Pernambuco, dizia que desde agosto vinha insistindo na necessidade de criar postos
de salvamento nas praias. “Muitas vidas têm se perdido no mar em consequência da imprevidência, da
falta de habilidade na prática da natação e no desconhecimento das nossas praias”. PERECEU afogado
nos Milagres. Diário de Pernambuco, Recife, 2 nov. 1939, p. 2, De Olinda.
60 Ver a secção De Olinda, no Diário de Pernambuco, dias 4,22 e 25 nov. 1939.

repercussão na imprensa e trouxe de volta à cena a questão da urgência de ser instalado

um serviço de assistência aos banhistas. Uns sugeriam que a prefeitura se associasse à

Colónia de Pesca Z - 4 e, juntas, montassem os postos de salvamento nas praias.

Quanto às causas de tão frequentes e lamentáveis sinistros, já não eram atribuídas

apenas ao indomável mar oceano. Para a ocorrência dos acidentes fatais, concorriam ao

mesmo tempo a insídia das marés e o desconhecimento da grande maioria dos banhistas
** 58sobre as mais elementares regras de natação.

Aníbal Femandes, que assinava a coluna Cousas da Cidade, no Diário de

Pernambuco, sob o pseudónimo de Z, concordava com a opinião mais geral de que as

praias de Olinda, do Pina e Boa Viagem deveriam dispor de postos de salvamentos, mas

procurou ir um pouco mais além na discussão. Julgava necessária a adoção de cuidados

preventivos, medidas de cunho educativo e cultural; "Parece que devíamos desenvolver

aqui sports náuticos, tão necessários à mocidade e essenciais mesmo à defesa da vida de

cada um. Em geral, morre-se afogado por não se saber nadar.” Criticava, em seguida,

um costume que se havia estabelecido no Recife: “Ora, se há uma cidade onde a

população deveria praticar largamente a natação e o remo, o Recife é uma. Infelizmente, ofoot-
ball domina tudo e os sports terrestres são os mais procurados.”59

Em novembro deste ano, após haver sido registrado novo caso de afogamento, a

prefeitura iniciou entendimento com a Capitania dos Portos e a Colónia de Pesca Z — 4

para a criação de um serviço de proteção aos banhistas. Até o final do mês, nada havia

sido resolvido e, acatando sugestão do Diário, foi tomada uma medida paliativa, os

pontos perigosos das praias dos Milagres, Carmo, S Francisco e Farol seriam

sinalizados. Acordo neste sentido foi feito entre a prefeitura, a Colónia Z - 4 e a

Associação da Praticagem do Porto do Recife. Os sinais constituiriam de bolas fixas,

presas a cabos estendidos até a praia, para uso dos banhistas.60

Chegou o verão de 1951 e as praias de Olinda continuavam desprovidas de

portos de salvamentos, a imprensa a persistir na necessidade de os instalar, a Câmara a

discutir o assunto, os vereadores a sugerir a imediata implantação do serviço, leis



61 Em 1951, a Câmara de Olinda havia autorizado o prefeito a instalar quatro postos de salvamento nas
praias dos Milagres, Carmo, Farol e Bairro Marim, dispondo de um crédito de Cr$ 10.000,00 para as
despesas concernentes. OLINDA — Lei n. 559, de 21 de novembro de 1927. Arquivo Público Municipal
Antonino Guimarães. Leis Municipais 1892 — 1928. (Cópias datilografadas).
62 POSTOS de salvamento. Tribuna de Olinda, Olinda, 2 set. 1951, p. 3.
63 TUBARÃO. Jornal do Recife, 6 set. 1885, Gazetilha, p. 1; O EXPERIENTE. Olinda. e O
OBSERVADOR Callado. Uma conversa em um cano de 2a classe do trem de Olinda Jornal do Recife, 29
set. 1885, Publicações Solicitadas; O OBSERVADOR Callado. Outra conversa em um carro de 2a classe
do trem de Olinda. Jornal do Recife. 30 set. 1885.Publicações Solicitadas, p. 2.
64 “Disputando, um ao outro, lugar bem junto ao costado do navio, excitadíssimos. os monstros pulavam
até meio corpo acima da água; viam-se-lhes bem perto os vítreos olhos de um livor medonho. Os
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municipais a serem reeditadas para, no final, permanecerem letras mortas, a adoção da

velha providência de assinalar os trechos perigosos do mar era anunciada como idéia

nova e genial, que por sua vez era recebida com alívio pela população e pelos que

faziam a imprensa.61 Enquanto isto acontecia, vidas iam sendo tragadas ano após ano,

conforme a fome do mar. O Recife, finalmente, contava com um serviço de salvamento

nas suas praias. Por muito tempo, os veranistas recifenses lutaram sozinhos contra o

desconhecido mar, assim como ainda o faziam os de Olinda: desde a extinção dos

famosos ‘banhistas’, que desapareceram das praias, como as roupas de baeta no meio

das pernas, os cajueiros e a cerimónia dos moços e moças à beira-mar , A figura

protetora do banhista, próxima e constante, tomara-se absolutamente incompatível com

o espírito desportivo da época que tendia a estender-se a todos os domínios.

Mas não bastassem os perigos pressentidos frente às águas frementes do mar,

aos movimentos desconhecidos das vagas e correntes, havia o medo dos ataques de

ferozes animais marinhos, dos tubarões especialmente. Vauthier, na década de 1840,

fora alertado sobre a existência dos mesmos nas proximidades do porto do Recife. Em

1885, os tubarões enchiam de pavor os que necessitavam fazer uso dos banhos salgados

em Olinda. Corriam notícias na imprensa, um tanto desencontradas, de que havia sido

pego um tubarão na praia do Carmo, na ocasião em que o bicho devorava o corpo morto

de uma baleia que encalhara naquelas águas. Afirmou-se, depois, que o tubarão foi

pescado numa armadilha arranjada entre dois pontos de banhos conhecidos, nas praias
63

do Carmo e de S. Francisco, mas em local onde não se costumava usar de banhos.

Gilberto Amado confessava haverem sido três, os maiores prazeres que gozara

ao tempo em que cursou a Faculdade de Direito do Recife, entre os anos de 1905 e

1910: as leituras, os banhos de mar em Olinda e as subidas a bordo nos grandes

paquetes que ancoravam mais ao longe do porto, no Lamarão. Quando se tratava de

vapores ingleses, os marinheiros a bordo entregavam-se ao sanguinolento e viril

exercício da matança de tubarões, tão facilmente encontrados naquelas águas. Noutra
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marinheiros enfiavam nos anzóis, enormes ganchos, abóboras fumegantes, tiradas da água fervendo, que
os bichos abocanhavam. A morte era instantânea. Viravam, estatelados. Içados, no meio da sumada, do
vozerio, expostos no tabuado da ponte, rodeados de tripulantes que galhofavam, lhes cuspiam em cima e
lhes diziam nomes, desprendiam eles da carne gélida um cheiro frio.” AMADO, Gilberto. Minha
formação no Recife. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1958, p. 78 - 80.
65 AMADO, Gilberto. Op. Cit., p. 223 - 4.
66 ÀTACADO por um tubarão. Diário de Pernambuco, Recife, 13 jan. 1925, p. 2; COLHIDO por um
tubarão - Na praia balneária de Olinda, e Outra vítima do tubarão. A Província, Recife, 11 jan. 1925, p. 7,
Reportagem policial e outros fatos.

situação bem menos favorável ao homem, quando ia aos banhos em Olinda, Gilberto

Amado referia à presença ameaçadora dos tubarões nas praias queridas. O perigo dos

ataques era maior à tarde, quando eles rondavam mais próximos à beira do que pela
manhã, dizia. Precavido, informado sobre o crescimento do “consumo de crianças e
estudantes” por esses peixes, entrava na água com um pau comprido, quase uma vara,

sendo alvo de risadas dos que assistiam aos seus banhos salgados vespertinos. Além do
varapau, tinha por arma de defesa o olfato aguçado, que o permitia farejar, de longe, o
“enjoativo cheiro de melancia por que se denunciam entre os odores do mar .

Tempos depois, no verão de 1925, os tubarões andavam a fazer estragos nas

praias balneárias de Olinda e a afugentar os banhistas. Numa tarde de janeiro, como de
costume, o popular José Antônio da Trindade, moço forte de vinte anos, cor parda,

solteiro e morador do bairro de Casa Amarela, foi com os amigos tomar banhos em
Olinda. Afastando-se um pouco da praia, teve o pulso direito abocanhado por um

tubarão. Travou ferrenha luta com o animal, após o que e com a ajuda dos
companheiros, conseguiu escapar. Suas mãos e pulsos, no entanto, ficaram bastante

danificados. Um outro moço não identificado pelo jornal, morador do popular bairro de
Santo Amaro, foi agredido de forma bastante violenta por um tubarão. Com muito

esforço, conseguiu escapar do animal, saindo bastante ferido. Outra vítima de um
tubarão foi o popular Raul Silva, de vinte e cinco anos e morador de Olinda, que teve a

perna esquerda gravemente ferida.66
Mas recuemos no tempo. Voltemos à segunda metade do século XIX, começo

do XX, a uma época em que família alguma dispensava os cuidados de um banhista
profissional. A relação que os citadinos estabeleciam com o mar e suas praias era, então,

extremamente cerimoniosa. E não só estes. Mesmo aos pescadores, o mar impunha o
mais profundo respeito e exigia cuidados especiais aos quais deveriam ficar sempre

atentos, sob pena de por em risco as próprias vidas. Para as comunidades pesqueiras, o

mar não era visto como um meio higiénico e terapêutico ou como lugar de descanso e
recreio. Entrava-se e saia-se do mar todos os dias, mas sempre com o tino fixo no
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67 Thales de Azevedo escreveu acerca do significado da praia para os pescadores da Bahia, em finais do
século XIX: “Para o pescador, a praia é um lugar de trabalho árduo, de preparação para a pesca, de reparo
das embarcações e das redes, um lugar de convívio com iguais, o caminho para o mar em que penetra
para alcançar a canoa e a jangada e para lançar a rede, a tarrafa, o munzuá, a armadilha de peixes, e para
armar a camboa. Molha-se nessa água, mergulha às vezes, por necessidade mas pouco por divertimento”.
AZEVEDO. Thales. A praia: espaço de sociabilidade. Salvador: Centro de Estudos Baianos da
Universidade Federal da Bahia, 1988, p. 9. Este autor acrescenta em nota, informação colhida da
dissertação de mestrado de Carmen Sílvia Rial, sobre a transformação do espaço social da Lagoa da
Conceição, da ilha de Santa Catarina. Segundo depoimento de um ilhéu: “Quando eu me criei aqui, não se
falava em praia. Praia não existia. Quer dizer, existia mas para nós era praia de pescar. Não de tomar
banho. A primeira família que veio morar aqui, os Arianos a começaram a tomar banho. As mulheres não
passavam ali sozinhas, com medo dessa família, por que diziam que elas atacavam a gente. Quer dizer,
eles que andavam tomando banho. Para passar ali, só com três, quatro pessoas”. Ibid, p. 34. Sérgio Luiz
Ferreira apurou o mesmo uso e significado do mar para uma comunidade pesqueira da mesma ilha de
Santa Catarina, no século XVIII: “O mar era, portanto, lugar de trabalho. Ia-se à praia em busca da
alimentação necessária à sobrevivência, não para fins de banho de mar. FERREIRA, Sérgio Luiz. Op.
Cit., p. 24. ,
68 ARTE de nadar, contendo instruções e cautelas para os que aprendem a que se acrescentao o aviso do
doutor Franklin aos nadadores; as observações do doutor Beuhan, sobre o banho de mar. e do rio. Huma
descrição do invento de Mr. Mallison, chamado o amigo do homem do mar ou companheiro do banhista e
As regras da Real sociedade Philantropica para restituir a vida as pessoas aparentemente affogadas.
Traduzida do inglês da 3a edição pelo Dezembargador Henrique Velozo de Oliveira. Recife: Typ.de
Manoel Figueiroa de Faria. 1835. No final do livro, o autor retifica o nome do doutor Buchan. e não
Beuhan. como saiu impresso no título.

trabalho. O mar era lugar ao mesmo tempo em que meio de trabalho, elemento da

natureza ao qual deviam sua existência e de onde provinham sua cultura e identidade

social.67 O mar oceano era então mais dos peixes que dos pescadores; e mais destes

últimos que dos novos usuários portadores de um modo de vida urbano, os veranistas.

O homem da cidade era um ignorante do mar, e, ao desconhecimento que dele se

tinha, sobrevinha o pavor que a aparência bravia inspirava. No geral, julgavam-no

traiçoeiro, selvagem, indomável. Eram poucos, muito poucos os que possuíam alguma

noção de como se portar dentro d’água sem ir ao fundo. A maioria não sabia nadar,

boiar, ficar parado num mesmo local estando dentro d água, sem se deixar arrastar pela

corrente, ou mesmo evitar que a água penetrasse no nariz e ouvidos. Ainda em 1835,

publicava-se, em Pernambuco, livro dedicado a uma temática extremamente nova na

cultura local: os banhos em águas abertas e correntes, nos rios e no mar, que tinha por

título principal Arte de nadar, contendo instruções e cautelas para os que aprendem ao

que se acrescentam os avisos do doutor Franklin aos nadadores. O desembargador

Henrique Veloso de Albuquerque traduzira-o do inglês, não só por estar convencido da

conveniência dos estudos da ginástica e dos exercícios físicos, principalmente nos

países quentes e em um país de litoral tão extenso e abundância de rios navegáveis

como o Brasil, mas também por não ter notícia de existir obra semelhante em língua

portuguesa.

Typ.de
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O conteúdo do livro atestava a ignorância que se tinha do mar. Era uma espécie

de manual para os banhistas, em que se buscava sistematizar a engenhosa arte de nadar,

repassando-a em regras claras. Principiava por tentar convencer que todos os homens

eram fisicamente capazes de nadar. O medo e o pavor eram o que impossibilitava a

muitos de o conseguir. Acrescia as vantagens e utilidades de saber nadar para si próprio

e para ajudar a outrem, e falava sobre os benefícios dos banhos frios à saúde. Os

horários e estações mais propícios aos banhos e à natação também eram aconselhados.

Por fim, o ato de banhar-se em rios ou mar era inteiramente sistematizado, dissecado em

fases e ensinadas as regras para desfrutar de um banho seguro e prazeroso. Alertava

para os cuidados que se deveria tomar antes de entrar na água e, principalmente,

ensinava a boiar, mergulhar e a nadar das mais diversas formas: de frente, de costas,

imitando um cão, por debaixo da água, a fazer círculos dentro d’água, tido como ótimo

método para se procurar objetos perdidos nos fundos do mar ou rio. Aos mais hábeis na

arte de nadar, ensinava a fazer proezas dentro d’água, como mostrar fora d’água quatro

partes do corpo ao mesmo tempo, nadar segurando uma perna, andar com as mãos

levantadas, etc. Mostrava também como executar certos movimentos úteis ao asseio do

corpo, como fazer, por exemplo, para limpar os lodos dos pés dentro da água.

Os cuidados do banhista deveriam começar antes mesmo de entrar na água, na

observação e escolha do terreno para se despir. Este deveria estar livre de lodo para não

sujar os pés depois do banho; ser plano de preferência e sem ervas ou matos onde algum

animal peçonhento pudesse se esconder. A aparência da água também deveria ser

observada. Recomendava-se uma água limpa, sem espuma ou lixo na superfície, e o

fundo destituído de lodos ou ervas para não ter os pés enredados. O melhor fundo era o

de areia ou seixos. Era de igual importância informar-se, previamente, sobre a presença

de buracos no terreno e a profundidade da água. Finalmente, aconselhava o banhista a

não entrar na água caso houvesse transpirado. Nessa situação, deveria despir-se

gradualmente e passear na praia de um lado para outro, até refrescar-se.

Quanto aos modos de entrar na água, eram vários:

“Os q’ainda não saberem nadar devem entrar n’água gradualmente, e devagar,
mas aquele que já estiverem adiantados, podem entrar de repente, saltando com a
cabeça ou pés perpendiculares ao fundo, outros segurando a mão direita, ou ambas as
mãos atrás do pescoço se deixam cair para traz; saltando do banco, ou borda do rio com
a cabeça para baixo, e batendo a água com as barngas das pernas, uma depois da outra,
alguns outros há que depois de correrem um pouco se lançam n’água sobre o lado
direito, ou esquerdo, outros dando vários saltos para borda do rio, finalmente saltam



69 Id. Ibid., p. 13-4. ,rij J ,
70 Valdemar de Oliveira nasceu no Recife, em 2 de maio de 1900. OLIVEIRA. Valdemar de. Mundo
submerso; memórias. 3. ed. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1985, p. 26.
71 Corbin nos fala não apenas das discriminações entre os sexos por ocasião dos banhos de mar, comuns
sobretudo às estações balneárias setentrionais da Europa, mas também da regulamentação severa da
nudez e atenta às clivagens sociais: “... em 1827, a estação de Swinemunde recebera a visita de 1.200
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Malgrado o encorajamento transmitido pelo livro para que as pessoas entrassem

nos rios e mar sem receio, e apesar das regras minuciosamente descritas ensinando

qualquer vivente a nadar, o grosso da população citadina permanecia ignorante na arte

de nadar. Temia-se o desconhecido e resistia-se ao novo que representavam os banhos

de mar nas suas vidas privadas e na da coletividade.
Valdemar de Oliveira, em livro de memórias, registrou as impressões que lhe

ficaram das primeiras experiências vividas como banhista nas praias de Pernambuco. As

temporadas de veraneio em Olinda, “delícia terrena” que tivera a graça de viver, foram

por ele relembradas. Em curta, porém sensível passagem, evocou as lições aprendidas

no mar da infância:

“O mar do Carmo não era brincadeira. Papai, que contratava um ‘banhista’,
decidia-se a entrar ‘de qualquer maneira’. Minha mãe verdadeira, Mamãe Oquinha,
lembrava que Bento Américo havia morrido assim, Bianor! Papai não ouvia nada.
Dispunha estrategicamente a família e enfrentava o mar:

— Quando eu disser vamos, vamos!
Vinha a onda enorme, pronta a tragar-nos e vinha com a ordem terminante. Eu

fechava os olhos e mergulhava. Depois, sorria vitorioso, olhando o dorso da danada.
Trouxe para a vida, essa lição do mar: em vez de recebê-la de chapa, furar a onda
ameaçadora, com um mergulho. E sorrir, vendo-a, depois, pelas costas, o que me tem
valido receber, às vezes, o choque de outra na nuca. .

Os banhos de mar eram uma prática realizada em família, expressão do

sentimento de solidariedade que unia seus componentes entre si e que a experiência de

afrontar o mar publicamente, no espaço livre e aberto das praias, fazia avivar mais

ainda. Homens e mulheres, de todas as idades, banhavam-se juntos nas praias de

Pernambuco — o que acreditamos válido para todo o litoral brasileiro e nisso

diferenciavam-se bastante das modalidades de banhos praticadas na Europa ocidental.

No velho continente, de onde proveio o costume dos banhos de mar, operou-se não só

uma clássica separação entre os sexos, havendo setores nas praias reservados aos
• • 71

banhos masculinos e outros aos femininos, como também entre as classes sociais.

n’água com os pés para diante, e o corpo direito encontrando a água, ou caindo sobre os
assentos, e barriga das pernas. Este modo é mui seguro e o melhor de todos.
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Mesmo aqueles que se iniciavam nos banhos não no mar aberto — mar de ondas

encapeladas que se quebravam com maior ou menor violência ao se aproximar da praia,

para depois se esparramarem mansamente na areia —, mas os experimentavam nas

piscinas dos arrecifes, mesmo estes se sentiam inseguros diante das águas salgadas.

Apenas a presença inabalável do banhista era capaz de inibir o temor que os afligia

naquele momento. Ao menos foi assim para a menina Dulce Chacon, frequentadora da

Casa de Banhos dos Arrecifes entre os anos de 1911 e 1914:

Nas praias de Olinda, os familiares davam-se as mãos, as mulheres e crianças

principalmente, e formavam o que Mário Sette chamava de cordão, cujo ponto de

segurança era o corpo firme do banhista profissional. Atados uns aos outros, sentiam-

se fortalecidos para enfrentar o novo e desconhecido mar:

“Era muito menina quando vi o mar, pela Ia vez, na Casa de Banhos, nos
arrecifes. Senti muito medo. Um medo diferente, estranho, feito de água, de ondas, de
espuma. Os sargaços, e os búzios, ainda não conhecia, nem as caravelas, que um dia
poderiam queimar-me. Medo de afogar-me, ser engolica pelas águas. No espanto e no
medo, muita admiração também. A água fugia-me das mãos. Escorria dos cabelos,
molhava minha roupa de banho, comprida pelo joelho, com mangas, debruada de
sianinha branca, gorro na cabeça e sapato de lona nos pés. Como a de mamãe, a roupa
era de uma azul bem marinho, folote, solta no coipo e engilhada pelo frio. As mãos
agarradas numa corda sobre minha cabeça e ao meu lado segurando-me um banhista,

“No dia seguinte, bem cedinho, ainda escuro, como de costume na época, o
banho de mar. Estréiam-se os trajes de baeta azul com os galões vermelhos. Casacões
compridos e estreitos; calças pelos tornozelos. Os homens também usavam calções do
mesmo tecido, com camisetas de listras. Rara a moça que entrava no mar sozinha. As
mãos do banhista eram obrigatórias, por precaução. E formavam-se então cordões.
Acontecia, por vezes, que uma vaga mais forte e menos polida levava a todos na praia
de roldão. Gargalhadas, assobios, sustos e muito rosto feminino corado porque na queda
mostrara-se um pedaço da pema ...”.73

banhistas, aristocratas e grandes burgueses em sua maior parte; uma tal afluência impõe uma estrita
partição. A praia, conforme descrição feita no ano seguinte, é dividida em cinco zonas. A do meio
permanece vazia; tem por finalidade separar os dois setores, um reservado aos homens e outro às
mulheres. Desde os quatro anos, os garotos devem deixar de acompanhar suas mães, sendo confiados a
um vigilante, na praia dos homens. Essa clássica divisão por sexo, praticada em Boulogne, em Granville,
em Dieppe, vê-se acrescida de uma fronteira social. O setor reservado ao sexo masculino divide-se em
duas zonas. Na primeira ficam os membros das classes inferiores, que não possuem cabines nem carros de
banho. O segundo setor da praia destina-se aos ricos; estes dispõe de vinte ou trinta cabines equipadas, de
carros de banho e de um caminho de tábuas para evitar que seus delicados pés sofram eventuais cortes. A
primeira das zonas reservadas às damas beneficia-se do mesmo tipo de equipamento, do qual estão
privadas as mulheres das classes inferiores, relegadas ao último setor.’’ CORB1N. Alain. Op. Cit, p. 296.
72 “Òs banhistas eram negros robustos que mascavam fumo e aguentavam ‘cordas’ de mulheres e
crianças, de mãos dadas ante a fúria das ondas.” SETTE, Mário. Memórias íntimas..., p. 40.
73 SETTE. Mário. Maxambombas e maracatus..., p. 102.
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74 CHACON. Dulce. Medo de criança. Memórias. Recife: Universidade Federal de Pernambuco - Ed.
Universitária, 1979, p. 285.
75SILVA, Luís José. A Casa de Banhos dos Arrecifes. Almanach de Pernambuco, 1902, p. 16.
76 MORAIS, Antônio Maria Araújo de. Com vocês, Antônio Maria. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1994. p.
53 - 54. Nos meios rural e semi-rural brasileiros, os banhos de rio matinais costumavam ser precedidos
também de um pelo-sinal, mais um gole de cachaça rebatido com caju, que era para limpar o sangue ou
espantar o frio. FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. 25 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora,
1987. p. 113.

um preto forte e risonho. Contratado por papai para dar-me os banhos de mar, e com os
banhos força e apetite.” 74

“A família só descia do automóvel depois que o chofer, pessoa de confiança, fizesse
um reconhecimento da área e garantisse que não ninguém (homem) ali por perto.

Na praia, a pessoa mais velha mandava que todos fizessem o ‘pelo sinal e tirava
uma ave-maria, a que todos respondiam, encomendando a alma a Deus, no caso de
afogamento ou congestão.

— Botaram algodão nos ouvidos?
— Botamos.
Davam-se as mãos, moços e crianças, entravam no mar, até a cintura.
— Um, dois, três ... e já!
F. mergulhavam, agoniados de mãos dadas, olhos, ouvidos, boca e nariz tapados

Talvez tenha sido o Lacerda, um experiente banhista da Casa de Banhos, quem a

protegera dos perigos do mar. Em 1902, Lacerda completava trinta e seis anos no oficio

de banhista, iniciando-se na profissão na década de 1860, portanto, bem antes de ser

inaugurado o balneário dos arrecifes.75 Difícil saber em qual praia ele teria começado a

exercer a profissão, se nos próprios arrecifes, na praia do Brum onde trabalhava seu

irmão, o também banhista, conhecido por Paizinho, ou em outra parte do litoral.

Entre as décadas de 1920 e 1930, quando outras famílias estivessem

introduzindo os banhos de mar em suas vidas, a mesma atitude cerimoniosa para com o

salgado poderia ser identificada. Como verdadeiros neófitos, o enfrentamento das águas

imprevisíveis provocar-lhes-ia sensações semelhantes às narradas por Valdemar de

Oliveira ou por Dulce Chacon: medo, receio, atração, repulsão, admiração, desafio,

excitação. Sentimentos múltiplos e ambivalentes se revezariam em instantes, cravando

fundas impressões na existência de cada um daqueles banhistas aprendizes,

especialmente na dos que as viviam pioneiramente durante a infância e juventude. E não

podia ser diferente, pois ir ao mar, adentrar aquela massa líquida móvel e indefinida

apesar da transparência, para a grande maioria dos citadinos não era um ato corriqueiro,

banal. Antes, porém, algo inteiramente novo, envolto em crenças oriundas de vários

saberes e que se realizava mediatizado por uma ritualística muito especial.
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O ritual dos banhos salgados obedecia em grande parte a regras de conduta

firmadas pelo moderno saber médico-higienista, um conhecimento elaborado com bases

77 LISPECTOR, Clarice. Op. Cit., p. 249.
78 Corbin fala dos românticos e da renovação por eles provocada no sentido e percepção do mar. “Os
românticos — afirmou este estudioso — fazem da beira-mar um lugar privilegiado da descoberta de si.”
CORBIN. Alain. Op. Cit., p. 176 - 197.

Estas lembranças remetiam o poeta e compositor Antônio Maria ao ano de 1928.

Banhos salgados em família, não em Olinda, mas na praia de Boa Viagem.

Para aqueles que não veraneavam nas praias e não as tinham a dois passos de si,

a aventura dos banhos salgados principiava bem antes. As memórias dos que

vivenciaram essa singular aventura durante a infância, escritas, porém numa fase já

adulta, indicam que ela começava ainda na véspera, na expectativa do passeio, no fluir

da imaginação do que estava por vir, no acontecimento extraordinário que era acordar

de madrugada e percorrer a distância entre suas residências na cidade e a beira do mar,

sob a luz ainda difusa da aurora:

A evocação dessas memórias individuais nos permite pensar que a experiência

de dirigir-se às praias e penetrar as águas salgadas era percebida como uma passagem

única na vida de cada banhista. Tratava-se da vivência de algo novo cujas primeiras

impressões se formavam por meio de uma aguçada percepção sensorial e do livre

desencadear das emoções, provocados pelo contato do indivíduo com o meio físico

natural. Os modos de fruição das praias tinham assim um quê da sensibilidade dos

primitivos românticos, para quem a apreciação da realidade objetiva do mundo,

sobretudo do mundo natural, proporcionava a descoberta de si mesmo.

Embora sentida e vivenciada como experiência única e intransferível por cada

um daqueles para quem “o mar era uma novidade” — como o disse Antônio Maria —,

nas primeiras décadas do século XX, os banhos salgados refletiam um modo de sentir,

perceber e provar o mar que, não sendo o único, era-o, no entanto, coletivo. Sentimentos

e impressões comungados pelos que viviam uma mesma história, partilhavam valores,

experiências e anseios próprios à sua classe social e que portavam uma bagagem

cultural comum.

“Saíamos para uma rua toda escura, recebendo a brisa da pré-madrugada. E
esperávamos o bonde. Até que lá de longe ouvíamos o seu barulho se aproximando. Eu
me sentava bem na ponta do banco: e minha felicidade começava. Atravessar a cidade
escura me dava algo que jamais tive de novo. No bonde mesmo o tempo começava a
clarear e uma luz trémula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo”.77
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Banhar-se no mar, manhãzinha bem cedo, revestia-se de um significado todo

especial também para Clarice Lispector. Memória de dias felizes quando o pai a levava

aos banhos em Olinda:

“Não devia confessar, mas sou do tempo do ‘banho salgado’. Acordávamos com a noite
fechada, entrávamos em nossas roupas de banho e partíamos de carro, para a Boa
Viagem. Em jejum. Ai de quem tomasse café e caísse no mar. Contavam-se casos de
pessoas que envesgaram ou ficaram com a boca torta. Tinha que ser em jejum como o
da comunhão. Nem água”.79

no pensamento racional, nas observações científicas e análises das ações fisico-químicas

do salso elemento sobre o organismo humano. Formulado na Europa entre os séculos

XVIII e XIX e difundido no Brasil a partir de 1830, este discurso científico fora, com o

tempo, apropriado e recodificado por pessoas comuns, inteiramente alheias à arte de

curar. Sujeitos que perpetuavam determinadas normas comportamentais em relação ao

mar sem nem o saber porquê; que transmitiam ensinamentos às gerações vindouras

sobre como lidar com as águas oceânicas, mas que ignoravam de onde provinham as

tais lições. Apenas, acreditavam-nos salutares e moralmente corretos:

Seu pai, lembrado em suas paixões e gosto pelas águas de Netuno, fiel

propagador das virtudes higiénicas dos banhos de salgados, sabia mais: Meu pai

acreditava que não se deveria tomar logo banho de água doce: o mar deveria ficar na

nossa pele por algumas horas.”81 Que distância separava os homens do século XX e sua

forma de apreciar o mar, o sal e iodo sobre a pele, de acreditá-los benéficos à saúde e

agradáveis ao paladar — a menina Clarice gostava de impregnar-se dos sais que se

desprendiam das águas do mar, grudavam ao corpo e formavam inusitados desenhos
daqueles que renegavam os banhos

“Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de
mar. E nunca fiii tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife.

Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do
sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de
madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda ainda na escuridão?

De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E
de puro alvoroço, eu acordava às quatro e pouco da madrugada e despertava o resto da
família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum. Porque meu pai acreditava que assim
devia ser: em jejum”.80

79 l’d. Ibid
80 LISPECTOR. Clarice. Op. Cit.. p. 249.
81 Id. Ibid. p. 251.
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de mar pelo profundo incómodo que lhes provocava a cristalização do sal sobre a pele,

conforme apurou George Gardner quando visitou Pernambuco em 1837? Quantas vezes

a maré encheu e vazou desde os dias em que era consenso falar sobre o mau cheiro do

mar — lembremos a definição clássica do termo maresia registrada por Bluteau —, ao

tempo em que o odor do mar invadia todo o ser, embriagava e emocionava a menina
82que se banhava em Olinda?

Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do XX, os banhos de mar

costumavam ser tomados em horários certos: começavam ao romper da aurora, antes do

clarear do dia, e seguiam geralmente até às sete horas, antecedendo sempre ao desjejum

matina91. Ou ao cair da tarde. Mário Sette, porém, evocando imprecisas memórias de

velhos moradores de Olinda, escrevia a respeito: “Contam os velhos olindenses ou

repetem seus netos que no tempo da escravidão era costume tomar-se banho de mar à

noite. Talvez por comodidade, talvez recato”.83 Lembremos os banhos de mar tomados

por Tollenare durante sua estada no Recife, preferencialmente noturnos e ao clarão da

lua. Teria havido, assim, uma primeira alteração no horário em que as famílias de elite e

da classe média urbanas costumavam banhar-se no salgado, os banhos noturnos sendo

substituídos pelos crepusculares. Mas fosse ao escurecer ou ao amanhecer, a penumbra

garantia a privacidade e o decoro dos que se aventuravam ao mar. Certeza ainda de que

os raios do sol, bastante brandos àquelas horas crepusculares, não lhes maltratariam a

pele, conservando-a imaculadamente alva e fina.

Ainda em relação ao ritual dos banhos ao tempo da escravidão, Mário Sette

completava o relato anterior: “As famílias da cidade alta desciam ao escurecer as

ladeiras da Sé, de São Francisco, do Amparo, acompanhadas dos cativos que traziam às

cabeças bacias de roupas de baeta e potes para lavarem os pés.” E mais não dizia,

deixando-nos sem saber se os escravos, além de prestarem esse serviço, semelhante em

tudo ao que cumpriam por ocasião dos banhos de rio das famílias abastadas de que eram

propriedades, acompanhavam os senhores nos banhos. Sabemos que, ao menos no

Recife, eles realizavam jogos e banhavam-se nus, nas praias próximas ao centro da

cidade. Ignoramos tudo o mais, porém: a frequência, os horários, as práticas e as

relações de convivências que tinham curso então, nos espaços públicos e abertos das

praias, e como estas eram vistas pelos demais grupos e camadas sociais.

82 Maresia, o “mau cheiro do mar”, segundo BLUTEAU. Op. Cit., p. 227.
83 SETTE. Mário. Barças de vapor .... p. 38.
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É possível que os banhos de mar antes do amanhecer sofressem influência de

uma tradição mais antiga, visando ao resguardo do recato da família, como sugeria

Mário Sette; mas era também, seguramente, a manifestação de uma herança do saber

médico. Os tratamentos de saúde pelo método da água fria foram largamente difundidos

no século XIX, sendo, portanto, à hora do lusco-fusco da manhã, quando a temperatura

da água se encontrava baixa, a mais recomendada para os que buscavam os benefícios

da hidroterapia. Para os demais, que estivessem em boas condições de saúde, os banhos

entre às sete e às dez horas passaram as ser os mais recomendados, a regra comportando

alguma variação conforme cada caso em particular.84 A rotina diária do trabalho a que

estava sujeita grande parte da população, sobretudo a masculina, condicionava da

mesma forma os horários dos banhos.
A composição desse quadro inicial das praias de Olinda, com as famílias

dirigindo-se ao mar antes do nascer do sol, estaria incompleta se não aludíssemos aos

trajes usados no momento. Em 1866, o ‘Sineiro da Sé’ referiu-se às fofinhas de flanela,

azul e amarela, que as sinhazinhas portavam ao irem aos banhos salgados. Os cabelos

anelados e compridos das jovens mulheres eram usados soltos e expostos à ação do

vento e da água salgada. Os pés, acostumados a uns chinelinhos quando no interior do

recinto doméstico, às botinas ou aos sapatinhos de seda por ocasião das saídas em

público, tocavam desnudos a areia solta da praia e o chão mais irregular do mar.

Depois, com uma mais ampla difusão dos banhos salgados, vieram os trajes

confeccionados em baeta de cor escura, geralmente em azul marinho, compridos até os

tornozelos em se tratando do vestuário feminino, composto ainda por um casacão

contornado por galões ou sianhinhas vermelhos ou brancos. Gorros de borracha ou de

algum tecido impermeável, para proteger os cabelos dos desgastes provocados pela

exposição ao sal e ao vento, e sapatos de lona eram alguns dos acessórios que

acompanhavam a indumentária dos banhos na passagem do século XIX ao XX. Para os

homens, calções do mesmo tecido, compridos até o meio das pernas, mas para quem era

dispensado o casaco e permitido o uso de uma camiseta de malha, com listras coloridas

e mangas que desciam até o cotovelo, que aderia ao corpo e revelava-lhe a compleição

física. Trajes como os que portavam a família Oliveira por ocasião dos banhos matinais

no mar dos Milagres, um momento solene, especialmente fixado pela câmara

fotográfica:



85 OLIVEIRA, Valdemar. Op. Cit. Descrição da fotografia que ilustra o livro, entre as páginas 26 e 27.
86 BOLOGNE, Jean-Claude. Op. Cit., p. 46 - 54; ISIDORO, Jean. De Eva a Eva, a mulher perdeu o
pudor. Jornal do Conimercio. Recife, 2 ago. 1998, p. 1 e 8. Caderno C.
87 CORBIN. Alain. Op. Cit., p. 290-1.
88 OS ROMÂNTICOS antepassados do maillot. Diário de Pernambuco. Recife, 26 jan. 1936. p. 1, 2 e 8.
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Os depoimentos levam a crer que, junto à adoção do costume dos banhos de

mar, importou-se um modo apropriado de vestir já consagrado nas praias européias. O

velho continente há muito afastara os banhos tomados nus pelas três damas da corte

que, em 1761, partiram apressadamente para Dieppe a fim de se submeterem a uma cura

de talossoterapia. Desde o final do século XVIII e por todo o XIX, período que se

caracterizou por ser de uma pudicícia excessiva na sociedade burguesa européia, a

nudez passou a ser crescentemente vigiada, desqualificada e punida, e os corpos, a

esconder-se mais e mais sob os tecidos. Em 1812, quando fazia uma estação de cura no

elegante balneário de Dieppe, a rainha Hortense de Beuahamais ia aos banhos vestida

de um conjunto de malha cor de chocolate — há quem diga que era um conjunto de
tricô —, composto por uma túnica de mangas e uma calça até o tornozelo.86

Poucos anos depois, em 1824, foi a vez da duquesa de Berry, nora do rei da

França, inovar os costumes: a esta dama da aristocracia atribui-se a criação da moda da

vilegiatura marinha, da busca dos banhos de mar não por razões medicinais, mas por

puro prazer hedonista. Mais que lançar uma moda, a duquesa esforçou-se por

transformar a estação de banhos de Dieppe num símbolo da dinastia dos Bourbons. A

cada estação balneária, a duquesa protagonizava um verdadeiro espetáculo público. Sua

entrada na cidade como no mar era triunfal. Por ocasião dos banhos, a duquesa se fazia

acompanhar do prefeito da localidade, que a conduzia para longe da rebentação das

ondas, segurando-lhe firmemente pela mão. Num desses banhos, carregados de

símbolos da realeza e significados políticos, “Madame vestia um calção de setineta

negra que descia até os pés com uma grande túnica que não era menos curta, enquanto
88um gorro de pano impermeável lhe encerrava a cabeça escondendo todos os cabelos”.

Exibido em tão extraordinária e espetacular situação, o traje de banho da duquesa tinha

“Dia de mar fraco em Olinda: Bianor e família vão ao banho, cedinho, na praia
dos Milagres. Walter, o ‘Alemãozinho’, abre a fila à esquerda. Junto, Valdemar, em
camisa verde-amarela, a calça suspensa por um suspensório que vêem nos ombros. Ao
seu lado, Adelmar, com salva-vida de ovais cortiças. O casal ocupa o cento — Papai
com camisa de três cores, calça de baeta até os joelhos, Mamãe de touca, amplo casacão
de baeta grossa, debruada de branco. Aderbal, o último à esquerda, parece não precisar
de ajuda. O penúltimo, com camisas de listras horizontais, é Antônio Monteiro da Cruz,
hoje grande orador sacro da Ordem de Jesus.”85
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um só destino: o de ser imitado por todos, aristocratas e burgueses, que se encontravam
em vilegiatura marítima na estação de Dieppe, compondo o cenário e prestigiando essa

teatralização do mundo social que se passava ao ar livre, em plena praia.

Apenas ao final do século XIX, no período da Belle Epoche europeia, os calções

de banho femininos encurtaram um pouco, subindo da altura do tornozelo ao meio da

perna. Era de bom tom, no entanto, que as mulheres portassem umas meias pretas

opacas e sapatos de lonas.
Os fatos de banho, na sua forma, cor e tecido, expressavam múltiplos aspectos

da realidade social na qual se inseriam. Concepções estéticas e morais, noções de pudor

e higiene, valores, formas de comportamentos e atitudes grupais, clivagens sociais e

étnicas, diferenciações entre os sexos, tudo isso podia ser observado tendo por veiculo

as roupas de banho. Atentar para as modificações pelas quais passaram ao longo do

tempo pode auxiliar na percepção e compreensão das transformações mais vastas e

complexas que se processavam na sociedade.
No Brasil, a ascensão da medicina-higienista, a partir de 1830, coincidiu com

uma redefinição nos conceitos e regras de pudor, nos atos, gestos e palavras

considerados honestos, decentes, indicadores de bons ou maus modos, tanto no intenor

do recinto doméstico quanto em relação aos espaços públicos da cidade. Modificavam-

se as concepções morais visando a aproximar a jovem nação dos padrões culturais e

comportamentos vigentes nas modernas sociedades européias. Pretendia-se também

disciplinar os espaços públicos, tomá-los receptivos e seguros para os novos

transeuntes: as famílias da elite. Determinados segmentos sociais politicamente

influentes e instâncias dos poderes públicos, identificados com os valores europeus e
preocupados com a consolidação do Estado nacional brasileiro, revelaram-se, desde

então, bem menos tolerantes no tocante a certas manifestações culturais tradicionais,

comportamentos e formas de sociabilidade que vigoraram firmemente durante o período

colonial. Voltaram-se especialmente contra as práticas culturais e crenças das camadas

populares, com ênfase naquelas que tinha curso nos espaços abertos e de usos comuns
na cidade. Assim os jogos de entrudo, as figuras mascaradas das procissões religiosas,

bem como as danças, símbolos e alegorias burlescas que as animavam, o brinquedo da

malhação do Judas nos Sábados de Aleluia. Assim também os ajuntamentos de negros
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“Tit.ll, art. 8o - Fica proibido desde já os jogos pelas ruas, praças, praias ou escadas,
que costumam os pretos e vadios fazerem, sob pena de sofrerem os que forem livre de 2
a 6 dias de Cadeia, e os escravos de 12 a 36 bolos dados na mesma Cadeia, e logo
depois ser entregues a seus senhores: esta graduação de pena, serão em proporção das
idades dos transgressores.”90

89 ARAÚJO, Rita de Cássia Barbosa de. Festas: máscaras do tempo. (Entrudo, mascarada e frevo no
carnaval do Recife). Recife: fundação de Cultura Cidade do Recife, 1996.
90 RECIFE - Posturas da Câmara Municipal do Recife de 1831.
91 Em caso de infração, o senhor teria de pagar multa de 640 réis, e caso a falta fosse cometida pelo
estravio do escravo, ele sofreria quarenta e oito horas de prisão empregadas no serviço público, ficando o
seu senhor isento da multa. RECIFE - Posturas da Câmara Municipal do Recife de 1831, Título 11, art.
4o. Postura idêntica foi adotada pela cidade de Vitória, município da Zona da Mata pernambucana, em
1840. VITÓRIA - Posturas da Câmara Municipal de Vitória, Paço da Assembléia legislativa provincial
de Pernambuco, 2 de abril de 1840: “Nenhum senhor de escravos permitirá aos mesmos o andarem pelas
ruas desta Villa, ou outra qualquer parte quer possam ser vistos, esfarrapados, e de forma que pareçam,
nus. sob pena de l$000 réis de multa pagos pelo senhor do escravo que assim for encontrado.”

nos momentos de folga do trabalho, ocasião em que se

sambas e jogos.89

A polícia urbana recaiu mais severa sobre os pretos — e, dentre esses, os cativos

foram os mais penalizados —, que sobre qualquer outro segmento social ou étnico.

Além de se virem impedidos de praticar uma série de manifestações culturais que lhes

eram caras, os escravos eram discriminados em relação às determinações das penas a

serem pagas em caso de desobediência às leis: ao invés das multas, castigos corporais:

bolos, palmatórias, açoites, prisão ou trabalho público forçado. Na cidade do Recife, as

posturas municipais de 1831 determinavam, por exemplo:

A rede repressiva da lei alcançava o espaço público das praias, proibindo não

apenas a realização de jogos populares no seu território, mas também os banhos nus de

que costumavam usar principalmente os homens livres pobres e os escravos: “toda a

pessoa que de dia for achada nu em beiras de praia, ou tomando banho, com os corpos

descobertos, sem a devida decência”, seria punida com pena equivalente à citada no

artigo anterior. O padrão moral da elite, não havendo sido incorporado pelas camadas

subalternas, fora-o, no entanto projetado sobre o modo destas camadas se comportarem

e se apresentarem em público. Por decoro, proibia-se que injúrias com palavras ou ações

indecentes e infamantes fossem proferidas em lugares públicos. Pelo mesmo motivo, os

proprietários de escravos ficavam proibidos de os enviar às ruas “sem que sejam

vestidos de roupa que lhes cubra os corpos, e que essas roupas não sejam

esfrangalhadas”.91
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92 Posturas da Câmara Municipal de Olinda. Olinda, Paço das Sessões do Conselho Municipal de Olinda.
4 de janeiro de 1893, Capítulo X. Art. 105.
93 OLINDA - Posturas da Câmara Municipal de Olinda de 1920. Capítulo VII. Art. 90 e 91.
94 O pudor de revelar ou deixar transparecer as partes pudicas do corpo manifestava-se em diversas outras
situações sociais. Tollenare. por exemplo, sentiu-se envergonhado por ocasião do brinquedo de entrudo.
forma de diversão carnavalesca que consistia cm atirar água uns nos outros, ficando as roupas molhadas e
grudadas ao corpo, o que lhe dava a sensação de estar despido. Isto numa época em que a sociedade local
absorvia com relativa tranquilidade comportamentos ou vestes que de alguma forma deixassem o corpo à
vista ou apenas sugerido. TOLLENARE, L. F. de. Op. Cit.. p. 128 -9.

Tempos depois, já após a abolição dos escravos e o advento da República, as
autoridades públicas de Olinda, atentas à manutenção do decoro público, legislavam. É

proibido a todo indivíduo em idade no uso da razão apresentar-se em público em calças

e sem camisa ou com esta por fora das calças e mesmo por qual quer modo vestido

indecentemente.”92 Em 1920, medidas repressivas semelhantes continuavam a ser

adotadas pela Câmara de Olinda, sob o argumento de preservar a moral e os bons

costumes no seio da coletividade. Não era permitido andar sem camisa nas ruas da

cidade e todo aquele que fosse pego tomando banho sem roupa, urinando ou praticando

qualquer ato indecente nas ruas da cidade ou vilas do município, seria multado ou

sofreria dois dias de pnsão correcional.
As leis deveriam punir as infrações cometidas contra as regras do pudor e a

decência pública consideradas mais graves, sendo, na prática, acionadas sobretudo

contra os segmentos populares. Havia, porém inúmeros outros aspectos relacionados ao

decoro sobre os quais as normas disciplinares, os ditames do código do bom tom e o

julgamento coletivo deveriam atuar e ser capazes de controlar sem que fosse necessário

fazer uso da força policial. A normalização dos sentimentos e comportamentos dirigia-

se preferencialmente às camadas sociais ricas e letradas da cidade. Dizia a regra da boa

moral que uma vestimenta decente deveria cobrir as partes consideradas pudicas do

corpo. Para as mulheres de família, que viveram entre meados do século XIX e as duas

primeiras décadas do XX, isto significava trazê-lo quase inteiramente coberto, e mais

ainda, disfarçado de uma tal forma que em nada revelasse ou mesmo sugerisse os

contornos da carne, e com as curvas e volumetria qualquer coisa que insinuasse uma

sexualidade ativa da mulher e despertasse a libido dos homens. Daí serem as roupas de

banho compridas, folgadas e confeccionadas em tecido espesso e escuro, que não

aderisse ao corpo, demarcando-o, e também não deixasse a pele vulnerável à luz solar.

Conta Edson Nery da Fonseca, baseado em depoimentos por ele coletado, que

certa vez um inglês, indo aos banhos no estabelecimento dos arrecifes, cobriu-se apenas

com uma pequena sunga, como era uso nas praias de seu país. Os frequentadores da
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Casa de Banhos protestaram e o súdito inglês teve que recorrer a um fato de baeta.

Depois, foi a vez de uma alemã escandalizar a assistência de banhistas por portar um

maiô considerado indecente. Da mesma forma que o inglês, a moça teve que trocar sua

roupa de banho por uma de baeta. Não conformada, ao entrar numa das piscinas dos

arrecifes, despiu-se e tomou banho nua.95 De outra feita, na primeira década do século

XX, foram umas moças francesas, filhas de Madame Girard, proprietária de uma loja de

artigos femininos na rua Nova, sede do comércio elegante do Recife, as acusadas de

estarem corrompendo os costumes locais. As moças tinham por hábito banhar-se na

praia do Brum, mas não o faziam como as demais mulheres da terra, vestindo roupão de

baeta e touca e seguradas pelas mãos dos banhistas. Tomavam banhos sozinhas e

usavam um modelo de maiô de meias mangas e calças pouco acima dos joelhos,

provocando verdadeiro escândalo, como bem recordava Sylvio Rabello.96

Resguardava-se o corpo não somente por uma questão de pudor, mas também

para protegê-lo dos efeitos causticantes do sol sobre a pele. Manter a cútis fina e alva,

sendo moda entre a burguesia européia, era desejo dos membros das classes dominantes

locais e de todos aqueles que se queriam distantes e distintos dos escravos e, mais tarde,

quando já abolida a escravidão no país, dos seus descendentes, homens pobres de cor.

Signo de classe e elemento de estética corporal, a ambicionada cor alva da pele foi uma

das resistências culturais da elite contra a qual teve que se opor, com muita cautela, a

higiene.

Adotar o uso de uma vestimenta adequada a uma situação tão particular quanto a

dos banhos de mar era em si mesmo revelador de uma certa complexidade alcançada

pela sociedade urbana. Fazia parte das recomendações da higiene o saber fazer uso de

uma roupa apropriada para cada clima, sexo e idade — o que em muito favorecia os

comerciantes do ramo e agradava os modistas.97 Os trajes de banhos constituíam artigos

raros e custosos, sendo poucos os que dispunham de recursos para adquirir um modelo

para seu uso pessoal. E assim, por certo tempo, possuir uma roupa de banho constituía

um sinal de riqueza. Para os demais, o comércio oferecia como alternativa as roupas de

aluguel, disponíveis nos estabelecimentos balneários das praias de Olinda e do Recife,

em alguns bares, restaurantes e pensões situados à beira mar ou próximos à praia.

9> FONSECA. Edson Nery. Esplendor e queda da Casa de Banhos ...
RÁBELLO. Sylvio. Op. Cit.. p. 18 - 19.

9 SÁ. José Marques de. Op. Cit.. COSTA, Jurandir Freire. Op. Cit.. 128-33.
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98 Respectivamente, PARA os banhos em Olinda. Diário de Pernambuco, l°out. 1870, p. 6 ; AO
ARMAZÉM do Vapor Francês. Ibid. p. 5; PARA banhos de mar. Ibid. p. 6; BANHOS de mar, Ibid. 3
dez. 1875; TOALHAS de linho do Porto. Ibid. p. 6. BANHOS de mar. Jornal do Recife. Io out. 1885. p.
4.
99 ARMAZÉM Leão. A Província. Recife, 26 jan. 1902. p. 4. Em 1905. o armazém do Louvre vendia
roupas de banhos para homens e senhoras, sapatos, toucas impermeáveis e baeta de pura lã. BANHOS de
Mar. Jornal do Recife, 17 out. 1905, p. 3.

Algumas casas comerciais do Recife especializaram-se na venda de artigos para

banhos, quase sempre importados da França; só depois, lá para os anos 1920, a moda

praia norte-americana viria a fazer concorrência aos produtos europeus. Em 1870, a loja

do Barateiro, localizada na rua da Imperatriz, anunciava haver recebido pelo último

vapor “Lindos costumes de lã enfeitados próprios para banhos , ao preço baratíssimo de

15$000, fazia questão de frisar. No armazém do Vapor Francês, em 1873, poderiam ser

adquiridos uns sapatões atamancados com sola, próprios para banhos, sítios e jardins.

Na mesma loja, oito anos depois, havia novo sortimento de modelos de sapatos comuns,

de lona provavelmente, para os banhos das senhoras, homens e crianças. Também da

Europa chegara uma bela coleção de vestuários para banhos, recomendados pela

elegância e simplicidade como convinha à ocasião. Umas toalhas de linho para banhos,

vindas do Porto, muito grandes e de longa duração, estavam sendo vendidas a 10$000

em 1875. Em 1885, a casa Louvre tinha para vender “superiores costumes de excelentes

fazendas para banhos de mar”, ao preço de 10$000 os trajes das senhoras, 8$000 os dos

senhores, e 5$000 os costumes para crianças. Na loja vizinha, especializada em chapéus,
98

havia um completo sortimento de chapéus próprios para banhos.

Ao inaugurar o novo século, os trajes e artigos para banhos de mar mostravam-

se mais variados nos tecidos e modelos e diversificados nos preços. Em 1902, um

reclame comercial do Armazém Leão, especializado na venda de roupas e tecidos,

classificava os artigos segundo a clientela a que se dirigiam, se aos banhistas, ao clero,

militares ou bebés, ou de acordo com a ocasião social a que se adequavam, luto,

casamento, dentre outros. Para os banhistas, dispunha dos seguintes artigos.

Costumes feitos de casemira e baeta para homens e senhoras para todos os preços.
Camisas de meia com listas largas, com manga e sem manga próprias para banhistas a
2$000.
Baeta inglesa superior com duas larguras a l$5000.
Toalha para banho grande variedade todos os preços.
Capotes felpudos para banhos, de todas as cores e tamanhos,
Toalhas de rosto portuguesas a l$000 uma”.99
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Uma tal vestimenta obviamente não favorecia a mobilidade dos banhistas dentro

d’água. Antes, dificultava todo e qualquer movimento que exigisse maior agilidade

corporal e resistência física de seu portador. Mas não devemos atribuir ao arcabouço da

vestimenta as atitudes que a maioria dos banhistas ostentava em relação ao mar, nem o

comportamento tímido e passivo que eles geralmente manifestavam dentro da água. O

modelo da roupa atendia, primeiro que tudo, às regras da boa moral, a determinadas

concepções estéticas e a certos preceitos da higiene, cuja função era proteger o corpo,

ou o que se entendia por isso. Mas ela se mostrava compatível também com o modus

vivendi da maioria da gente da elite e da classe média urbanas, de fins do século XIX e

de inícios do XX.

Muitos daqueles que iam ter ao mar o faziam por estarem enfermos, cloróticos

ou doentes dos nervos. Outros apresentavam uma constituição física fraca, real ou

aparentemente fraca, a musculatura flácida e reflexos corporais lentos, características

que anos e anos de um viver sedentário e avesso à luz solar haviam se encarregado de

fixar à anatomia da gente de elite branca e citadina, conforme diziam, convictos, os

higienistas. Na rotina desses indivíduos, a vida ativa e os exercícios físicos não

costumavam ter vez. A natação e os mergulhos, por exemplo — para evocarmos apenas

duas das práticas que viriam a marcar profimdamente o modo de estar no mar e

relacionar-se com as águas, num futuro mais ou menos próximo —, estavam ausentes

dos banhos de mar da grande maioria.100 Nas praias, ao longo do areal, a exiguidade de

manifestações lúdicas, terapêuticas ou recreativas também se fazia notar. Até os

primeiros anos do século passado e para a população adventícia que invadia as praias

anualmente, durante a estação balneária, seu uso estava praticamente restrito às coletas

aleatórias de conchas, à apreciação da pesca artesanal realizada pelos pescadores do

lugar, a uma ou outra caminhada aconselhada pelo médico.

Desconhecimento do ambiente marinho e das regras mais elementares da

natação, motivações higiénica e terapêutica e vidas marcadas por hábitos sedentários

convergiam e resultavam em banhos nos quais os corpos pouco se expandiam no meio

líquido. Os movimentos eram limitados e os deslocamentos na água, diminutos. Os

banhistas, de um modo geral, adotavam uma atitude passiva em relação às águas que os

100 Sabemos que os mergulhos eram apreciados pelas sinhazinhas que se banhavam nos rios, na primeira
metade do novecentos, como observaram Tollenare e outros. Elas estavam familiarizadas com os rios,
conheciam o terreno em que pisavam, a direção das correntes fluviais. Mas do mar. quase nada se sabia
naquela segunda metade do século XIX, começos do XX.
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101 GAMA Padre Loocs Os pagodes, regabofes, comezainas, etc. O Carapuceiro, Recife. 3 mar. 1840°
SobrcTbXlSeíX^le urbana. ver também FREYRE. Gilberto. Sot,^ e 1-

'“^BARBOSA Plácido O problema da tuberculose no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. .-Iimis do
Biblioteca Nacional, v. XL. p. 305. 1923 (Conferência promovida pela Biblioteca Nacional em 121o).
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os médicos, cultivados por um período

’23Ívas gerações, findavam por modelar

fazer reconhecível na coloração da

no modo de andar, de sentar e de

saúde e a resistência vital do organismo,

brasileiros da elite, brancos e que habitavam

senhoras do sertão, que transbordavam em saúde, vigor e
eram ordinariamente

Décadas mais tarde,

de resto, deveria parecer adequada para quem buscava a cura

no mar.
Tão logo as idéias da higiene moderna começaram a ser largamente difundidas

no Brasil, os especialistas desse campo do saber voltaram-se contra o que afirmavam ser

hábitos e comportamentos anti-higiênicos das elites citadinas. Os higienistas — e, antes

deles, os viajantes estrangeiros — identificaram nos hábitos sedentários, na vida

consumida em ambientes fechados e insalubres e nas diversões desregradas, uma das

razões para os incómodos de saúde que afligiam a cada membro da elite,

individualmente; assim como contribuíam também para os tantos males de que sofriam

as populações urbanas. Vítimas e algozes, elas mesmas, das péssimas condições

sanitárias em que se encontravam as cidades brasileiras no alvorecer do penodo

imperial.
Tais hábitos e comportamentos, diziam

de tempo demasiado longo, repetidos por sucessivas

seus corpos, por se fixar na aparência física e se

pele, nas expressões faciais, na postura do corpo,

movimentar-se. Por fim, condicionavam a

definindo um tipo físico padrão entre os

cidades. Comparadas às
vida, as mulheres das cidades, na opinião do padre Lopes Gama,
descoradas, achacosas e de maravilha chegavam cedo à velhice.101

a crítica persistia basicamente no mesmo tom. Os brasileiros eram de estatura exígua, o

peito estricto, musculatura desleixada, passo frouxo e respiração curta.

Para mudar este estado de coisa, era necessário combater suas causas,
abandonando os maus hábitos e costumes. Para os indivíduos mais bem situados

economicamente e que viviam em condições sanitárias um pouco melhor que as da

imensa maioria da população pobre e escrava, por quanto esta existiu, os médicos

recomendavam seguir os ‘preceitos da higiene privada’. Dentre estes, estavam os

cuidados com a escolha do vestuário e da alimentação, o equilíbrio entre o sono e a
vigília, diversões regradas e atenção com o asseio pessoal, quesito em que os banhos de
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A ginástica e a vida ao ar livre eram fundamentais na educação das crianças e

dos jovens, cujos organismos se encontravam em pleno desenvolvimento. Convencidos

dos enormes benefícios trazidos à saúde do corpo e à constituição moral da mocidade,

os higienistas defendiam a necessidade de incorporar a educação física na formação

escolar. Alguns colégios de feição moderna, surgidos no Recife a partir de 1840,

incluíam certas modalidades de exercício físico na rotina escolar. Em 1843, as moças

que se formavam para ser uma ‘dama moderna’, no estabelecimento de ensino da

senhora Clementina de Moraes Sarmento, diplomada em Paris, recebiam aulas de canto

e dança. Eram atividades consideradas delicadas e apropriadas às senhoritas. Em 1856,

comentando sobre o projeto do novo prédio do Ginásio Provincial, o cronista Antônio

Pedro de Figueiredo lamentava que as áreas destinadas ao jardim, aos exercícios

“A feita de exercício tem efeitos debilitantes sobre a constituição; produz uma
sensibilidade extraordinária, tendência a exageração de todas as impressões, primeiro
grao [sic] d’essas afecções nervosas tão frequentes nas pessoas que se entregam ao luxo
e à moleza. A feita de exercício é também considerada como uma das causas mais
poderosas da tísica pulmonar.”104

água, de ar e de luz eram essenciais. Fazer exercício físico regularmente e dedicar mais

tempo à vida ao ar livre constituíam as bases para uma existência saudável.103

Os exercícios físicos, quando praticados regular e moderadamente, favoreciam o

apetite e ativavam a digestão. Àqueles que os praticavam, proporcionavam um sono

reparador. Algumas modalidades, como a caça, a cultura de uma horta, os trabalhos

mecânicos, produziam grande influência sobre as paixões, acalmando-as.

Consideravam-nos o melhor meio para corrigir os efeitos nocivos ocasionados pelos

excessos de atividades intelectuais e morais. A tez adquiria cor e frescura, o sangue se

fortalecia e o peito se desenvolvia. Além desses benefícios à saúde, muitas pessoas

acometidas de melancolia e histerismo deviam suas curas a um gênero de vida mais

ativo. Se praticados em excesso, porém, os exercícios podiam causar desarranjo das

funções e até provocar moléstias. Quando ausentes, esclarecia o sempre prestimoso

Chemoviz, em seu Dicionário da medicina popular:

103 Ver. por exemplo. CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Op. Cit.; e COMISSÃO Central de Saúde
Pública. Conselhos ao povo sobre os preceitos higiénicos que se deve guardar no curso da epidemia do
cholera-morbus, e os meios de remediar aos primeiros sofrimentos, pela comissão central de saúde
pública do Rio de Janeiro. Diário de Pernambuco. Recife, 25 set. 1855. p. 2.
104 tHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Op. Cit., 5. ed. v.l. p. 1030-6. Na primeira edição, datada de
1843. não aparece o verbete ‘exercício físico', mas sim. ginástica. A quinta edição, da qual extraímos a
citação, é de 1878.
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no Recife, voltada para

105 A notícia sobre o educandário moderno para moças foi publicada no jornal do Partido Liberal, o
Diário Novo, em 4 de janeiro de 1843, citada por DANTAS, Ney Brito. Entre coquetes e chico-machos:
uma leitura da paisagem urbana do recife na primeira metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em
História) Universidade Federal de Pernambuco, 1992, p. 52. Sobre o Ginásio Provincial FIGUEIREDO.
Antônio Pedro de. A Carteira. Diário de Pernambuco, 29 set. 1856 apud O Diário de Pernambuco e a
história social do Nordeste ..., v. I. p. 377.
106 INTERNATO Pernambucano. Diário de Pernambuco, 29 dez. 1875. p. 2.
107 As referências bibliográficas completas dessas obras se encontram no item dedicado a bibliografia, do
presente trabalho.

ginásticos e ao desenfado dos alunos estivessem ameaçadas de desaparecer para dar

lugar à expansão física do prédio. Favorável ao hábito da ginástica entre os jovens,

defendia que o governo comprasse mais alguns palmos de terreno para construção de

um tanque para natação.105

Mas o verdadeiro modelo de escola higiénica e moderna
a formação dos filhos da elite, da cidade e do campo, foi o Internato Pernambucano.

Fundado por Manoel Alves Viana em 1876, o Internato era um empreendimento

inovador em vários aspectos. Era o primeiro a se instalar fora do perímetro urbano, o

que representava um risco do ponto de vista comercial, ocupando o majestoso edifício

que pertencera a Henri Gibson, no arrabalde da Ponte d’Uchoa. Por sua localização

geográfica privilegiada, o amplo e arejado prédio rodeado de área verde livre, os ares

benfazejos do campo, os jovens alunos podiam desfrutar das atividades físicas e

recreativas com muito mais vantagem que em qualquer outro local, alardeava a

propagando do estabelecimento. Contava com vasta área externa, dividida em secções.

Havia um pavilhão destinado à ginástica; um lago de trezentos e cinquenta palmos de

cumprimento por cento e trinta de largura, com água renovável do rio Capibaribe que

passava ao fundo, para aula de natação, pescaria e regatas em escalares; e um terreno

reservado aos exercícios militares, às carreiras, equitação simples e montaria para os

106maiores.
O despertar do interesse pela ginástica na segunda metade do século XIX, ainda

que limitado e insuficientemente praticada pela população em geral, segundo opinião

dos higienistas, podia ser reconhecido através de uma certa literatura especializada que

circulava pela cidade do Recife. Além do já referido Arte de nadar, de 1835, tradução

pioneira no gênero, constam, presentemente, no acervo do Gabinete Português de

Leitura, livros como o Guia de ginástica, traduzido do alemão em 1868; o Novo guia

para o ensino da ginástica nas escolas públicas da Prússia, publicado por ordem do

ministro do Império, em 1870; assim como o livro de Augusto Filipe Simões, intitulado
107Educação física, cuja segunda edição data de 1874.
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108 Palavras proferidas pelo doutor Antônio Peregrino Maciel Monteiro, Presidente da Sociedade de
Medicina de Pernambuco, em 4 de abril de 841. MONTEIRO, Antônio Peregrino Maciel. Discurso. Anais
da Medicina Pernambucana (1842- 1844)... p. 14.
I09 'Muito já foi produzido nas ciências sociais sobre o tema. Uma boa interpretação da questão, exposta
de maneira clara e sucinta, encontra-se em ORTIZ, Renato. Cultua brasileira & identidade nacional. 2.
ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.

De acordo com a higiene moderna de meados do oitocentos, os exercícios

dividiam-se em três tipos: ativos, passivos e mistos, que deviam ser praticados levando

em conta a situação particular do organismo de cada indivíduo. Dentre os primeiros, em

que o corpo era sempre o único agente do movimento, constavam o andar ou a marcha,

a dança — especialmente recomendada às senhoras, as corridas, a caça, a natação, a

esgrima e os jogos: de bola, a pela, o palamalho, o volante, o bilhar, o jogo de corda.

Dentre os exercícios passivos, a navegação e os passeios de sege eram especialmente

recomendados por facilitar a digestão. Quanto aos mistos, compunham-se de estímulos

produzidos pelo exterior e esforços espontâneos, com destaque para a equitação.

A ginástica e a vida ao ar livre tinham consequências diretas e imediatas não

apenas sobre a saúde pessoal, aumentando a resistência do organismo, mas também

provocavam alterações visíveis na estrutura do corpo e na aparência física. Apregoavam

os médicos que a adoção desses dois preceitos higiénicos eram capazes de transformar

uma população de fracos, corcundas e cloróticos em um povo ativo, robusto, corajoso e

sofredor.108

Tendo ganhado força nas décadas de 1840, 1850, e se mantido atuante durante

toda a centúria, esse aspecto particular do pensamento higienista aportou no século XIX

com algumas nuances e atualizações. No bojo das teorias científicas evolucionistas, em

que se afirmava a superioridade de alguns povos — compreendidos como

representantes de uma nação —, sobre os demais, adquiriu novas dimensões e

significados de graves consequências políticas inclusive.

A análise comparativa entre o povo brasileiro e outros povos considerados

superiores, com destaque para os alemães, ingleses e norte-americanos, colocava o

primeiro em notória e preocupante desvantagem em termos de vigor e desenvolvimento

físico. Os brasileiros eram um povo de fracos. Sendo esta uma representação da

realidade, era, no entanto, aceita como verdade pela intelectualidade da época. Entre a

segunda metade do século XIX e as duas primeiras décadas do XX, as explicações para as

diferenças entre os povos costumavam ser atribuídas a uma questão de meio e de raça.109

A tibieza dos brasileiros e o que se entendia por caráter nacional de um povo eram,

assim, apreendidas em termos de um determinismo biológico. As mudanças, nesse caso,



tomavam-se extremamente difíceis. Para uma certa linha de pensamento, elas só

poderiam ser alcançadas a muito longo prazo, através da limpeza ou do branqueamento

da raça. Uma outra linha explicativa acreditava que a regeneração da raça poderia vir

justamente através da mudança de hábitos coletivos, mais propriamente, através da

adoção da ginástica e da vida ao ar livre. Esta era a opinião que predominava entre os

higienistas, aceita e referendada por outros grupos e segmentos sociais, a exemplo de

muitos editorialistas e cronistas de jornais:

“Ninguém de boa fé poderia negar a importância do exercício físico no
desenvolvimento e aperfeiçoamento das nacionalidades. A Inglaterra foi até certo tempo
um pais de linfáticos e o que veio tomá-la um país de homens fortes foi a prática dos
sports. O crickt, o foot-ball, o hockey, o golf o paperchase, o fox honting, o tênis, o
remo, e a natação são familiares a todos os rapazes ingleses, porque em todas as escolas
são mais ou menos adotados os exercícios desses sports.

Infelizmente, no Brasil em geral e principalmente no norte, os exercícios físicos
são inteiramente desprezados e dai essa geração de incapazes, de atrofiados, de moços
curvados ao peso da inércia, de tez doentia, olhos encovados, denunciadores de vícios
funestos, que podem redundar na derrocada da nacionalidade.

Os exercícios físicos em Pernambuco eram praticados pela colónia inglesa,
sendo que os brasileiros se julgavam incapazes de praticá-los”. 110

"" O FOOT-BALL em Pernambuco e o Sporz Club do Recife. O Imparcial. Jaboatão, 26 jan. 1919. p.l.
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Os apelos da higiene, no entanto, não se dirigiam a todos os segmentos da

sociedade. Buscava-se sensibilizar e convencer especialmente aquelas camadas que,

livres dos afazeres diários, pesados e repetitivos do trabalho manual, distanciavam-se

cada vez mais da vida natural e primitiva. Um modo de vida cujos modelos eram os

camponeses, para a Europa, especialmente os dos países nórdicos, e, para o Brasil, os

índios pré-cabralinos ou os sertanejos da atual região nordestina. Ao contrário desses, os

habitantes das cidades, principalmente os das elites, levavam uma existência artificial,

cercada de luxo e entregues à indolência do corpo e do espírito. Para essas frações

ociosas da elite, produtos da sociedade burguesa e da cultura urbana, o desejado

reencontro com a natureza poderia ser alcançado, em parte, por meio da disciplina do

corpo, do esforço contínuo da ginástica e dos esportes, e por um maior tempo passado

em espaços abertos e de natureza primitiva.

Mas eis que já então, essas atividades passavam a ser consideradas formas

nobres e elegantes de ocupar o tempo livre, sendo identifícadas..pela sociedade como um

privilégio de uma classe ociosa. O tempo livre dedicado ao treinamento do corpo e ao

condicionamento físico ganhava forma concreta, palpável e visível, transformado que



111 Club de Regatas Pernambucano. Recife, Jornal do Recife, 4 nov. 1885, p. 2.
112 Em 1888, inauguraram-se três hipódromos no Recife: em Io de janeiro, o Prado Pernambucano na
Madalena; o hipódromo do Campo Grande em 30 de setembro; e o prado da Estância, pertencente à
Sociedade Anónima Derby Club, em 15 de dezembro. Este último, de propriedade do comerciante e
pioneiro na industrialização no Norte do país, Delmiro Gouveia, acabou dando nome ao atual bairro do
Derby. Possuía arquibancadas de ferro com capacidade para até 1.800 pessoas, e mais: restaurante, bares,
salas para senhoras, salão para sócios. Dissolvido o prado em 1897, Delmiro Gouveia construído, no
local, o grande mercado do Derby. O mercado Coelho Cintra, assim se chamava, possuía de 264
compartimentos, contava com serviço d’água encanada e esgoto, além de haver sido a primeira edificação
a contar com extensa e geral iluminação elétrica. O complexo comercial e urbanístico compunha-se ainda
de um luxuoso hotel, a Pensão Derby, e contava com um pavilhão para divertimentos populares. SETTE.
Mário. Arruar..., p. 177-81. Id. Maxambombas e maracatus .... p. 78-80; ROCHA. Tadeu. Mamede
Ferreira mapeou o Recife em 1855. Diário de Pernambuco. Recife. 29 maio 1988. p. 19 - A;
TRÍGUEIRO. Adja Bezerra Faria. Oh de fora! Um estudo de arquitetura residencial pré-modernista do
recife, enquanto elemento básico de composição do cenário urbano. Dissertação (Mestrado em História).
Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Recife. 1989. p. 121.
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fora em músculos fortes e vigorosos, convertido em energia e altivez corporal. A

aparência física forte, robusta e corada, tomava-se, em si mesma, uma insígnia de

classe. Exibir um físico hercúleo assinalava as diferenças não apenas entre este ou

aquele modo de vida, mas as desigualdades existentes entre as classes sociais no interior

de uma mesma sociedade.
Entre os anos finais do século XIX e as primeiras décadas do XX, surgiram os

primeiros e raros adeptos do cultivo das práticas esportivas no Recife, pinçados

especialmente entre os membros da comunidade britânica local, militares e os rapazes

das famílias ricas da cidade. Ainda em 1885, o Clube de Regatas Pernambucano, muito
provavelmente uma das primeiras agremiações voltadas para a promoção de atividades
esportivas na cidade, importou da Inglaterra dois botes apropriados às regatas. Os botes

— que o jornal dizia ser os primeiros do gênero chegados a então província de
Pernambuco — fizeram sua estréia no Capibaribe, com ótimos resultados.111

Dentre os chamados esportes modernos, o hipismo, o remo e o ciclismo foram os

primeiros a granjear a simpatia dos atletas e da assistência locais. Os ciclistas

encontravam-se no velódromo do Derby, inaugurado na virada do século XIX para o
XX, onde eram realizadas as corridas. Competiam filhos do alto comércio local,

industriais, políticos, doutores: Arthur Lundgren, Oscar Berardo, Othon Melo, Gaspar

Neves, Alberto Amorim, Francisco Pessoa de Queiroz, Fernando Piereck, Horácio

Moreira, Franklin Seve, Guedes Pereira Filho, Eugênio Mendes Jacques, João

Maranhão, dentre outros.112

Mas, já na segunda década do século XX, o futebol havia suplantado a todos no
gosto da elite e mesmo entre as camadas populares. Em 7 de abril de 1901, foi fundado o

mais antigo grémio desportivo da cidade, ainda hoje em funcionamento, o Clube
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Comentando sobre o crescente interesse que o futebol vinha despertando entre os

jovens pernambucanos, um jornalista atribuía parte do sucesso às gentis patrícias, ou

melhor, à preferência que elas andavam demonstrando pelos rapazes de corpos atléticos

e músculos desenvolvidos:

113 Ver matérias Clube Sportivo Almirante Barroso e Clube Náutico Capibaribe. Estádio. Recife, 31 de
jul. 1937. p. 7 e 18.
114 ENNES. G. Deve proibir-se ofoot-baal? (Questões médico-sociais). Diário de Noticias. Lisboa apud
Jornal do Recife. 10 out. 1909, p. 1.
115 O FOOT-B ALL em Pernambuco e o Sport Club do Recife. O Imparcial. Jaboatão. 26 jan. 1919. n. 4.
p. 1.

Náutico Capibaribe. A princípio, suas atividades limitavam-se exclusivamente à

promoção de regatas, cujas competições ocorriam na bacia do Capibaribe. De sua

fundação, participaram gente de grande projeção social, como Bento Magalhães,

Francisco Pessoa de Queiroz, Pedro Nolasco, Protasio de Mello, Ernesto e Camillo

Pereira Carneiro, Ernesto de Amorim Silva. Em 13 de maio de 1905, surgiu o Sport

Club do Recife, forte rival do Náutico nas competições a remo. Seguiu-se-lhes o Clube

Sportivo Almirante Barroso, fundado em 1909. Com sede própria instalada à beira rio,

na rua da Aurora, próximo ao encontro do Beberibe com o Capibaribe, tinha por
113finalidade desenvolver os esportes náuticos em Pernambuco.

Associados às mudanças nos hábitos, comportamentos e preceitos morais de

certas camadas ou mesmo de determinados grupos sociais, surgiam novos valores

estéticos em relação ao corpo e ao vestuário, modificavam-se conceitos sobre moda e

elegância, alteravam-se os gostos. Ao findar o século XIX, já estavam demarcadas

algumas das tendências que predominariam nas sociedades capitalistas modernas em

relação às questões de estética e hábitos corporais. Propensões culturais que o século

XX faria vingar e florescer, especialmente após a Primeira Guerra:

“Elas acompanhando o progresso humano já não apreciam mais o tipo do poeta
romântico antigo, magro, pálido de olhos encovados a recitar quadros chorosos, para
preferirem o tipo forte e enérgico de espáduas largas e peitos forte, pleno de vigor e de
saúde, com todas as probabilidades de vitória numa luta em defesa do seu err.”

“Houve um tempo em que ser esgalgado, amarelento e descadeirado, e ter
mesmo um aspecto doentio, representava a suprema elegância e distinção; hoje, já se
não pensa assim, e ter uns músculos, vigor e agilidade, parece mais prestante gentileza e
extrema galhardia. (...).

Caiu a graciosidade da anemia e da gastralgia; ficou a galantaria e o sal da
miopia. O que pode a presunção atrevida!”114
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“Quem foi que disse que eu era forte?
Nunca pratiquei esporte
Nem conheço futebol
O meu parceiro sempre foi o travesseiro
E eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol
A minha força bruta reside
Em um clássico cabide
Já cansado de sofrer,
Minha armadura é de casimira dura
Que me dá musculatura
Mas que pesa e fez doer

A dupla de compositores, Noel Rosa e Vadico, soube tirar bom proveito dessa

querela que povoava as ruas do país na década de 1930, e tomava mais animadas as

conversações das moças. Com fina espiritualidade e capacidade de criticar os costumes

sociais por meio de uma linguagem bem humorada, na música Tarzan, o filho do

alfaiate, ironizavam com o protótipo do homem forte e robusto e com o modelo de vida

no qual a ginástica e a exposição ao sol eram fundamentais. A letra dizia:

Eu poso pros fotógrafos
E distribuo autógrafos
A todas as pequenas lá na praia de manhã
Um argentino disse
Me vendo em Copacabana:
No hay fiierza sobre-humana
Que tedenga este Tarzan!116

116 VADICO e ROSA. Noel. Tarzan. o filho do alfaiate. Songbook Noel. Idealizado e produzido por Almir
Chcdiak. Rio de Janeiro: Lumiar. 1991. faixa n. 2.

Contudo, constituindo este modo de vida uma inclinação na virada do século,

não possuía ainda a força coercitiva daqueles fenômenos que a tudo abarcam e a todos

dominam. Firmes na campanha por uma vida saudável ao ar livre e em que a ginástica

estivesse presente, os higienistas que atuavam no Brasil buscavam reforçar seus

argumentos. Recorriam aos países onde a cultura física era alvo de uma maior atenção, e

deles extraíam o modelo. Sociedades onde “os banhos ao ar livre, a natação e o

mergulho [eram] os mais populares e os mais aconselhados dos desportos e dos

exercícios físicos”. Afirmavam que as atividades físicas realizadas nas águas e a céu

aberto eram as mais fáceis de serem executadas e as mais eficazes para aumentar a

resistência orgânica e maximizar o bom funcionamento da respiração. E mais, eram elas
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que “proporcionavam, sem monotonia, o máximo de luz, de sol e de ar livre ao

organismo”.117

Exaltava-se a vida ao ar livre, ativa, descontraída e destituída do que alguns

consideravam excesso de pudor da sociedade burguesa ocidental. Uma vida fisicamente

movimenta e relaxada espiritualmente, tal como se verificava nas praias de alguns

países da Europa e da América do Norte:

117 BARBOSA. Plácido. Op. Cit., p. 303.
118 Id. Ibid. p. 306.

“Vendo a promiscuidade com que nas praias e campos dos Estados Unidos e do
norte da Europa rapazes e raparigas se entregam aos mais variados desportos, vendo o
esquecimento em que eles se ficam longas horas, mal despidos, deitados na areia, a
conversarem risonhos enquanto o sol e o ar os banham salutarmente, vendo a ânsia com
que os logradouros de vida ao ar livre são buscados pela população, ao menor feriado
que tem nas suas ocupações, o Brasileiro — por essência desanimado e pudibundo —
poderá pensar que isso seja despudor ... Nunca o foi. E o instinto da raça pela
regeneração física ao contato com a natureza pura; é a obediência da população à
propaganda das classes dirigentes em prol da vida ao ar livre com base da boa saúde”.

No espaço complexo e de largos horizontes, composto pelas águas do mar e

areias das praias, surgiam práticas inéditas, novos comportamentos eram engendrados,

novas formas de sociabilidade e de convivência entre os sexos iam sendo tramadas a céu

aberto. Redefiniam-se os padrões de beleza e as noções de pudor e decência em público.

Inventava-se um estilo de vida, ao qual se pretendia imprimir um sinal de elegância e

distinção. Um modo de ser que se construía indissociavelmente ligado à idéia de

modernidade, saúde, vigor e energia, ao que se somava a imagem da juventude, da

descontração e da alegria. Era este o modelo de vida ao ar livre, que alcançava o

máximo de expansão e de expressão coletivas na beira mar, que muitos queriam ver

implantado nas praias brasileiras, entre eles higienistas e gente que atuava na imprensa.

Em conferência proferida na Biblioteca Nacional, em 1915, o doutor Plácido

Barbosa foi mais além da condenação dos hábitos sedentários e reclusos da população

urbana do país, reprovando também o que concebia como excesso de pudor e que se

expressava através de um modo de vestir inadequado à vida à beira mar. Considerava

anti-higiênicas e antiestéticas as roupas de banhos que se avistavam ao longo do

estriado litoral brasileiro: “... há um excesso de pudor... temos vergonha de tudo, e os

trajes usuais para banho de mar são, principalmente para as mulheres, uns horríveis

balangandáos e pantalonas, impenetráveis a olhos curiosos, mas também impenetráveis
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Dizia preferir o modo como os europeus e norte-americanos

se vestiam e se comportavam ao estar nas praias, posto que, com tantas roupas, não era

o povo brasileiro nem mais santo nem melhor que aqueles. Era sim, mais fraco. Apenas

isso, muito mais fraco. E usava de argumentos científicos para defender o uso de pouca

roupa nos banhos. Eis suas palavras a respeito:

“E não é também sem uma razão higiénica que os banhos ao ar livre devem ser
tomados com tão pouca roupa quanto possível, pois está demonstrado que é enorme a
ação tônica e vitalizadora da atmosfera aberta e da luz solar sobre o corpo nu. Na
Europa, principalmente na Alemanha, de onde veio o salutar costume, existem até
estabelecimentos próprios vedados a olhos indiscretos, em que os banhos de ar e luz
podem ser tomados em estado de completa nudez”.120

119 Id. Ibid. p. 304.
120 Id. Ibid. p. 303.

ao ar e à luz salutíferos”.119

Sua opinião, no entanto, estava longe de ser consensual entre os

contemporâneos. As divergências existiam mesmo no interior da própria corporação

médica. Eram múltiplos os pontos de vista sobre os modos de estar no mar e usufruir

suas praias, como o eram os grupos e segmentos de que se compunha a sociedade,

sobretudo no espaço urbano, gerando conflitos e debates de que dão mostras os registros

encontrados nos órgãos da imprensa, artigos e livros.

Octávio de Freitas, médico pernambucano dos mais atuantes e influentes durante

a Primeira República, participou das discussões acerca de tão palpitante assunto,

discorrendo sobre as conveniências e inconveniências dos banhos de mar. Em artigo

publicado no Jornal de Medicina de Pernambuco, edição de outubro de 1911, evocava

“os sedutores trabalhos de Quinton”, sobre a organicidade do meio marinho. Meio

extremamente vivo, no qual existiam desde as mais ínfimas criaturas às mais

agigantadas e de pavorosas proporções. Meio rico em movimentos e de grande

complexidade quimica, cuja composição se assemelhava em muito à do plasma

sanguíneo humano. Defendia que a aplicação da água do mar, por suas sabidas

qualidades minerais, era mais da alçada do terapeuta que do higienista. As condições do

banho — se em águas paradas, moderadamente agitadas ou bastante revoltas — e o

tempo de duração do mesmo, cinco minutos, dez, quinze minutos, deveriam ser

prescritos pelo médico terapeuta, e variariam de caso a caso, conforme o estado de

saúde particular de cada indivíduo. Suas palavras eram como que um eco tardio das



I
1

121 FREITAS. Octávio. Banhos de mar. Jornal de Medicina de Pernambuco, Recife, 16 out. 1911, p. 78-
9. René Quinton. biólogo francês, autor do clássico ,4 água do mar, meio orgânico, escrito em 1904.
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“Tudo o que passar desta norma deve ser considerado um exagero que, se outros
males não produzir aos fanáticos ou aos aquáticos de demasiadamente apaixonados,
trar-lhes-ão, com certeza, o emagrecimento e o desperdício de forças prejudiciais à
estabilidade do equilíbrio orgânico.

Seria de toda conveniência que os banhistas se convencessem que os banhos
salgados não passam, na realidade, de uma aplicação hidroterápica e como tal sujeitos
ao mesmo regimen e aos mesmos cuidados requeridos por esta.”

concepções hidroterápicas dos séculos XVIII e XIX. Em função do argumento,

condenava toda e qualquer iniciativa que fosse de encontro a essa norma:

Sua ira voltava-se principalmente contra aqueles indivíduos sadios que, tomados

de por um entusiasmo febril, não viam nos banhos de mar mais que um “novo gênero de

sporf. O médico Octávio de Freitas condenava o que considerava excessos praticados

por alguns banhistas, pelos sportmen especialmente, e defendia a manutenção de

práticas já estabelecidas em relação ao ambiente marinho: a talassoterapia e a higiene.

Tal chamamento à norma, no entanto, pode ser interpretado como o registro de uma

reação a mudanças que se processavam no real; a transformações cujos contornos

começavam a se fazer notar com mais evidência a partir da década de 1910.

Sua fala alertava para o fato de que certas formas de comportamentos vividos

nos espaços públicos das praias e do mar, usos e sentidos coletivos atribuídos a

determinados fenômenos socioculturais — aqui representados fúndamentalmente pelos

banhos de mar —, principiavam a fugir do controle de categorias profissionais

específicas: dos terapeutas e higienistas, melhor dizendo, de certas correntes do

pensamento médico e higienista. Profissionais estes que se autopercebiam como

autorizados e legitimados para definir e normatizar os hábitos e costumes que julgavam

adequados e convenientes à população. E apesar de tudo, tanto o espaço em si quanto às

manifestações culturais que nele tinham curso estavam sofrendo um processo de

apropriação cultural e social por parte de determinados grupos e camadas da população

urbana. Estavam sendo redefinidos, recodificados e reproduzidos através de um

processo de difusão bem mais dinâmico e espontâneo.

Um dos que o médico muito provavelmente não hesitaria em condenar, por fazer

uso indevido do mar, era o acadêmico Gilberto Amado. Em livro de memórias relativas

aos anos de 1905 a 1910, dedicou todo um capitulo à sua relação de amizade com
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“Nascido para o mar, vivendo em ambiente de mar, sentindo o mar nas minhas
fibras mais íntimas, nas células do meu gene, pensando o mar nos recôncavos mais
remotos e fundos do meu ser, era para mim um deslumbramento conviver com um
indivíduo para quem o mar tinha a mesma importância que para mim”.

AMADO. Gilberto. Op. Cit, p. 227 - 237.
' ’3 Embora Cândido de Figueiredo registre a palavra em seu dicionário, em edição de 1913, com o sentido
estrito de ócio, vagar, passatempo, encontramos muito poucas referências ao termo nas fontes de que nos
utilizamos neste trabalho, razão pela qual decidimos não utilizar o termo lazer e sim, as designações mais
correntes e de sentido equivalente dadas pelos contemporâneos. FIGUEIREDO. Cândido. Novo
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Juntos, em meio às águas salgadas do mar, viveram horas inebriantes e

inesquecíveis. Instantes consagrados exclusivamente aos direitos do corpo e do espírito

de expandir-se e de gozar, conforme palavras do autor. De manhã bem cedo,

costumavam ir à Casa de Banhos, receber o impacto das ondas que vinham do Lamarão

ou nadar para além dos arrecifes, quando não rumavam para Olinda, em dias de maior

beleza e disponibilidade de tempo. Nadavam, conversavam, recitavam Camões entre um

mergulho e outro, merendavam na praia e lá ficavam, até o por do sol.

Ao principiar a segunda década, tomavam-se evidentes as mudanças que se

estavam processando na prevalência dos usos e sentidos coletivos atribuídos ao mar e às

praias de banho. Ou seja, os usos predominantemente terapêuticos e higiénicos do

espaço litorâneo, bem como as formas de sociabilidade que lhes eram correspondentes,

perdiam cada vez mais força. Cediam terreno para a exploração de atividades

esportivas, lúdicas e recreativas, para horas de descanso e repouso e para curtos

espetáculos feitos de exibições pessoais. Práticas que por sua vez engendravam novas

formas de convivência social e percepção do ambiente praieiro. O primado da

talassoterapia cedia lugar para a supremacia daquilo que, finalmente, recebeu o nome de

lazer, mas que, à época e para a sociedade a que nos referimos, ainda não era

comumente designado como tal.123 Tendências que o pós-guerra se encarregaria de

aprofundar, aprimorar e imprimir as marcas do novo tempo que se instituía.

Carlos Dias Femandes.122 Dizia tratar-se de um ex-prisioneiro cujos hábitos e

comportamentos, considerados demasiadamente estranhos para a sociedade local, eram

alvos frequentes de comentários e críticas. Este sujeito, no entanto, por sua rara e

extrema preocupação com o corpo e a saúde, marcou profundamente a vida do jovem

acadêmico de direito. Segundo relato, o que unia esses indivíduos, de personalidades e

interesses aparentemente tão díspares entre si, era o mar. A intensa paixão pelo mar,

como disse o próprio Gilberto Amado:
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diccionário da língua portuguesa. Nova edição essencialmente refundida, corrigida e copiosamente
ampliada. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1923, v. II, p. 41. Para Dumazedier, “O lazer é um conjunto
de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-
se. recrear-se e entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das
obrigações profissionais, familiares e sociais”. DUMAZEDIER. Joffre. Lazer e cultura popular. São
Paulo: Editora Perspectiva S. A.. 1976; MARCELLINO. Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma
introdução. Campinas: Editora Autores Associados. 1996; REQUIXA. Renato. O lazer no Brasil. São
Paulo: Editora Brasilicnse. 1977.
I2'' D’ARLAN. O recanto da cidade au foyer. A Revanche. Olinda. 27 set. 1931, n. 43. p. 3.

Conquistada na prática pelos banhistas mais destemidos ou aficionados pelo

mar a dilatação do tempo de estada na orla marítima contava, mais uma vez, com o

respaldo da influente categoria profissional dos higienistas, ou pelo menos de alguns

desses especialistas. Estes não mais se limitavam a buscar apoio e argumentos nos

ensinamentos da hidroterapia, mas recorriam também ao bem estruturado e

cientificamente elaborado discurso sobre o método helioterápico, que, em termo estrito,

queria dizer tratamento de saúde por meio da luz do sol. A helioterapia, como disse um

repórter de Olinda, “criou como requinte de bom gosto a higiene física ao ar livre e sem

formalidade exterior e inútil das roupas”.124 Os banhos de sol estavam na moda.

Os higienistas, a maior parte deles, eram grandes incentivadores do cultivo da

vida em lugares abertos e ensolarados — à beira-mar preferencialmente, no caso de

cidades litorâneas — mas, ao assim proceder, procuravam normatizar o espaço recém-

conquistado das praias. Buscavam disciplinar e codificar as ações e comportamentos

que começavam a se manifestar no espaço público das praias, discernindo entre práticas

e atitudes adequadas à saúde e ao ambiente e as consideradas inadequadas. O modelo a

ser implantado era, ainda e mais uma vez, o estilo de vida predominante nas praias

elegantes e famosas do mundo capitalista avançado e nas da capital do país, sobre o qual

se tencionava instruir o público, as camadas de elite primeiramente. Para isso, contavam

com o precioso auxílio dos órgãos de imprensa e tinham, nos jornais periódicos

dedicados a fazer a cobertura do mundanismo triunfante nas estações balneárias, um

aliado muito especial. Algumas folhas chegavam a ser bastante explícitas em seus

propósitos, a exemplo do Jornal das Praias, que circulou em Olinda durante o verão de

1927:
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“Verão! ...

125 COMEÇANDO. Jornal das Praias- Verão Chie de 1927. Olinda. 5 nov. 1927. n. 1. p. 1.
126 Um Sorriso. Verão. Olinda. 30 set. 1934, n.4. p. 1.
12 Olinda ...Olinda... Jornal do Verão. Olinda. 3 dez. 1927. n. 1. p. 2.

Essa imprensa periódica, formada por grupos amadores e sem fins lucrativos,

objetivava animar as temporadas de banhos, mas ao fazê-lo, selecionava previamente os

acontecimentos e valores que julgava apropriados àquele logradouro público, quer fosse

essa uma intenção consciente ou não. Procurava estimular, desde o nascedouro do

costume de passar mais tempo ao sol, práticas, hábitos, comportamentos, gestos e

atitudes para com o corpo, vestimentas e formas de convivência social considerados

benéficos à saúde e moralmente corretos. E, do contrário, condenar o inadequado, o

indecoroso, o indecente que por ventura surgissem nas praias.

As mudanças a que nos referimos tomavam-se perceptíveis, de imediato, na

alteração do horário destinado ao banho diário matinal das famílias e na ampliação do

tempo de permanência à beira mar. Pouco a pouco, os banhistas abandonavam o

tradicional costume de banhar-se ao alvorecer. Ao iniciar a década de 1930, os banhos

antes das cinco horas praticamente haviam sido proscritos dos hábitos da maioria dos

que faziam uso dos banhos de mar: “Àquela hora da manhã, Olinda era ainda um poiso

de paz e de sono. Menos de cinco horas”.126 Os banhos passaram a ser tomados

preferencialmente após esta hora: “5 horas da manhã. (...). E a hora do banho. Hora

poética e romântica. Hora do frio bom que aquece a alma”, escrevia um inspirado
• 127cronista.

Os banhistas já não seguiam a risca os mandamentos da hidroterapia, deixando-

se ficar mais tempo tanto na água, quanto na areia da praia. Com o passar dos anos e até

inícios da década de 1930, o horário entre às sete e às dez horas da manhã passou a ser o

mais procurado para a estada das pessoas de família à beira-mar. Nesta última hora,

então, os banhos atingiam o máximo da animação, conforme registrava um cronista de

A Revanche:

“É nosso intuito dizermos a realidade das cousas que se prendem a esta
temporada chic de verão, discriminando os fatos e anotando as faltas que sejam dignos
de nossa atenção.

Condenaremos daqui tudo que não se adapte às praias e que para as praias é
trazido, e nos bateremos para que sejam elas moldadas às suas congéneres da capital do
país onde se encontram confortos, alegria, segurança de salvamento, em caso de perigo
de vida, por ocasião dos banhos”.125



289

128 Manhã dc Sol. .4 Revanche. Olinda, 14 jun. 1931, n. 28, p. 1.
129 ''Estirâncio ou estrão - faixa do litoral situada entre a mais alta e a mais baixa maré, sendo, por
conseguinte, a zona laxada do litoral.” GUERRA. Antônio Teixeira. Op. Cit.. p. 339.

“E eis que, numa manhã comum, recebia, naquela hora de sacrifício [cinco
horas], uma visita de apresentação! Ah! Verão, se não fosse tão forte, eu te botava pela
porta afora! Mas ante aquele corpanzil, achei mais prudente recorrer aos meios brandos
da sociabilidade. Contentei-me com lhe pedir, por favor, a hora. Disse-mo naturalmente,

Depois de ir à missa, como de costume, saí para praia a fim de tomar meus
banhos de sol e salgado ... Moças e rapazes passeavam no comoro do balneário de S.
Francisco, saltavam, corriam, e jogavam, vestidos em maillots de pura lã.

Dez horas! ... O movimento se agitava ... O banho estava no seu auge e eu
resolvi Cair n’água ...” 128

O aumento das horas passadas na orla marítima permitiu a insurgência de novas

práticas sociais no espaço litorâneo, ao mesmo tempo em que era, em si mesmo,

decorrência da proliferação das novas manifestações culturais que passaram a ser

desenvolvidas nas praias. Mas para que ambos ocorressem foi necessário incorporar

um novo espaço ao território conhecido dos banhos de mar, forma condensada de

expressar o modo e a motivação predominantes de estar à praia, nas primeiras décadas

do século passado. Este novo espaço correspondia ao que o senso comum chamava de

areia da praia, as areias fofas e a mais dura da praia. Seus equivalentes, numa linguagem

mais erudita, seriam o comoro da praia ou o estirâncio, que os geomorfólogos
• • 129conceituam como sendo o território da praia propriamente.

Todo este movimento cultural de exaltação da vida corporalmente ativa e ao ar

livre, que se manifestava exemplarmente na beira do mar, encontrava sua síntese na

representação da estação de verão. Construída por oposição direta à estação do inverno

— concebida como uma quadra que inspirava nos homens o tédio, a melancolia e a

tristeza e o conduzia a um viver introspectivo e contrito —, a imagem do verão era a da

estação do prazer, da alegria, dos encontros joviais, expressão máxima do sentimento de

vida. Sua imagem, assim concebida, assemelhava-se muito à do Carnaval, que tinha em

Momo seu mais fiel representante. Como este, o verão era corporificado como um

sujeito avantajado de corpo, folgazão, alegre e expansivo, que não admitia a tristeza e o

isolamento ao seu lado. Durante seu ardente reinado, pessoas e coisas modificavam-se,

tomavam-se mais graciosas, leves e espontâneas. Chegava sem que fosse chamado e

convidava a todos a fazerem agradáveis passeios em sua companhia, tal como

acontecera com o jovem cronista Barbosa Lima Sobrinho, numa manhã comum de

outubro de 1919:
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130 BARBOSA LIMA SOBRINHO. Alexandre. Op. cit., p. 13-4.
131 JÚNIOR. A Cirandinha. Jorna! do Recife, Recife, 25 out. 1921, p. 3. Secção: O Verão em Olinda.
132 A KODAK na praia. Diário de Pernambuco, 21 out. 1925, p.5. Outro anúncio: “Roupas para banho de
mar. toucas, sapatos de borracha, outros objetos e jogos completos de brinquedos para a praia, procurem
na A PRIMAVERA, que recebeu e tem em exposição o que de mais atraente se exibe nos centros
balneários lançadores de moda". A Província. Recife. 27 out. 1928, p.3.

não compreendendo a insinuação. E logo, folgazão e retumbante como as criaturas
gordas, falou-me da beleza irresistível da manhã e dos encantos de um passeio matinal.
Convidou-se:

— Vamos a Olinda! Os banhos estão animados e as moças graciosas passeiam os
encantos das juventudes, sorrindo amigavelmente à beleza das coisas. Vá, vista-se
depressa.” 130

A incorporação das areias à prática dos banhos salgados, estimulada

fundamentalmente pela busca de uma vida mais saudável e descontraída ao ar livre,

revolucionou as formas recorrentes de fruição do mar. As areias já não eram apenas um

lugar de passagem, nada além de um trecho necessário no percurso daqueles que se

dirigiam aos banhos salgados por recomendações médicas e que evitavam, a todo custo,

os raios mais quentes do sol. Era um espaço para o pouso, para o deixar-se ficar mais

tempo à beira-mar, contemplando a paisagem, recebendo os sopros benfazejos da brisa

marinha e os vivificantes raios do sol, observando os que passeavam à franja d’água,

costume recém-implantado nas praias. Os veranistas encontravam também, nas praias

arenosas e extensas do litoral pernambucano, um lugar apropriado para o exercício de

práticas mais ativas, para se entregarem aos jogos lúdicos e recreativos, às disputas

esportivas, etc.

As crianças, que tanto se ressentiam da ausência de logradouros públicos na

cidade destinados ao entretenimento e às diversões, encontravam nas praias campo livre

para evadirem-se. Castelos na areia, brincadeiras de roda, pulos, corridas, tudo lhes era

permitido e podia ser devidamente registrado por uma câmara Kodak: “Enquanto os

meninos projetam formidáveis castelos de areia, o pai, com sua Kodak, tira várias

fotografias do grupo infantil”. Cenas corriqueiras de praia que os jornais captavam em

instantâneos fotográficos: “Um aspecto da praia pela manhã, onde quatro veranistas

interessantes e robustas dançam a cirandinha, o bailado antigo da Arábia, que evoca as

festas, em honra e homenagem à rainha Semíramis.”131 As casas comerciais anunciavam

a venda de jogos e brinquedos apropriados à beira-mar, os mesmos que se viam nos

balneários mais elegantes e ‘lançadores de moda’, como se dizia então.

Divertiam-se as crianças, distraíam-se os jovens: “Sentada na areia, ela brinca

com uma bola multicor e eu senti um estremecimento quando ela, impulsionada por um
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133 VERANISTA. Três minutos com uma ‘sereia’ ... l erão. Recife. 14 out. 1934, n. 6, p. 2.
134 Respectivamente. I'£/?.4O. Recife. 30 out. 19.34, n. 4. p. 1.; VERANISTAS. Verão. Recife, [a. c. 8 out
1933], n. 1. p. 2.
135 VERÃO - Semanário da estação balneário. Recife. 23 set. e 14 out. 1934. n. 3 e 6. p. 1.

gury que é o seu companheiro de banhos, batia levemente seus seios adoráveis.

Grupos de moças e rapazes jogavam bola ou peteca e faziam exercícios ginásticos na

areia da praia e na água, arriscando-se inclusive a realizar proezas à beira mar, como as

pirâmides humanas.
Mas além dessas atividades que exigiam um maior esforço físico ou horas de

exibição ao sol, o tempo livre dos veranistas podia ser usado para outros fins, para o
entretenimento e instrução do espírito, por exemplo. Livreiros e editores procuravam
estimular o cultivo do hábito da leitura entre aquela gente letrada e ociosa,

principalmente entre as moças, sugerindo-lhes que ocupassem as horas vagas, após o

banho salgado, lendo um bom romance. Longe do sol, à sombra dos coqueiros ou das
barracas, a areia da praia oferecia um ambiente agradável e recomendado à leitura: “A

beira da praia, sob a quieta sombra dos coqueiros deveis ler os livros da Livraria Globo

de Porto Alegre”. Muito provavelmente, os romances da Livraria Globo estavam à

venda na Casa Mozart, do Recife, que havia recebido uma nova coleção de romance em

1933, conforme anúncio dirigido aos veranistas: “Depois de um formidável banho
salgado, aconselhamos, como único estimulante de vossa alegria, um romance da nova

coleção recebida pela ‘Casa Mozart’.”134
Os romances da Globo, especialmente os da ‘Coleção das Moças , deviam fazer

sucesso entre as senhoritas, pois eram oferecidos como prémio às veranistas do Pina,
Boa Viagem e Olinda, que melhor respondessem a um questionário proposto pelo Verão
— Semanário da estação balneária. Cerca de quarenta volumes seriam distribuídos pela

Livraria Globo, constituindo este, segundo o jornal, “um prémio simpático à inteligência
135das nossas gentis veranistas”.

Os jornais balneários, dedicados à cobertura anual do verão nas praias,
exploravam particularmente a imagem da prática da leitura à beira do mar, tida como
um sinal de requinte e de bom gosto. Utilizavam-se de um costume existente para dar
um toque de elegância às propagandas que faziam de si próprios. Os clichés “(9 Verão
lido à beira da praia” e “Verão - o festivo jornal das praias, é a página dos sonhos
doirados — onde está escrito os dias felizes que ‘elas’ vão fruindo numa alegria sem
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136 Respectivamente, VERÃO. Olinda, 16 set. 1934, n. 2, p. 6 e 29 out. 1933, n. 4, p. 6.
137 Osvaldo Santiago e o maestro Nelson Ferreira, que, na década de 1930, alegrava as noites do Casino
Olindense ao som de sua jazz-band, compuseram um fox-trot intitulado ‘Mademoiselle Footing’. A
música, escrita em 1924, teve por inspiração a senhorita Cecy Cantinho, “flor da alta sociedade
pernambucana”. Eis a letra: “De formosura, de atração/ hoje vim toda a rua encher/ e elegante todos
podem ver/ que nenhuma iguala a mim!/ O meu encanto as atenções detém/ e enquanto passo, senhoril,/
ninguém pode deixar de olhar meu vulto/ que vai ... vém!/Aos meus pés (...)/ a exaltar minha vaidade/
Borboleta de ouro e luz/ as multidões o meu perfil se diz!/ Sou enfim como um perfume/ que a emoção
em si resume/ e que põe cor, beleza e vida n’alma/ ruído e alegre da Avenida! SANTIAGO, Oswaldo e
FEkREIRA, Nelson. Mademoiselle Footing. Fox-trot. 1924. In NELSON FERREIRA. Texto de Walter
de Oliveira. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, 1985,
p. 54, 172-3.

par!” estampavam imagens fotográficas das senhoritas na beira da praia, em traje de

banho ou passeio, lendo sossegadamente os exemplares do periódico.
Multiplicavam-se as práticas, alteravam-se as motivações que levavam às

paragens marinhas e os sentidos de ir ter à beira-mar, que se convertia, pouco a pouco,

em gigantesco e improvisado espetáculo ao ar livre. Novos comportamentos e valores

tinham curso no espaço público das praias, hábitos igualmente novos iam sendo

incorporados à rotina da vida à beira do mar. Atento a tudo, estava o comércio, que não
se furtava a lançar no mercado produtos adequados à ocasião, lançando modas e fixando

costumes, e a imprensa jornalística que acompanhava, passo a passo, as mudanças que

iam sendo operadas ali.
O próprio ato de caminhar, fosse por ginástica ou distração — o fazer o footing,

para sermos fidedignos ao termo utilizado à época, que por sua vez revelava a
procedência cultural do costume —, fazia parte dessa nova forma de conquista das

areias das praias pelos veranistas. Passeava-se com intenção de ver, de exercitar-se, mas

também para ser visto, apreciado, alvo de comentários e, quiçá, de admiração.
O footing, fenômeno cultural urbano por excelência, fúndamentava-se numa

relação entre aquele que caminhava, expondo-se ao olhar do outro, e aquele que

observava, comparava, comentava, fazendo o ato repercutir para muito além do
momento em que teria realmente acontecido. Mas ele pressupunha também, a presença
de uma assistência relativamente numerosa ocupando a praia, daí haver sido necessário
esperar por uma mais franca adesão da população ao costume da vida ao ar livre à beira
do mar, para se ter plenamente implantadas as caminhadas por distração ao longo da

linha d’água. Esperar, também, até que certos padrões morais e noções de pudor, que

exigiam uma postura recatada e de recolhimento das famílias, especialmente das
mulheres, fossem rompidos para que as praias de Olinda se enchessem de movimento,
cores e sons. Para que, enfim, pudessem os cronistas dizer: ‘Tico a pensar no cenário do
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138 (3. Q. Ressurreição. O Sol. Olinda, n. 2, p. 4.
139 NOTA de Domingo. O íeranista. Olinda. 24 out. 1915. n. 1. p. 3.
1 PENAFONTE. Do Meu Canhedo. Olinda-Jornal. Olinda. 22 dez. 1919. n. 2. p. 3.

verão último, aquele punhado de lindas criaturinhas espalhadas pelo comoro da praia,

como um bando de aves multicores, chilreando pelo azul do céu ...” 138

Em 1915, O Veranista, jornal publicado em Olinda, dedicado exclusivamente à

estação balneária, referia-se aos grupos elegantes de senhoras e senhorinhas que, pela

manhã, em trajes de banho ou passeio, cruzavam com outros tantos grupos de rapazes

que passeavam pela praia.139 Essas moças e senhoras de família, que buscavam

distração no elegante e civilizado costume do passeio pelo comoro da praia, ajudando a

difúndi-los com a prática, tinham por recompensa, entre outras, o ter seus nomes

publicados nos jornais. Fato que, certamente, deveria estimular rivalidades, sendo a

inclusão do nome na lista de deidades, elaborada pelos cronistas mundanos, um sinal de

distinção e prestígio social.
Apesar de existir pelo menos desde o ano de 1915, parecia ainda não ser grande

o número dos que se entregavam aos passeios à beira mar, muito menos o dos que o

faziam com a intenção suprema de exibir-se em público ou de entreter-se com oflirt. O

cronista Penafonte, no verão de 1919, ressentia-se da fraca presença dessa prática nas

praias de Olinda. Ao se perguntar se Mlle. Passos não gostava ào footing, respondia que

“O grupo do qual ela faz parte parece ter a mesma opinião. É pena! Quisera ver as

nossas praias cheias de senhorinhas do nosso set, fazendo o footing pela manhã, ao

despertar da Aurora”.140

Mas o footing, para bem cumprir a função social que dele se esperava — a de ser

a expressão cultural de um modo de vida burguês, moderno e citadino , requeria,

ainda, um lento e longo aprendizado no que se refere ao modo de andar. Em uma de

suas crónicas de juventude, dedicada ao modo de andar das moças do Recife assunto

desprezado e ridicularizado por muitos, que não viam nele mais que uma preocupação

dos espíritos frívolos —, Barbosa Lima Sobrinho era da opinião de que o modo de andar

mais que revelar uma possível e desejada beleza feminina, retratava o estado de alma

mais profundo de sua possuidora. Mas as moças do Recife de 1919 não haviam querido

aprender a andar. Arrastavam-se pelas ruas, demonstrando evidente cansaço e

desânimo. “Nas faces — observava com refinada sensibilidade para o social — algum

aborrecimento amortece o encanto das fisionomias, e o olhar é amofinado, sem a graça

que é a vivacidade por ser movimento e vida.” Não apreciava o modo de andar das
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Acreditava-se que essas caminhadas pelas praias, em que a razão cedia

momentaneamente lugar à percepção sensorial do mundo, podiam conduzir o homem

civilizado, essencialmente urbano e que se acreditava onipotente, ao reencontro com a

natureza:

melindrosas da Avenida Central e não desejaria ver suas conterrâneas adotando aqueles

passos uniformes e “excessivamente sexual”. Fazia votos para que as moças do Recife

descobrissem o segredo do passo, de um passo livre e desembaraçado, com um jogo de

braços amplo e ritmado, de gestos precisos e harmoniosos. Um passo firme em que a

cabeça seguisse erguida e o olhar altivo, expressão de tranquilidade de espírito e de

autoconfiança. Manifestação também de graça, beleza, harmonia e vitalidade.141

Mas ambos os anseios demonstrados pelos cronistas, o footing intenso à beira

mar e o andar com graça e beleza da moças do Recife, só vieram a acontecer

plenamente a partir da década de 1930. A partir desta data, o caminhar pela praia à hora

do banho, com a intenção de exibir-se, estava consolidado, haja vista o volume de

registros fotográficos publicados na imprensa jornalística nos quais eram comuns as

cenas de grupos, femininos sobretudo, passeando em trajes de banho.

Nos primeiros anos do século, os passeios solitários pelo comoro da praia

passaram a ser mais comuns, realizados preferencialmente às horas em que as praias

ficavam mais desertas e silenciosas. Interditados às mulheres de família por questão de

decoro, eram praticados com sentido bem diferente dos associados aos footings.

Motivavam-nos a busca individual de comunhão com a natureza e consigo próprio, o

que se pensava alcançar através do pleno acionar dos sentidos em contato com o mar.

Deixar a água do mar tocar a pele, sorver o cheiro inconfundível da maresia, sentir a

brisa marinha deslizando pelo corpo, o ar penetrando limpo nos pulmões, ouvir o rumor

das ondas, e, por fim, deixar-se enlevar pela paisagem feita de céu, mar, coqueiros,

areia, estrelas e lua. A emoção proporcionada por esses raros momentos era única:

141 ’ BARBOSA LIMA SOBRINHO. Crónicas da juventude. Recife: Bagaço. 1998. p. 39-42.
Originalmente publicada no Jornal do Recife, em 14 de novembro de 1919.
142 G. Para quem Veraneia cm Olinda. Veranista. Olinda. 24 out. 1915. n. 1. p. 2.

“Não poderá certamente haver mais perfeita delícia do que um passeio à noite,
por nossas bulhentas e sonoras praias, ao palor do luar tenuíssimo. Sente-se mesmo um
extraordinário bem estar, gozo mesmo durante este doudo passear a flaino pelo comoro
da praia, ouvindo apaixonadamente, o rumurejar monótono das ondas crespas e
voluptuosas que vem iascivamente quebrar na areia fofa e úmida de suas bordas ...”142
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A vivência das novas práticas, que se manifestavam nos espaços públicos e

abertos das praias, já não cabia nos estreitos limites das unidades familiares. O modo de

vida burguês, urbano e moderno impunha outras formas de convivência social, mais

abertas e diversificadas que as que estavam associadas ao viver patriarcal, que havia

antecedido aquele no tempo. A família, não constituindo mais centro exclusivo de

convivência, permanecia como o núcleo de referência de onde partia as novas formas de

relacionamento. Nas estâncias balneárias, uma rede de sociabilidade era urdida a cada

ano, e a cada ano era desfeita. Recrutados no interior de uma mesma classe social

respeitando as suas diferenciações internas —, os grupos se formavam tendo em conta

desde aspectos ligados à vida íntima e à privacidade, como gostos, afinidades e

preferências pessoais, aos mais genéricos, fundamentados em interesses económicos,

políticos e profissionais mais ou menos imediatos, que, obviamente, esperava-se ver

estendidos para além da temporada de verão. Fatores circunstanciais, como a

vizinhança, também eram fundamentais na composição dos grupos.

No verão de 1915, porém, segundo os que faziam o jomal O Veranista, as

formas de sociabilidade burguesa, expressão de um viver moderno e civilizado, ainda

não se haviam desenvolvido satisfatoriamente nas praias balneárias de Olinda. Um

jornalista, que se assinava M. L., iniciava seu artigo repetindo o comentário ‘Em Olinda

não há sociabilidade.” Perguntava-se, então, quais eram os preconceitos sociais que

impediam a realização de um viver socialmente mais aberto e expansivo? Quais as

conveniências que coibiam as famílias de estabelecerem entre si uma convivência

ligeira mas agradável?144 Neste ponto, Olinda estava muito distante de se equiparar aos

balneários mais elegantes do mundo, de Cascais a Ostende, onde se via uma população

adventícia, quase inteiramente composta só de turistas e, portanto, gente estranha ao

lugar, apresentar-se “risonha, satisfeita, comunicativa, barulhenta, expansiva, contente

de si mesma e contente de todos nesta hora matinal, em que, tonifícando-se o corpo,

“A gente das cidades é despercebida do encontro com a natureza. As roupas
finas, os automóveis, os salões elegantes, as salas de estudos, os footings, o rádio, o
telefone, as modas, o teatro, o cinema, tudo absorve o espírito humano, entre os luxos e
os prazeres da Civilização.

É perto do mar, porém, nas manhãs claras de Sol e nas noites melancólicas de
lua cheia, que o homem repentinamente reconciliado com os mistérios da vida, talvez
pudesse avaliar como a sua fatuidade é penosa e perdida.”

143 ZECA. Entre o mare as estrelas. Verão. Recife. 23 set. 1934. n. 1, p. 1.
144 M. L. Pequenas Notas. O Veranista. Olinda. 21 nov. 1915. n. 5. p. 2.
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Havia sim, o velho costume de as famílias de veranistas e moradores, de uma

dada rua ou praia, unirem-se a fim de organizar os tradicionais festejos natalinos

profanos. Um palanque ou tablado era então erguido, e nele tinham curso as diversas

manifestações da cultura popular que marcavam as comemorações desse ciclo festivo:

presepes, pastoril, bumba meu boi, fandango, reisado, mamulengo e bandas de música.

Ações filantrópicas não faltavam às comemorações natalinas. Senhoras e senhoritas da

elite e classe média costumavam oferecer bodos aos pobres da vizinhança. Mas

provavelmente não eram esses laços de famílias e de vizinhança, nem essas eram as

diversões que se queria ver implantados nas praias de Olinda. Não eram eles

representativos de um novo modo de vida com o qual sonhavam muitos escritores,

poetas e jornalistas, higienistas e outros, embora não chegassem a ser de todo

incompatíveis como o ideal de modernidade pretendido. Assim, tomava-se

compreensível o desabafo do cronista Gentil Amado, para quem não havia nada de

novo, nada que fosse realmente digno de interesse, na estação de 1923. “Tudo é a

mesma coisa para variar”. Ninguém se esforçava para promover entretenimentos novos,

a não ser “as reles baboseiras de todos os anos”.146

Para que a aparência das praias de Olinda se aproximasse do modelo perseguido,

faltava introduzir uma mudança fundamental: uma modificação radical nos trajes de

banhos. As roupas de banhos, apropriadas à nova forma de ocupação e uso das praias,

eram as que proporcionavam o máximo de conforto e liberdade de movimentos aos

banhistas dentro da água e que facilitavam, ao mesmo tempo, o contato da pele com o

sol e o salgado. Tudo isso sem descuidar da beleza do vestuário e do decoro público,

noções extremamente fluidas e mutantes nas décadas iniciais do século XX..

145 À. N. O Banho de Mar. O Veranista. Olinda. 24 out. 1915. n. 1, p. 2. A. N. talvez fossem as iniciais de
Alfredo Néri.
146 AMADO. Gentil. A Cidade Encantadora. Jornal do Recife. 20 dez. 1923. p. 3.

também se oxigena a alma, em movimentos alegres e vibráteis, naturalmente

respeitosos.” Em Olinda, o espetáculo era outro, estranhamente outro. Completava seu

raciocínio em tom de crítica e lamento:
“não há bandos, há grupos tristes e de poucas feias, um risinho tímido, que

receia acordar a gargalhada ... Fazem-se poucas relações, ou são evitadas. Há
namoricos, lá isso há: é dos livros, é do Código mas o gesto é discreto e a atitude
concentrada ... Só o olhar fala corajosamente! É um banho de mar fúnebre, o de Olinda;
é um banho de mar austero! ... pois seja! Vistamo-lhe uma sobrecasaca e abotoemo-la
gravemente”.145
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14 OS COSTUMES dos banhos de mar. Jornal Pequeno. Recife, 24 dez. 1918. p. 2. Vida Feminina.
(Extraído do Mundo Feminino, editado em São Paulo).
148 ISIDORO. Carla. Op. Cit.. p. 8. Uma outra fonte diz que o escândalo provocado por Annete
Kellerman. ao portar um maiô de uma única peça, aconteceu nos jogos olímpicos de Estocolmo de 1912.
LE BAINS DE MER. Air France Magazine. Paris, n. 27. p. 99- 113. jul. 1999.

Assim, em dezembro de 1918, a secção Moda Feminina, do Jornal Pequeno,

dedicava-se a instruir as mulheres na escolha adequada do tecido dos costumes de

banhos de mar. Algumas fazendas encolhiam ou manchavam depois de molhadas,

outras deformavam ou endureciam, como a flanela. Os tecidos mais indicados e

resistentes eram a sarja de lã, apesar de um pouco áspera, a tricotina, o jersey e

principalmente a seda. Para evitar as inconvenientes deformações nas roupas,

recomendava a estilista: “Nada mais desgracioso que um costume de banho, deformado

em todos os sentidos: para que isso não aconteça é necessário fazer o calção e a saia

bastante amplos.”147

Estavam na moda o calção largo e a saia no vestuário feminino de praia. Os

calções, no entanto, deveriam ser bastante curtos e amplos, “para que as banhistas

[pudessem] nadar livremente”, ao passo que convinha à saia ser um pouco menos larga,

para que não se tomasse demasiadamente pesada após o banho. O decote deveria ser

largo e ornado de rendas. Persistia o uso dos gorros de vários modelos, recomendado

para proteger os cabelos contra os raios de sol e os efeitos nocivos da água do mar.

Enquanto no Brasil propagava-se o uso dos calções largos e das saias para as nadadoras

de praia, na Europa, algumas praticantes dessa modalidade esportiva utilizavam um

modelo de maiô de corte e tecido bem diverso. Inspirava-se no modelo de maiô

masculino usado pelos nadadores, concebido de modo a permitir o máximo de Uberdade

de movimento dentro da água. Annete Kellerman inovara nesse quesito ao atravessar o

rio Sena a nado, em 1905, portando “unicamente um corpete em malha, sem mangas,

com decotes redondos e uns mini-calções tapados por uma minissaia.” Em 1911, porém,

a nadadora foi presa numa praia norte-americana, por este seu modelo de traje ser

considerado um atentado ao pudor.148

Certas tendências apenas vislumbradas no início do século XX, envolvendo

principalmente o papel, o lugar e a representação da mulher nas sociedades ocidentais,

vieram a se concretizar no período do pós-guerra. Muitas das conquistas femininas no

plano dos direitos civis e políticos, do trabalho remunerado e fora do lar, bem como nos

sentimentos, modos, comportamentos e atitudes se firmaram após esse período.

Segundo alguns historiadores, foi exatamente no campo da liberdade de atitudes e de
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149 THEBAUD. Françoise. A grande guerra: o triunfo da divisão sexual. In: História das mulheres no
Ocidente, v. 5 (O Século XX). Sob a direção de Georges Duby e Michelle Perrot. Porto: Edições
Afrontamento; São Paulo: EBRADIL, 1991, p. 84-5.
1X1 AS TOILLETES e a gesticulação de hoje. Jornal Pequeno, Recife, 19 fev. 1918. p. 2. Vida Feminina.
(Extraído da Revista da Semana. Rio de Janeiro)

movimento que as conquistas femininas se fizeram mais gerais e

Desembaraçadas dos sufocantes espartilhos, livres das roupas compridas e apertadas e

dos inconvenientes chapéus, trocados pelo corte de cabelo a garçone, as mulheres

puderam, enfim, dar amplos movimentos ao corpo. Essas mudanças vividas no

cotidiano pelo sexo feminino implicavam, como assinalou Françoise Thébaud, “uma

nova relação com o corpo e consigo próprias: praticar desportos, dançar os ritmos

vindos da América, sair sozinha, explorar sua sexualidade e, por vezes, decidir da sua

vida.”149

As transformações socioculturais operadas nas grandes cidades brasileiras, no

Recife inclusive, colocavam as senhoras e senhoritas de família informadas sobre o que

havia de mais moderno no mundo. O cinema, o teatro estrangeiro, os jornais e revistas

norte-americanos e franceses multiplicavam a oferta de modelos de conduta feminina a

serem imitados pelas mulheres, especialmente pelas mais jovens. As mães e avós já não

constituíam mais os únicos referenciais capazes de influenciar o modo de ser de uma

jovem. Nas ruas e locais de reuniões sociais da gente do bom tom, tomou-se comum

avistarem-se senhoritas procurando assemelhar-se às heroínas do cinema americano, no

andar, no corte de cabelo e penteado, ou tentando reproduzir as gesticulações e as

toaletes das atrizes parisienses.

Artigo publicado em prestigiada revista semanal carioca, no ano de 1918,

tentava refrear o entusiasmo feminino pelas novas conquistas jurídicas e morais que se

verificavam nos países desenvolvidos, ponderando que havia grandes diferenças entre

as sociedades que exportavam os modismos e modelos de comportamento feminino e a

brasileira. Diferenças que se refletiam nos modos distintos de conceber o papel da

mulher na sociedade e definir o que era moral ou imoral, decente ou indecente, elegante

ou vulgar, sobretudo nos gestos, atitudes e vestuário femininos. No Brasil, os homens

continuavam a ver a mulher fundamentalmente como objetos decorativos e

reprodutores. E a mulher precisava saber guardar o recato e o pudor para ser

devidamente respeitada.150

Ainda com relação à imagem e ao papel da mulher de elite na sociedade

brasileira da época, talvez devamos ao então jovem cronista Barbosba Lima Sobrinho
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Os limites e fronteiras demasiado sutis entre a elegância e a imoralidade, o

decoroso, o estético e o antiestético — estabelecidos tendo por base desde os mais

íntimos conceitos subjetivos, até os mais genéricos valores de classe social, passando

por interesses pessoais ou grupais de circunstâncias — provocavam fervorosos debates.

Nessas polêmicas, a tendência ao progressivo desnudamento da mulher e à adoção de

certos gestos e atitudes, até então proibidos ao sexo frágil por indecorosos, eram os

alvos preferenciais das discussões. Os trajes de banhos salgados e as atitudes para com o

corpo assumidas à beira do mar, por sua extrema visibilidade e pela vibrante carga de

erotismo que continham, foram objetos centrais nas discussões.

A questão sobre os modelos mais adequados aos banhos de mar e de sol, este

último em grande voga então, e a moralidade dos mesmos aportou no Recife logo no

despontar da década de 1920. Já no ano de 1921, o Jornal do Recife trazia estampados

os desenhos de doze diferentes modelos de trajes de banhos para mulheres e crianças, os

mais atualizados em termos de moda. Dois anos depois, o mesmo anúncio voltava a ser

publicado na secção feminina do jornal, mas trazia agora uma significativa alteração no

texto que acompanhava as imagens. A propaganda dizia: “Lindos figurinos para atual

estação balneária. Nessas praias, quer de Olinda, Pina ou Boa Viagem, ainda

permanecem as velhas batinas de 30 anos atrás e que os nossos avós já achavam uma

uma das mais bem acabadas e sintéticas descrições feitas a respeito, cuja referência nos

parece oportuna. Eis como percebia, arguta e criticamente, a situação da mulher na

sociedade brasileira no contexto que se seguiu imediatamente ao término da Primeira

Guerra:

151 BARBOSA LIMA SOBRINHO. Op. Cit. p. 40.

“Criaturas preparadas graciosamente para o prazer dos sentidos, nós lhe
impusemos deveres rigorosos de um código de beleza. E preparamos a sociedade para
que ela fosse ociosa, ou para que lhe fossem leve os trabalhos, a fim de que as suas
mãos fossem pequeninas e delicadas e, no seu corpo, os músculos, que o rude trabalho
enrija, desaparecessem na agradável harmonia das curvas torneadas. E trancamo-la
severamente, para que o sol não lhe estragasse a pele, que deve ser suave e deliciosa
como o tato. E segregando-la do contato da vida para que fosse puro o seu coração e
para que a inocência do que os seus olhos refletissem, recordasse nos homens os
prazeres inefáveis dos sentimentos cândidos e delicados. Abrimos joalharias,
entregamos às mulheres os usos das cores variadas e inventamos mil artifícios de modas
e de elegâncias para que a mulher fosse rainha indisputada e nos conquistasse cada dia
com uma nova graça..”151
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No início da década de 1920, o que se via nas praias olindenses, em termos de

vestuário de banho, não destoava do cenário da orla marítima carioca. Depoimento

prestado por uma frequentadora assídua da praia de Copacabana revela que ela e sua

irmã gêmea foram as primeiras a usarem maiôs de malha de lã naquelas paragens.

Corria o ano de 1924. Foi um verdadeiro acontecimento. Os rapazes, segundo lembrava,

vinham de longe só para vê-las.155

As cenas de praia se repetiam. No verão de 1927, em Olinda, as moças

distraíam-se em meio às ondas, “metidas em seus roupões”, e o flirt, com sua linguagem

muda mas extremamente comunicativa, continuava a interessar e a excitar os jovens. Na

praia de São Francisco, porém, mlle. Y estava a se banhar. Recém-chegada de uma

temporada no Rio de Janeiro, mlle. exibia comportamentos estranhos aos das moças da

“Enquanto nas praias civilizadas da Europa, nos centros adiantados, de onde
dimanam as correntes civilizadoras para a jovem América, as roupas de banho têm uma
graça e um encanto sedutores em toda poupa [sic] de forma feminina, as nossas batinas,
seculares nos seus atrativos antiquados, para octogenárias apenas exibem toda a sua
desgraciosidade no alegre verão que vai passando.”153

152 O primeiro anúncio foi publicado nas edições do Jornal do Recife, de 2 e 9 out. 1923, p. 3 e 4, Vida
Feminina; o segundo, no mesmo jornal, em 21out. 1923, p. 3.
153 AMADO, Gentil. A cidade encantadora. Jornal do Recife. Recife, 27 out. 1923, p. 3.
154 EM OLINDA. A Pilhéria. Recife, n. 117, dez. 1923, s.p.
155 GONTIJO, Silvana. 80 anos de moda no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s.d., apud
AZEVEDO, Thales de Op. Cit., p. 12-3.

velharia para a época.”152 Neste mesmo ano de 1923, Gentil Amado comparava os

modos de vestir nas praias da Europa com o que se via nos balneários olindenses,

condenando os trajes antiquados de suas patrícias. Na sua opinião, as roupas de banhos

usadas nas estâncias balneárias de Olinda lembravam as velhas batinas escolares

Crítica semelhante à anterior encontra-se na revista A Pilhéria, na edição de

dezembro de 1923. Na hora do banho, por ocasião de uma movimentada manhã de sol

de verão nas praias de Olinda, grupos de senhoritas “esbeltas” passeavam risonhas pela

areia da praia, “embrulhadas nas baetas inestéticas dos seus roupões de banho”.

Roupões de esponja, longos, impermeáveis ao sol e aos olhares indiscretos e fantasiosos

dos homens que iam às praias, entre outros motivos, para apreciar os cortejos de

banhistas. Indiferentes às críticas dirigidas à indumentária, os rapazes divertiam-se no

inocente exercício do flirt. Aliás, segundo observara o repórter, flertava-se

escandalosamente à beira do mar.154
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Entre o final da década de 1920 e início dos anos de 1930, as mudanças no modo

de vivenciar a beira-mar ficavam mais visíveis, generalizadas e passavam a acontecer

em ritmo mais acelerado. Tanto mais concretas eram as mudanças nas praias, mais

intensa e viva tomava-se a polêmica sobre o que acontecia na orla marítima, maiores os

esforços de tentar compreender as modificações, de incentivá-las segundo o desejo de

alguns, de condená-las e desterrá-las segundo o pensar de outros. Os grandes alvos de

atenção das praias passavam a ser os novos modelos de maiôs. Uns maiôs que colavam

ao corpo e deixavam transparecer as formas, e que expunham ao sol alguns centímetros

a mais de pernas, braços e colos. Verdadeiro frisson causavam os modelos de maiô

frente única. Frontalmente bem compostos, amarrados ao pescoço por umas tiras,

exibiam, porém, generosos decotes nas costas, deixando-as bastante devassadas. Um

estudioso da história da moda sugere inclusive que, possivelmente, as mudanças nas

roupas de banho tenham influenciado a moda comum das ruas e salões. No início da

’ MARIALVA. Dc Olinda. Revista Theatral. Recife, n. 1. l°out. 1927. . s. p.
' OLIVEIRA. Valdemar. Op Cil . cliché fotográfico entre as páginas 258-9.

terra: avançava mar a dentro nadando contra as ondas, esquecida de que as praias do

Norte não dispunham de postos de salvamentos como os tinham as da capital do país.

Trajava muito simplesmente, conforme era uso nas praias cariocas: capacete de

borracha e “vestimenta bem leve com os maillot das cariocas”. Mlle., continuava a

repórter, “parece um rapazinho de braços bem torneados, num amplexo íntimo, com a

imensidão das ondas”. A coragem da moça ao entrar no mar, sua familiaridade com as

águas revoltas, a vestimenta leve e o corpo de músculos torneados desconcertavam a

platéia local que a assistia da areia.156

Os sinais de mudanças nos comportamentos e valores veiculados no espaço

público das praias continuavam a ser emitidos. Valdemar de Oliveira, antigo veranista

de Olinda, recordava-se que, no ano de 1928, os figurinos dos fatos de banho femininos

haviam se modificado bastante: estavam bem mais curtos que os que se usavam no

começo do século. O cumprimento subira. Estava, agora, pouco acima dos joelhos,

anunciando o slogan do século: “A mulher se despe”.157 A imagem fotográfica, utilizada

para ilustrar o texto, revela umas senhoritas pousando alegres e descontraídas para a

câmara, bem à linha d’água do mar. Não portavam os pesados e compridos roupões,

mas, além de deixarem os joelhos à mostra, traziam uma novidade como acessório: as

sombrinhas individuais de estilo oriental, destinadas a protegê-las do excesso dos raios

solares.
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“Pensam elas que mostrando as suas macias cames, o colo, despertando
portanto os desejos de sensualismo e de luxúria enfim é que dão provas de saberem

década de 1930, os vestidos ostentavam decotes profundos, desnudando as costas até a

cintura, e as saias ajustavam-se aos quadris, talvez para revelar a forma das nádegas.

Mas no verão de 1928, ainda não eram os maiôs, modelo frente única, que

coloriam as praias locais. Neste ano, Joanita Blank escrevia sobre a moda praia que se

anunciava e a elegância dos trajes esportivos. Afirmava que a mocidade moderna,

afeita ao ar livre e ao movimento, adorava a praia. Em Copacabana, uns entregavam-se

ao flirt, espreguiçavam-se na areia, conversavam, enquanto que outros, mais ativos,

entretinham-se nos jogos de bola. Adquirir uma “estupenda cor iodada”, deixando a pele

tostar ao sol, tomara-se, então, sinal de extremo bom gosto e requisito de beleza para as

mulheres. Para os banhos de mar, recomendava o uso dos maiôs de lã bem espessa,

considerados ideais para a verdadeira nadadora. Recordava que os maiôs haviam sido,

durante certo tempo, motivo de preconceitos das brasileiras por lhes revelar nitidamente

as formas do corpo. Essa prevenção, no entanto, desaparecera. As moças gostavam de

nadar, e escolhiam os tecidos e o corte mais favoráveis à prática do esporte. Não via

motivo para escândalo algum, até porque as moças se envolviam em espessa capa de

tecido esponjoso logo ao saírem da água. A voga dos cabelos curtos, a garçone,

dispensava o uso de tocas de borrachas.159

Mas em 1933, os roupões de esponja leve e mesmo

considerados não só anti-higiénicos como verdadeiras aberrações estéticas. Havendo

sido proscritos das praias do sul do país, infelizmente ainda podiam ser visto em Olinda,

lamentava um cronista. O Verão, que se dizia órgão oficial da praia e maior batalhador

de sua civilização e embelezamento, apelava às moças que abandonassem o uso de

semelhante atestado de atraso e mau gosto.160

Contrapondo-se inteiramente à opinião emitida por Joanita Blank, autor de um

artigo sobre moda feminina, publicado no Lyceu Jornal, órgão da Sociedade dos

Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco, era taxativo: condenava firmemente a

atitude, para ele indecorosa, de as mulheres andarem seminuas em público. Eis um

trecho do seu discurso:

158 LAVER. James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras. 1989. p.
240-2.
' BLANK. Joanita. A moda feminina. A Província. Recife. 16 set. 1928. p. 3.
’6" ClVILIZAÇÀO. Roupões ... Roupões ... Horrorosos e anti-higiènicos. Verão. Recife. 12 nov. 19.3.3. n.
6. p. 4.
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vestir-se. A moda dos nossos dias é o indício da decadência moral que avassala a
espécie humana, é o incentivo para a materialidade, para a sedução, o desengano e a
perdição.”161

Em 1931, corriam notícias nos jornais de que a polícia carioca movia campanha

pela moralização dos costumes nas praias elegantes, proibindo a exibição de partes dos

corpos consideradas pudicas. No mesmo ano, a polícia do Recife tomava providências

contra um grupo de negros que costumavam banhar-se no Capibaribe, à altura da rua da

Aurora, defronte de uma fábrica de tecidos, mostrando suas nudezas retintas, à luz

meridiana, às operárias.162

Também na estação de verão de 1931, algumas famílias de moradores e

veranistas de Olinda, contando com o apoio do periódico A Revanche e das autoridades

policiais, ensejaram implantar uma campanha pela moralização das praias de banho.

Elas solicitavam ao delegado, tenente José Vicente de Luna, que agisse severamente

contra a “pouca vergonha” reinante nas praias, fossem “os contraventores da moral,

figuras de destaque na sociedade ou elementos da baixa esfera.” As mulheres portavam

maiôs indecentes e certos “apoios praieiros” desnudavam-se à vista de todos, banhando-

se sem camisas. Sentindo-se desacatadas em seu pudor, muitas famílias de veranistas

pretendiam retomar ao Recife, o que era lamentável, dizia A Revanche.

O verão esquentava e intensificavam-se as reprovações dos veranistas contra

determinados comportamentos e práticas adotados nas praias. A Revanche tomava

públicas novas denúncias e solicitava providências ao delegado, em seu nome e no das

famílias que se sentiam ofendidas. Denúncias através das quais ficamos sabendo que

uma antiga regra de decoro público, segundo a qual não era permitido atravessar as mas

em trajes considerados indecentes, estava começando a ser desafiada por alguns

rapazes. Não fica claro, no entanto, qual a procedência social dos rapazes que assim se

comportavam: “Rogamos a V. S. o especial favor de controlar o mau hábito de um certo

número de rapazes desta cidade, tentar ofender os nossos brios, atravessando as

principais artérias com roupas pouco ou nada descentes, em busca das praias.” A

descrição da cena que causava tanta indignação prosseguia: ao chegarem à praia, “ficam

aqueles elegantes quase em completa nudez, obrigando assim, as famílias a saírem

espavoridas de seu habitual e necessário passeio, no comoro da praia.” Não bastasse

161 REALISTA. A moda. Lyceu Jornal. Recife. 15 dez. 1928. n. 0. p. 1 e 2.
162 DO OUTRO mundo. A Revanche. Olinda. 8fev. 1931. n. 10. p. 1
163 COMPONHAM-SE, snrs. banhistas! A Revanche. Olinda. 27 set. 1931. p. 1.
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tudo isso, esses rapazes realizavam partidas de futebol na areia, atirando a bola pesada

nas senhoras e senhoritas que ali se encontravam. A folha propunha-se a dar os nomes

dos acusados e pedia um policiamento ostensivo nas praias, a fim de que o pudor e o

decoro público fossem respeitados.164

Segundo se depreende de uma matéria, publicada no número seguinte de A

Revanche, as medidas policiais se limitaram a chamar a atenção dos rapazes à

observância das regras do pudor e da moral, não devendo eles atravessar as ruas em

trajes indecentes. Para evitar tal desregramento, esclarecia o jornal, bastava que

vestissem um roupão ou coisa semelhante.165

Por um curto período, os moralizadores da praia pareciam ter-se saído

vencedores. A Revanche elogiava o trabalho da polícia de Olinda, acrescentando que

fazia gosto passear em Olinda. As famílias se sentiam seguras nas praias e no largo do

Carmo, onde aconteciam as movimentadas retretas semanais, certas de que nenhum mal

lhes poderia acontecer. Entretanto, alguns dias depois, o jornal lastimava que as

autoridades houvessem relaxado no policiamento das praias, alegando que sua presença

provocava o retraimento de alguns banhistas.166 É possível pensar que os rapazes, alvos

das reprovações, pertencessem a um outro grupo de famílias que exercesse algum tipo

de influência política na cidade. E, nesse caso, que tivessem conseguido desbancar as

medidas policiais contrárias a seus interesses. Mas os dados são muito evasivos para que

possamos assegurar qualquer explicação sobre a rápida mudança da atitude policial em

relação ao sucedido.

Voltemos à questão do vestuário feminino para os banhos de mar. Em meio a

tantas críticas e censuras, os maiôs possuíam, também, uma legião de fiéis e ardorosos

defensores. Pessoas que procuravam incentivar seu uso estimulando, de um lado, o

desejo de imitação do que se passava nas praias elegantes e civilizadas; e, de outro lado,

utilizando-se de partes do discurso da higiene. Afirmavam, então, que os novos modelos

de maiô constituíam a vestimenta mais cômoda para os banhos: “Não tolhendo os

movimentos físicos, nem embaraçando-os, para que os músculos fiquem expostos e

164 NÓS E A FAMÍLIA OLINDENSE. Ao senhor José Diniz mui digna autoridade policial em Olinda. A
Revanche. Olinda, 25 out. 1931, n. 47, p. 1.
165 A POLÍCIA, os banhos de mar eA Revanche.Ibid., 8 nov. 1931, n. 48, p. 3.
166 Vêr os artigos A POLÍCIA de Olinda trabalha e POLICIAMENTO, sr. Delegado. Ibid. 13 e 27 dez.
1931, p. 3 e 2, respectivamente.
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Valdemar de Oliveira, pelas páginas (TA Província, vinha dar sua contribuição

pessoal ao debate acerca do nudismo nas praias de banho. O ponto central das

discussões, como não podia deixar de ser, era os maiôs, a última palavra em trajes de

banhos, mas cujo significado ultrapassava, em muito, o simples fato de constituir uma

peça do vestuário moderno: “O maillot é o símbolo da nossa época”, sentenciou.

Apreciava a questão do desnudamento de certas partes do corpo da mulher —

tenham sua liberdade de ação, recebendo diretamente o contato das águas salgadas, o
??167melhor dos tonificantes para o organismo.”

Banalizavam-se os argumentos higiénicos e terapêuticos em prol de um corpo

ativo, forte e receptivo ao sol. A estação de verão nas praias simbolizava a renovação

cíclica da vida, época em que as pessoas se entregavam à “alegria pagã e excitante da

vida ao ar livre”. Era hora de rejuvenescer o corpo, de retemperar os músculos fazendo

esportes e expondo-se ao sol e ao ar. No verão, “As mulheres tomam-se mais graciosas

e harmoniosas com os seus maillots, que lhes deixam plena liberdade dos gestos e

atitudes em seus movimentos livres de preconceitos.” Os homens, por sua vez, de

troncos nus e pulmões abertos, perdiam a couraça que os enredava no dia a dia, e se

tomavam mais simples e ingénuos. As crianças recobravam as cores perdidas das faces,

adquirindo uma aparência sadia.168

A moda praia para o verão de 1934, que vigorava nos balneários elegantes,

alterava pouco o corte do maiô. Estavam mais justos e modelavam o corpo, adquirindo a

propriedade das faixas e porta-seios. Vistos de frente, escrevia o comentarista, “são

pudices e inocentes, mas pelas costas ...tem-se a impressão de um clube de nudista.”

Alguns eram feitos de uma só peça. Outros eram compostos de duas peças, assim: “a

primeira é um calçãozinho de Jersey e a segunda um simples porta-seios. Há alguns

modelos adornados com objetos que digam alguma coisa do mar, como algas, conchas,

âncoras, dispostos sempre no cinto.” O êxito da moda dos pijamas para mulheres era

cada vez maior. Neste ano, eles perdiam por completo o aspecto de saias para se

parecerem com calças simplesmente. A moda alegre e elegante das praias pedia ainda

toda uma série de apetrechos e adornos para os banhos de sol: echarpes finíssimas,

blusinhas variadas, triângulos de três cores fortíssimas, estampas de gaivotas, âncoras
. 169etc.

167 OS MAILLOTS não são vistos com bons olhos ... Verão. Recife. 22 out. 1933, n. 3, p. 5.
168 SíhIAL dos tempos. O Sol. Olinda, 23 set. 1934, n. 8. p. 4.
169 O VERÃO e a vida moderna. Verão. Recife. 14 out. 1934, n. 6, p. 6.
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170 OLIVEIRA, Valdemar. O que são as nossas praias, sob o verão. A Província. Recife, 30 dez. 1928. p.
3. Para uma abordagem antropológica e recente da questão do nu nas praias de banho, ver REGO, Márcia
Souza. O nu e o vestido; uma etnografia da nudez na praia do Pinho. Dissertação. (Mestrado em
Antropologia Social). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1992.
17‘ D^ARLAN. O Recanto da cidade au foyer. A Revanche. Olinda. 27 set. 1934, n. 43, p. 3.
17_ FRA DIAVOLO. De monóculo. Verão. Recife, 18 nov. 1934, n. 11, p. 4.

conquistado sob o pretexto da higiene e do salutar retomo à natureza —, não pelo

prisma exclusivo da moral, mas à luz da estética. Dizia haver observado numa das

praias locais, um cortejo de moças seminuas que se dirigia ao banho. Na sua opinião, o

que escandalizava, o imoral estava não na nudez em si, mas na exibição do feio, na

revelação de uma plástica disforme e de uma pele manchada, que a intensa

luminosidade do sol da manhã só fazia agravar. Quanto à seminudez, “a transparente

nudez das nossas banhistas modernas”, desde que bela, não constituía ofensa à moral.

Seu julgamento, entretanto, acerca da plástica das moças que desfilavam pelas praias,

era cruel e pessimista: “As nossas praias estão longe de semelharem-se a ginásio ou

academia. A nossa raça, como ideal estético, nada tem de acadêmica.” Concluía dizendo

que tinha vergonha de ir às praias, como se quem portasse os maiôs fosse ele próprio e

não, suas patrícias. No fundo, e pelo que se depreende de suas reflexões, Waldemar de

Oliveira parecia envergonhar-se da raça a que pertencia, e fosse por motivos puramente

morais, fosse por razões estéticas, tendia a condenar o uso dos maiôs: “Certos maillots

me fazem sorrir, outros me enojam. Porque eu não gosto de mulheres oferecidas.170

D’Arlan, que escrevia n\4 Revanche, partilhava a opinião de Valdemar de

Oliveira. Não via na mais franca exibição do corpo feminino aos raios de sol uma

ofensa à moral e ao pudor. Lamentava, sim, que o nudismo trouxesse à luz o que lhe

parecia muito mais tentador quando simplesmente sugerido ou imaginado. Visitando as

praias de Olinda, vira caminhar pela areia as Vénus morenas da terra, mas, enquanto

ideal de raça, o espetáculo era triste e desanimador. As deusas caboclas eram como que

“requintadas promessas de um ideal ainda não atingido ou corporificado: o ideal da

Beleza.” Faltava às debutantes do nudismo, a graça adquirida nos treinos, no esforço

contínuo e regular da ginástica, no desenvolvimento racional dos músculos e correção

da plástica.171 No bulício das retretas do Carmo, onde moças e rapazes passeavam suas

graças e juventudes, o mesmo desapontamento para com a raça, a confirmação de que

os esforços dos médicos, aconselhando a prática dos exercícios físicos para a

regeneração da raça, não estavam sendo seguidos pela mocidade.172

As relações estreitas entre a moda e a moral, o nu e a estética, eram percebidas e

comentadas por várias pessoas que sobre elas escreviam nos jornais. A questão do
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desnudamento do corpo nas praias de banhos suscitava reflexões dessa ordem,

conservadoras no geral. Para o médico Eustáquio Duarte, o nudismo era obra de Deus,

enquanto que o maiô o seria do diabo. Ou ainda, o maiô era a fantasia, o nu, a verdade.

E completava: “Os sonhos que o primeiro proporciona são mais sedutores que a

realidade que o segundo oferece.” E concluía o artigo dizendo: “O maillot é a caricatura

do Nu. Ele despe ainda mais que a própria nudez. As vezes mostra até a alma. O Nu é

sincero. A sua caricatura é que é maliciosa. ...”

Lula Cardoso Ayres também manifestou sua opinião a respeito. Para ele, a moral

era relativa, variava de tempos em tempos. O que era permitido e exaltado numa época,

podia ser combatido e proibido em outra. Discordava, assim, da campanha moralista do

catolicismo contra os vestidos de mangas curtas e os maiôs modelo frente única.

Michelângelo, certamente, teria grandes motivos de inspiração caso tivesse presenciado

cena das mulheres de maiôs nas praias e de vestidos de mangas curtas nas ruas.174

As controvérsias em tomo do desnudamento nas praias de banho, embora

visasse principalmente às mulheres, atingiam também os homens. Seus trajes evoluíram

dos calções de baeta escuras e pelos tornozelos, acompanhados por uma camisa de meia

listada, aos modelos de uma só peça, estilo esportista, alguns bastante cavados nos

ombros e de cumprimento que chegava ao meio das coxas. Mas eis que nos anos de

1930, alguns rapazes começavam a dispensar o uso da camisa assim que chegavam à

praia, e banhavam-se nus da cintura para cima. Atitude ousada e condenada por muitos,

quer por indecorosa, quer por antiestética. Zé Praia, de sua secção Areia Fina, do jornal

Verão, criticava o namorado de uma certa mademoiselle, que, segundo o cronista, agia
175dessa maneira por gostar de “bancar o chic”.

Enquanto debatiam, as jovens mulheres, afinadas com as últimas tendências da

moda, representantes do modo de ser da mulher moderna, exibiam seus corpos e maiôs

nas praias, revelando encantos e ousadias, despertando a ira dos moralistas, desejos nos

homens e causando invejas às potenciais rivais. No verão de 1933, os maiôs modelo

frente única continuavam dando a nota elegante nas praias. Com a chegada da estação

balneária, as mulheres — cujo cumprimento dos vestidos já estava alcançando os

joelhos e calçavam umas meias de seda finas e transparentes, quando não as

113 DUARTE, Eustáquio. Reflexões de um nudista. Olinda - Revista Ilustrada. Olinda. n. 20. 17 dez.
1933. s.p.. Na mesma linha de opinião, ver CASAMENTO nudista. O Sol. Olinda, 12 ago. 1934. n. 2. p.
5.
174 CARDOSO AYRES, Lula. O nudismo. Olinda - Revista Ilustrada. Olinda, 10 dez. 1933. s. p.
175 ZÉ DA PRAIA. Areia Fina. Verão. Recife. 29 out. 1933. n. 4. p. 2.
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176 BERILO e as estações do ano. Verão. Recife, 14 out. 1934, n. 6. p. 3.
177 TESOURADAS. A Revanche. Olinda. 20 dez. 1931, n. 54, p. 1.
1 8 ZÉ DA PRAIA. Areia fina. I 'erão. Recife, (a. c. 8 out. 1934), n. 1, p. 2.
1 9 MAURO. Menina do Farol. Folha de Olinda. 24 jan. 1932. n. 59. p. 3.

dispensavam de todo —, despiam-se ainda mais e os olhos dos homens dilatavam-se “na

bruta midríase dos sensualismos silenciosos.”
Na areia da praia, sob o sol ardente, as moças assumiam uma postura de discreta

ou mais ostensiva provocação dos desejos sexuais masculinos. Geralmente, os que
retratavam o tipo novo de mulher que surgia transmitiam, conscientemente ou não, a

ideia de que ela era possuidora de uma segurança interna, subjetiva, maturada pelas
conquistas do século e pela inteligência: “Aquele justíssimo maillot de mlle., que deixa
transparecer o reflexo vivo de suas encantadoras formas esculturais, tem revolucionado
a rapazeada galante da praia dos Milagres...” A veranista atraía os olhares cobiçosos dos

homens, porém, antes de sentir-se envergonhada ou ultrajada em seu pudor, parecia
orgulhar-se da façanha: “Inteligente, mllle. não liga os galanteios de que tem sido alvo
do medonho sexo forte e vai impavidamente atravessando a sua vidinha de veranista
elegante ...”177

Para o cronista mundano Zé da Praia, não havia espetáculo mais belo que avistar
todas as manhãs, no comoro da praia, uma certa jovem, “despir-se do seu roupão e ficar

esplendidamente de maillot procurando ativar-se na volúpia das ondas ...” Espetáculo
só suplantado ao vê-la sair do banho, com o maiô “ligado ao corpo e as formas
suntuosamente belas que impressionam e nos deixam esquecidos da vida e do
mundo.”178 O espetáculo das praias tomava-se cada vez mais animado e excitante.

Alguns cronistas deixavam escapar a relação ambígua que nutriam em relação à
moral das moças que se exibiam de maiôs nas praias de banho. Sobre uma jovem que se

banhava na praia do Farol, em Olinda, Mauro fazia o seguinte julgamento: “Foi
generosa, consentindo que a contemplasse por alguns minutos na quase nudez do seu
maillot cor de cinza, indiscreto maillot da menina do Farol. (...). Quem veste uma roupa

170de banho tão ‘camarada’, é sem dúvida alguma generosíssima para todos os homens.”
No verão de 1934, o uso do maiô, embora estivesse longe de haver se livrado

das censuras — na verdade, sua mais árdua batalha contra os moralistas ainda estava
por vir —, demonstrava que conquistara seu lugar ao sol, definitivamente. Fato real ou
cena imaginada, o autor de um curto artigo publicado no jornal O Sol, de Olinda,
recriava um quadro de praia na qual um casal, por ele rotulado de ‘conservador’,
comparecia ao banho numa efervescente manhã de domingo, portando trajes a moda



As mulheres do pós-guerra conquistavam o direito de expandir francamente os

seus movimentos e os maiôs modernos eram uma das mais vivas expressões dessa

mudança. E era ainda no território das praias — recém-incorporado aos espaços

destinados à vivência de práticas culturais coletivas, especialmente voltadas para a

antiga. O contraste entre as roupas de banhos do casal, compridas e que vedavam o

corpo à luz solar e impediam o contato direto com a água, e os excêntricos e cada vez

mais exíguos maiôs da mocidade olindense evidenciavam as mudanças e o choque

cultural entre duas temporalidades históricas distintas. Os representes das duas épocas
180se encontravam ali, na beira da praia, e se estranhavam mutuamente.

A confirmação de que se caminhava para um desnudamento crescente do corpo

e a consagração dos maiôs de uma peça única para as mulheres, colantes e decotados

nas costas, e dos trajes masculinos que se limitavam ao uso do calção, dispensando a

camisa, podiam ser sentidas na produção de artigos jornalísticos dedicados a contar a

evolução dos costumes de banhos salgados. A percepção, num dado momento, de que

os usos e formas de ocupação do mar tinham uma história, assim como a possuíam

também os trajes de banhos, e o desejo de fazer-lhes o registro, era um sinal de que se

tinha noção mais ou menos clara das mudanças ocorridas nesses domínios. Relatavam-

se obstáculos vencidos, exaltavam-se as vitórias e, ao assim proceder, asseguravam-se

as conquistas, apropriava-se simbolicamente de uma parte da história. A citação de

trechos de um artigo publicado no Diário de Pernambuco, embora relativamente longa,

esclarecerá melhor o que estamos a sugerir. O artigo, que se intitulava ‘Os românticos

antepassados do maillof, iniciava deste modo:

“Com a entrada triunfante do verão, abre-se a estação abrazadora dos banhos de
mar. As praias inundadas de luz começaram já a encher-se de lindas falsas morenas
tostadas pelo sol, cujos corpos juvenis e sadios, mal cobertos por audaciosos maillots, se
agitam nos jogos ou se espreguiçam molemente na areia branca ...

Eliminados pelo espírito desportivo do século, os velhos preconceitos cederam
finalmente à influência da vida ao ar livre e a moda dos banhos de mar pode enfim
atingir o seu pleno desenvolvimento. Mas, até que chegasse à elegância e simplicidade
de hoje, mais de cem anos de evolução e progresso decorreram lentamente. Até que os
calções subissem dos tornozelos — onde se amarravam por meio de elásticos — ao alto
das pernas, e os amplos saiotes, que dissimulavam em suas dobras as curvas do corpo
fossem a ele se ajustando pela redução do excesso de pano, transcorreu todo um século
de lutas entre a sisudez dos moralistas indignados e as inovações irresistíveis do
tempo.”181

180 SARGAÇOS. O Sol. Olinda, 14 out. 1934, n. 11. p. 3.
181 OS ROMÂNTICOS antepassados do maillot. Diário de Pernambuco, 26 jan. 1936. p. 1. 3a Secção.
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Além de palco de revelação das novas atitudes da mulher para com o corpo, as

areias prestavam-se aos mais variados fins: “Reclinada sobre a areia finíssima da praia,

na hora em que o crepúsculo deixa nos corações talhados para o amor, uma saudade de

evasão do cotidiano, para diversão e o repouso —, que as novas gesticulações e atitudes

para com o corpo, da mulher especialmente, faziam-se notar com mais força e

evidência. O permanecer mais tempo ao sol e na areia redimensionava as formas de

estar à beira mar:

À mulher era permitido deitar na areia à vista de todos, displicentemente, e em

trajes de banho, sem que isso fosse interpretado como um ato imoral ou indecoroso.

Antes de condenável, a atitude era reconhecida como sinal de elegância e bom gosto,

indício de que aquela que o praticava era instruída no código do bom tom e dispunha de

tempo livre e de condições materiais para sustentar as exigências da moda. Os exemplos

de moças vestidas de maiôs, refesteladas na areia, recebendo as carícias do sol e os

olhares masculinos e sendo alvos de instantâneos fotográficos multiplicavam-se. Elas

não apenas consentiam o deixar-se admirar publicamente e ser fotografadas por

estranhos — fazendo poses ensaiadas, imitando as grandes estrelas do cinema —, como

autorizavam a publicação de sua imagem nos jornais. O que, muito provavelmente,

devia ser motivo de orgulho pessoal:

“Extenuada do convívio das ondas, aos beijos quentes do sol, este corpo lindo
de mulher, prostou-se, voluptuosamente, no mais macio tapete das areias ...

(...)
Sonha ...
Sonha num paraíso de encantos, num paraíso de poesias, de deuses e de fadas,

onde suas formas esculturais, aromatizavam-se no incenso perfúnmado dos turíbulos
adejantes, ao redor do seu corpo divinamente belo!

E no paroxismo desse sonho delicioso, ela, desperta, franjendo as fímbrias do
maillot — onde seu colo, os braços, as pernas — surgiam formosamente nus.”133

“Olinda volta aos seus dias ruidosos de estação balnearia. Mademoiselle
Futilidade, aquela mesma criaturinha que tem feito o encanto de todas as jornadas da
alegria, deita-se displicentemente na areia da praia, construindo frágeis castelos com sua
mãos alvas delicadas, que nasceram para a finalidade transcendental das carícias.

Mademoiselle Futilidade espreguiça suas formas estilizadas na orla do mar, em
desafio as Naiades, suas irmãs de plasticidade e estonteamento e graça.” 182

l8‘ V?ALDYR. Crónica da semana. A Revanche. Olinda. 21 dez. 1930, n. 3, p. 1.
183 R. D. Sonho ... O Sol. Olinda. 2 set. 1934, n. 5, p. 6.
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“Menina,
Você é escandalosamente morena,
E tem uns olhos banhados de ternura
A prender a gente ...
Um corpo de Greta Garbo
De uma escultura de cimento armado ...
Seu andar, dona boa,
Provoca uma sensação danada
E você olha a gente provocadoramente
Com seus olhos de gata amorosa

) >->185

tudo, Mlle. rebuscava nas páginas de um livro um pouco de doçura para su’alma

apaixonada e linda.”184

Todo este movimento, em função da adoção de um modo de vida ao ar livre e

em que o exercício físico estava presente, resultou na valorização de certas formas de

conduta feminina e na exaltação de um tipo físico que eram considerados como o que

melhor expressava o novo modo de ser da mulher moderna:

A imagem glamourosa de Greta Garbo fascinava a todos, a homens e mulheres.

O cronista mundano do jornal A Revanche, indo gozar o delicioso espetáculo que eram

as manhãs de domingo na beira mar de Olinda, procurava pelo rostinho mimoso que o

enfeitiçara. Uma senhorita de rosto queimado, cabelos a Greta Garbo e de corpinho

grácil, que agora, dizia, “certamente vivia brincando com o mar e com os homens ...”

A descrição da ninfa das praias do Recife, no verão de 1934, confirmava o modelo de

beleza feminina em ascensão: tinha os cabelos cortados a la garçone, usava um maiô

que fora do seu corpo mal enchia a mão de um adulto, os olhos eram de gata assanhada

e a boca, provocante. Não temia a multidão que a contemplava e a devorava com os

olhos. A mulher bela e formosa era uma “criatura desportiva e sadia, dotada de bons

músculos e de uma epiderme perigosamente morena, que faz inveja a muita veranista

tímida e o desespero de muito nadador destreinado (,..).”1 7

Aos novos valores e comportamentos, correspondia uma igualmente nova

imagem da mulher ideal. Nos anos de 1930, estando consolidado um modo de vivenciar

à beira mar — refletindo também preocupações político-ideológicas com a construção

184 JURANDYR. Na praia. O Sol. Olinda, 14 out. 1934, n. 11, p. 5.
185 Theo Júnior. Você é boa! O Sol. Olinda. 9 set. 1934. n. 6. p. 6.
186 MAURO. Mormaço. A Revanche. Olinda. 6 dez. 1934, n. 52. p. 1.
187 Respectivamente, ZECA. A ninfa. Verão. Recife, 7 out. 1934, n. 5, p. 1 e D”ARCY. Tapete mágico. O
Sol. Òlinda, 23 set. 1934, n. 8, p. 2.



de símbolos de identidade nacional para o país que guardassem maior verossimilhança

com a realidade—, discutia-se o tipo de beleza feminina preferido entre os brasileiros. A

disputa polarizava-se entre a morena e a loura. A moda dos banhos de sol nas praias e a

circulação mais frequente das mulheres pelas ruas constituíam fatores determinantes na

escolha do ideal de beleza da mulher brasileira.

Há algum tempo atrás, dizia um cronista de O Sol, reinavam as loiras. “Agora,

porém, a vitória das morenas vai talvez afirmar-se por uma razão higiénica.”

Continuava a explanação: “Uma das mil modas médicas são os raios ultra-violetas.

Passaram a empregar-se mais ou menos para tudo.” Faziam bem ao sangue, ao

organismo, e curavam inúmeras doenças. “Mas um dos primeiros efeitos dos raios ultra

violetas é curtir a pele, amorená-la. É mesmo por este fato que se mede um pouco o

efeito desses raios.”

A narração prosseguia: “Os higienistas, ao contrário dos moralistas, estão muito

contentes com as novas modas, porque através das despidoras meias atuais, através de

cujas malhas é tão fácil fazer passar a vista, passam também os raios ultra-violeta

amorenando as pernas femininas, mas oxigenando-lhes melhor o sangue.” O verbo,

reparava, não era amorenar, mas sim, curtir a pele. Assim, a preocupação com a saúde e

a beleza, numa época de culto aos esportes, concorria para dar o trunfo às morenas:

AS MORENAS triunfantes. O Sol. Olinda. 19 ago. 1934, n. 2, p. 3.a
189 Respectivamente, W. Ivanise Rodrigues e SINHÒ. Brincando com vocês. Verão. Recife, 4 nov. 1934,
n. 9, p. 3 e 14 out. 1934, n. 6, p. 5. Atento aos últimos acontecimentos, o maestro e compositor Nelson
Ferreira não deixou escapar a oportunidade de gozar com ‘falsa’ polêmica que contrapunha a loura à
morena, associando-a ainda à moda praia e à conjuntura política mais imediata. Na composição do frevo
‘Coração ocupa teu posto!’, de 1935, o maestro condensava na palavra ‘frente única’ toda uma notável
percepção dos fatos presentes que mais atraíam o interesse popular: “(...) Com a loirinha e a moreninha/
faz frente única com paciência .../ estou de acordo com qualquer das duas/ o melhor partido é não haver
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“O esporte está mais do que nunca na moda. Rostos como canelas, precisam ser
curtidos’ para serem sadios e robustos. Aliás, não há outro jeito para as mulheres senão

amorenarem-se. Além dos esportes, jogos e distrações em ambientes abertos e
ensolarados, o fato de saírem todos os dias de casa para o emprego as expõe
cotidianamente às ações dos raios de sol.”188

Não havia jeito. O tempo, a sociedade, a moda elegiam suas musas: as mulheres

morenas, as falsas morenas queimadas de sol. Como a jovem Ivanise Rodrigues,

Morena, de um moreno jambo, aveludado, assetinado e sublimamente brasileiro”. Ou

como aquela menina de maiô preto das praias de Olinda, ‘Menina de cor morena,
morena bem brasileira.”189
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Curtir a pele exigia cuidados e muita prudência. O excesso de sol poderia causar

desde queimaduras na pele até a desidratação e a anemia. O tempo de duração dos

primeiros banhos de sol, ensinava a helioterapia, não deveria passar de trinta minutos,

aumentando aos poucos, gradualmente. Até às nove horas, o sol oferecia menos riscos à

saúde. Pessoas louras e de pele rósea deveriam redobrar os cuidados. Um medicamento

à base de ferro aumentava a resistência do corpo ao sol, como também os alimentos

ricos nesse minério: gema de ovo, espinafres, lentilhas e fígado de vitela deveriam

constar na dieta de todo banhista. Recomendava-se a ingestão de líquidos, para evitar a

desidratação do organismo e outros males. Mas, caso o banhista não seguisse essas

recomendações médicas e estendesse demasiadamente sua jornada ao sol, o mercado

farmacêutico dispunha de fórmulas capazes de minorar os efeitos negativos do excesso

de sol sobre o organismo ou de aliviar as dores da pele ressecada. Os fabricantes da

Água Rabello, por exemplo, atentos à tendência de os banhistas se demorarem cada vez

mais ao sol, seguiam na onda da helioterapia, se não para atingirem uma pele bronzeada

de sol, para conseguirem um aumento na venda do produto:

‘dissidência’ ...” FERREIRA. Nelson. Coração, ocupa teu posto\ Recife, 1935 apud NELSON
FERREIRA. Op. Cit.. p. 20 e 286.
190 ÂGUA Rabello. Olinda - Revista Ilustrada. Olinda, 22 out. 1933, n. 12, s.p.
191 A MODA carapinha. O Sol. Olinda. 29 set. 1934. n. 2. p. 5.

A valorização da pele curtida ao sol era universal, ou melhor, era vista em todo

mundo civilizado, embora adquirisse significados particulares em cada sociedade em

que era adotada. Um grupo de elegantes da praia de Bringhton havia lançado, no verão

de 1934, a moda da carapinha. A gente chic considerava extremamente agradável tomar

banho de sol nas praias, até ficar preta: “Apresentar-se com a pele africana nos salões

europeus da alta sociedade depois que findam as férias praianas do verão é prova de

suprema elegância.” As inglesas de Bringhton, no entanto, foram mais além, e

inventaram um meio de tingir e emaranhar os cabelos, de modo a assemelharem-se às

bárbaras africanas.191 Para proteger a pele alva das européias, permitindo-lhes ao

mesmo tempo um maior tempo de exposição ao sol, a sociedade de cosméticos L’Oréal

criou o primeiro creme solar e disponibilizou-o no mercado, em 1940.

“Sabemos que a ‘campanha da saúde’ que é o nudismo parcial dos banhistas de
nossas praias, dia a dia toma o caráter mais mundano visto ninguém temer as
queimaduras do Sol. Pudera! Tendo a mão um frasco de ‘Água Rabelo’, a pele não sofre
as queimaduras oriundas da longa estadia ao Sol.”190
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Aliás, buscar inspiração para criação de modas elegantes, nos confins do

continente africano ou nas paradisíacas ilhas do Pacífico, parecia ser comum na década

de 1930. Em parte, trazia embutida uma tentativa simbólica de aproximação do homem

civilizado com a natureza humana quase bruta. O estar na praia, de uma maneira

descontraída e com pouca roupa, evocava tanto imagens longínquas da cultura pagã e de

Eva nua no paraíso, como a inocente nudez, a simplicidade e a naturalidade que viam no

modo de vida dos povos nativos. No verão de 1934, o estilista Heim lançava em Paris

um modelo de maiô inspirado nas mulheres do Taiti. O chamado maiô taitiano consistia

simplesmente numa “exígua tanga e um breve soutien de fazenda estampada. O soutien

é preso ao pescoço por um colar de contas.” Por ornamentos: um chapéu de palha e

alpercatas do Taiti, com pulseiras de contas nos tornozelos.192 A julgar pela descrição,

era não só o protótipo do que veio a ser o explosivo biquíni, surgido em 5 de julho de

1946, como superava a este em capacidade de desnudar o corpo feminino. Este ousado

modelo, porém, parece não haver alcançado grande sucesso nos circuitos da alta costura

européia, posto que não encontramos outras notícias que aludisse ao mesmo.

Toda a efervescência observada no ambiente das praias, as transformações por

que passavam os comportamentos, valores morais e estéticos, atitudes e gestos, formas

de sociabilidade e de relacionamento entre os sexos, que se evidenciavam naquele

espaço público, sobretudo no decorrer da década de 1930, provocavam reações

contrárias ao que acontecia. Reações isoladas ou grupais, institucionalmente

organizadas. Em 1939, quando vigorava o regime autoritário do Estado Novo — que

buscava fortalecer suas bases políticas e ampliar os meios de penetração entre as

classes, as subalternas principalmente, na aliança com a Igreja Católica, entre outras —,

foi lançado, no Recife, um movimento intitulado ‘Campanha Pró-Decência nas Praias’.

O movimento inspirava-se numa linha mais conservadora do catolicismo,

contando com o apoio e a participação de membros da Igreja e grupos de moças e

senhoras católicas e de alguns pais de famílias, como os senhores Rui Bello e Sizenando

Silveira, que se consideravam como verdadeiramente católicos. A Campanha era

presidida por Maria José Baltar, da Juventude Feminina Católica, e tinha por orientador

o monsenhor Ambrozino Leite, vigário geral da arquidiocese de Olinda e Recife,

designado para assumir a função pelo bispo dom Miguel Valverde. Dentre os grupos

católicos que haviam aderido à Campanha desde o começo, estavam as Mães Cristãs, as

19_ O TAITI na moda. Verão. Recife. 30 set. 1934. n. 4. p. 1.
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Praieiro, que objetivava incentivar e orientar a população no sentido de adotar

práticas por ele consideradas saudáveis e puras, concordava que certos maiôs e calções

desnudavam exageradamente os corpos. Sua preocupação maior era para com a

repercussão negativa desse comportamento, sobre a constituição moral da imensa massa

popular que frequentava as praias do Recife. O jornal ponderava, no entanto, que

gostaria que a campanha se desenvolvesse sem excessos, a fim de não afugentar as

pessoas que procuravam as praias ‘sem segundas intenções’, buscando-as salutarmente

como meio de evasão, de desforço físico ou para restabelecimento do organismo.

Entre as décadas de 1920 e 1930, as transformações na fisionomia dos trajes de

banho de mar provocavam reações ambíguas, conflituosas muitas vezes, cujos discursos

se apoiavam nas noções de higiene, moral e de estética. Ondas de protestos e campanhas

moralistas a favor da decência nas praias colidiam com o entusiasmo dos partidários e

incentivadores das mudanças. Embora central, o tema do vestuário de banhos não

encerrava todas as discussões entre os que opinavam acerca do melhor uso dado ao

espaço público litorâneo, sobre quais as práticas e comportamentos adequados ou

inadequados ao local.

Os namoros, por exemplo. O flerte — forma de namoro ligeiro, inconsequente,

limitado praticamente a simples trocas de olhar, e que alguns espirituosos consideravam

uma modalidade esportiva —, havia se transformado numa prática corriqueira entre a

Noelistas e as Filhas de Maria. Ao fim da primeira reunião, foi pedido à assembléia que

pronunciasse o seguinte compromisso: “usar um maillot segundo as medidas do modelo
??193Norma; usá-lo somente para banho; fazer propaganda da Campanha.”

Alguns anos depois, no período da redemocratização do país, ainda havia grupos

católicos realizando protestos contra o “exagero de certa indumentária praieira” e

organizando campanhas em defesa da moralização das praias. Praeiro, um jornal

periódico editado pela Diretória de Documentação e Cultura, da Prefeitura da Cidade do

Recife, aplaudia a iniciativa do grupo:

193 CAMPANHA Pró-Decência. Diário de Pernambuco. Recife, 18 out. 1939; CAMPANHA Pró-
Decência nas Praias. Recife. Folha da Manhã. Io nov. 1939. Acervo CEHIBRA - FJN. Arquivo José
Campeio, série recortes de jornal. JC - FM 48 doc 960.
194 APLAUSOS. Praieiro. Recife, n. 10, 2a série, 10 nov. 1946. p. 1.

“Um grupo de alunas de vários colégios católicos do Recife iniciou, em boa
hora, um movimento contra o exagero de certa indumentária praieira. Este semanário
concorda com a atitude das moças e aplaude o movimento, prometendo apoiar, no que
lhe for possível essa campanha de moralização de nossas praias.”194
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“O largo do Carmo, o ponto preferido pelo alto mundanismo olindense, está
cheio virtualmente cheio da boa sociedade que se reúne aqui, graciosamente. (...). E

195 A mesma dupla que compôs o fox, Mademoseille Footing. fez também o Mademoiselle Flirt: “Não
poderá existir um ‘sport’ igual,/ tão original como o de um flirt fugaz no salão/ao som magistral de um
jazz./ O flirt é um treino fino, encantador, pra luta do amor./ Vença o vencido, às vezes o vencedor. (...).
SANTIAGO. Osvaldo e FERREIRA, Nelson. Mademoiselle Flirt. In NELSON FERREIRA. Texto de
Walter de Oliveira..., p. 174-5.

gente do tom, sinal de elegância a que toda a mocidade recorria. Flertava-se nas ruas

chies do Recife, nas casas de chás, nos cinemas, nos salões grã-finos, nas praias por

ocasião dos banhos e, mais ainda, durante as retretas semanais do largo do Carmo.195 Os

dobrados, valsas, as marchas ligeiras, os tangos, os fox-trots, fox-jazz, fox-blues, que as

orquestras, as jazz-bands chamadas, esforçavam-se por melhor executar, eram apenas

pretextos, pano de fundo para o encontro entre jovens interessados em trocar

indecifráveis olhares. Contra os flertes, não costumava haver críticas ou protestos

moralistas. Os que criticavam este costume, tido como inocente distração própria da

idade, quando o faziam, atinham-se a questões de ordem sociocultural. Criticavam o

mundo frívolo em que vivia aquela juventude nascida em meio às classes ociosas, para

quem as crises económicas e financeiras atravessadas pelo país nada lhes dizia, para

quem os debates e os destinos políticos da nação não interessava. Condenavam a

existência fútil que levavam as melindrosas, os almofadinhas, e outros tipos sociais da

época cujas preocupações principais andavam longe, muito longe do pensar sobre as

suas próprias sobrevivências ou de quem quer que fosse. Uma mocidade que ocupava o

tempo livre inteirando-se sobre os últimos lançamentos da moda em Paris, sobre as

vidas mundanas na capital do país, no Recife e sua projeção em Olinda que ocorria

durante as estações de verão.

Aliás, se esse mundo de sonho e frivolidade em que se haviam transformado os

encontros semanais no largo do Carmo, por ocasião das retretas aos domingos e quintas-

feiras, constituía motivos de severas críticas por parte de alguns, era-o, no entanto,

endossado e defendido por outros tantos. Por sujeitos que se identificavam com o estilo

de vida e valores nutridos pelas camadas sociais mais elevadas, que viam naquele

ambiente, que deveria permanecer restrito a uma seleta clientela, oportunidade para

exibição de luxo, fartura, saúde e poder. Tudo o que viesse a provocar arranhões, nessa

imagem idílica de civilização e modernidade, era imediatamente por eles rechaçado.

Cronista de A Revanche referia-se ao mundo das retretas, ao paraíso da frivolidade da

seguinte forma:
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Vimos surgir, assim, no início dos anos de 1930, uma série de denúncias e

reclamações contra o que se chamava de o doloroso espetáculo da mendicância a que se

assistia em Olinda. A mendicância era tratada, então, como um caso de polícia, devendo

ser por esta reprimida. Durante a estação balneária de 1933, o jornal Verão conclamava

delegado Reginaldo Toledo a lançar às vistas à invasão de mendigos que ocorria por

ocasião das retretas do Carmo. O jornal considerava um abuso o fato deles estarem ali,

circulando entre as moças casadoiras, graciosas e risonhas, e os almofadinhas galantes.

Era absolutamente inaceitável a presença daquele “dilúvio de pobres, esqueléticos,

esfarrapados, cheios de defeitos físicos, os mais horrendos, numa hora em que

buscamos distrair o espírito em coisas mais alegres”.

Não só os mendigos deveriam ser afastados daquele reino de frivolidade e

fantasia. As prostitutas também deveriam ser excluídas e impedidas de circularem entre

a gente de bem: “Em Olinda, mal a noite começa, continuam, apesar das providências

pedidas, as mulheres públicas a quererem tomar parte naquelas diversões diárias no

largo do Carmo por entre famílias.” Para o jornal, o espetáculo era não só lastimável

como inaceitável: “Elas continuam em toda a sua triste ostentação, encantando ao que

parece, aos inescrupulosos, cuja moralidade está, de certo, ao nível do sentimento.”

Deixemos o largo do Carmo de lado e retomemos às praias. Estas, quando ermas

e escuras, serviam de palco às mais variadas e incertas cenas de amor. Amores

indecorosos, namoros indecentes, proibidos às moças de família. Os namoros nas praias,

interditados às jovens de família e desde que às escondidas, não eram alvos de maiores

censuras, salvo se extrapolassem o limite do socialmente tolerável. Na verdade, subir

num automóvel, fazer farras e namorar certas mocinhas por detrás das jangadas, como

costumava fazer os filhos dos novos-ricos, constituíam mesmo sinal de elegância e

expressão de modernidade.

Mas, além dos trajes de banhos de mar, os temas que mais concentravam a

atenção dos que pensavam os usos convenientes ou inconvenientes que estavam sendo

196 NOTA de verão. A Revanche. Olinda. 22 nov. 1931, n. 50, p. 1.
197 CÈNAS tristes. Verão. Recife. 12 e 19 nov. 1933. n. 6 e 7. p. 5 e 6. respectivamente.
198 ELLAS continuam. Jornal do Recife. Recife. 23 dez. 1923, p. 5. Factos e Notas.

surge gente moça e bonita que não quer saber de política e muito menos se existe por aí
afora uma senhora pavorosa e mal recebida em toda parte e teima em aparecer — a
crise, a famosa crise nacional, puro reflexo da crise mundial. Felizmente essa gente
moça e bonita não se preocupa com assuntos tristes e continua, como sempre, fazendo o
encanto desse verão alegre.” 196
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dados às praias eram, incontestavelmente, o futebol, a ingestão de bebidas alcoólicas em

excesso e o automobilismo.

199 No Recife, por exemplo, além dos clubes Náutico e Sport Clube, inicialmente voltados para os
esportes náuticos, mas que logo incorporaram o futebol entre suas atividades, fundaram-se o João de
Barros Foot-Ball Club, em 14 de abril de 1914, depois conhecido por América Futebol Clube; e a 20 de
abril deste mesmo ano, o Cruz Branca Foot-Ball Club, que passou a se chamar Sport Club Flamengo. O
Santa Cruz Foot-Ball Club apareceu em 3 fevereiro de 1914; o íris Sport Club em 23 fevereiro de 1920;
em 1921, auxiliares da Tramways fundaram o Tuyty Força Sport Club, mais tarde, designado Tramways
Sport Club. A Associação Atlética da Great Western, em 18 março de 1928. Dados extraídos de diversos
números do periódico ESTÁDIO. Recife, 1937.
200 CALENDÁRIO histórico do Recife. Coord. Ulisses Pernambucano de Mello, Neto. Recife: Fundação
de Cultura Cidade do Recife, 1985, s. p.
201 ENNES, G. Deve proibir-se o foot-ball? Jornal do Recife. Recife, 10 out. 1909.
202 Caso, por exemplo, do meio-esquerda Gori Barris, que bateu na barra do gol adverso e fraturou a
costela; e do menor Luiz de Santana que recebeu uma grande carga eu o atirou ao solo. Luiz feriu a face,
e principalmente os lábios. Ambos foram socorridos pela Assistência Pública. Ver chamadas, QUANDO
jogava futebol e CONSEQUÊNCIAS do foot-ball. Jornal do Recife. Recife, 20 nov. 1923. p. 5. Notas e
Factos.
203 O FOOT-BALL em Pernambuco. O Imparcial. Jaboatão. 26 jan. 1919. n. 4, p. 1.

A prática esportiva do futebol, difundida no Brasil no início do século XX pelas

comunidades britânicas, cedo conquistou a simpatia da população urbana. No começo

dos anos de 1920, já era o esporte mais praticado do país, sendo seus quadros formados

principalmente entre rapazes da elite e da classe média urbanas. Diversos clubes haviam

sido fundados com a finalidade de desenvolver o esporte, competições eram organizadas

contando com a participação de times de um mesmo estado ou de vários, torcidas se
formavam.199 Em 22 de julho de 1905, um público seleto de recifenses teve a

oportunidade de assistir à primeira partida oficial de futebol, que foi realizada na
campina do Derby, entre o Sport Club e o English Eleven.200 As opiniões sobre a

conveniência ou não do futebol, no entanto, divergiam. Alguns, médicos inclusive,
condenavam sua prática por considerá-lo um esporte brutal e perigoso.201 A idéia de se

tratar de um esporte violento era reforçava pelas notícias que diariamente saíam nos

jornais, dando conta de indivíduos que haviam sido seriamente machucados quando se
empenhavam nos certames.202 Outros pensavam diferente: o futebol educava o homem
com a calma, a presença de espírito e o golpe de vista, condições necessárias a um bom

jogador. Além disso, o fato de ser um jogo coletivo ensinava-o a agir em conjunto. Estes
defensores do futebol, fosse pelo gosto desportivo ou por outros objetivos — interesses

pecuniários, políticos ou financeiros —, iam mais longe. Eram da opinião de que os
clubes organizados deveriam ser considerados como de utilidade pública e, como tal,

subvencionados pelo governo.203
O futebol, porém, não ficou restrito às elites ou aos times formados por

trabalhadores assalariados urbanos, pertencentes a empresas e às categorias
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“Várias famílias residentes à beira mar da praia do Farol, pedem por nosso
intermédio ao tenente Pedro Malta, a fineza de fazer cessar o abuso do jogo de foot-ball
que alguns rapazes interessantes das imediações levam a efeito quando essas famílias
vão tomar banho.”205

profissionais organizadas, como a dos transviários e a dos ferroviários. Ele entrou nas

graças da população mais pobre e desvalida da cidade, e passou a praticado de forma

bem espontânea, distante dos campos esportivos construídos com a finalidade de

promover as partidas. Na ausência quase completa de logradouros públicos destinados

às práticas esportivas e à recreação — existiam sabidamente, no Recife, um campo de

futebol em Casa Forte, outro na Jaqueira e um terceiro na campina do Derby —, jogava-

se nas ruas e nas praias também, constituindo motivo de diversões para uns, e de

frequentes reclamações para outros.

Em 1923, moradores do Recife, próximos às ruas Leão Coroado e Alegria,

queixavam-se contra o abuso de nelas se reunirem todos os dias, principalmente aos

domingos, um bando de desocupados para jogar partidas de futebol. Os jogos quase

sempre terminavam em brigas. As famílias não podiam ir às janelas ou às ruas com

receio de serem atingidas pela bola, suja de lama muitas vezes, e para não ouvirem as

obscenidades que ali campeavam.204

Famílias que moravam no Farol diziam sentir-se igualmente incomodadas pelos

jogos de futebol, realizados em improvisados campos na areia da praia. Através do

Jornal do Recife, elas manifestavam-se contrárias aos jogos e pediam ao delegado de

Olinda que tomasse as providências necessárias para acabar com o inconveniente:

Gentil Amado, responsável pela secção A Cidade Encantadora, do Jornal do

Recife, endossava o pedido dos moradores e solicitava a intervenção dos poderes

públicos competentes, a fim de que proibissem o que considerava um abuso e uma

grosseria. “Para momentos desagradáveis, dizia o cronista, basta o aluvião de

desdichadas que, em roupas escandalosas, se banham entre as distintas famílias.” O

tenente atendeu às solicitações dos moradores e proibiu terminantemente, por quanto

durasse a estação balneária, o jogo de futebol em todas as praias de Olinda.206

204 FOOT-BALL nas ruas. Jornal do Recife. Recife, 9 out. 1923, p. 5.
205 FOOT-BALL à beira mar. Jornal do Recife. Recife. 17 nov. 1923. p. 4.
206 Respectivamentc. AMADO. Gentil. A Cidade Encanadora. Jornal do Recife. Recife, 10 nov. 1923. p.
2 e MEDIDA louvável. Ibid.. 20 nov. 1923. Factos e Notas, p. 5.
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207 Ver matérias publicadas n’ A Revanche. já citadas neste trabalho. AO SENHOR José Diniz mui digna
autoridade policial em Olinda e A POLÍCIA, os banhos de mar eA Revanche.
■u8 PRAIA do Rio Doce. Diário de Pernambuco. Recife, 26 out. 1939, p. 2. De Olinda.
’09 CRÓNICA POLICIAL. Olinda-Jornal. Olinda, Io dez. 1946, n. 2, p. 6.

As famílias de moradores e veranistas costumavam utilizar as praias

principalmente para o banho de mar e de sol, para jogos e brincadeiras considerados

inocentes e saudáveis, que acreditavam não prejudicar ninguém. Comportavam-se de

uma maneira tida como civilizada e educada e expressavam atitudes descentes e

Tudo indica, porém, que a polícia adotava tais medidas de controle e repressão

ao futebol nas praias de forma assistemática e intermitente, posto que as queixas e

reclamações, dos que se sentiam incomodados com o jogo, eram renovadas

continuamente. Ainda em 1931, famílias de moradores e veranistas de Olinda pediam

providências à polícia contra a prática do esporte no comoro da praia. As bolas pesadas

representavam um risco à saúde e à segurança dos que ali se encontravam, em busca de

diversões amenas e de um repouso tranquilo. Além do mais, os rapazes costumavam

proferir palavras obscenas durante as partidas e apresentarem-se sem camisas num

ambiente público.207

Anos depois, em 1939, a queixa contra os jogos de futebol se repetia, desta feita

na praia do Rio Doce, que se situava fora do perímetro urbano de Olinda. Moradores e

veranistas haviam se dirigido ao delegado João Barreto para que ele tomasse

providências contra “vários desocupados [que] ocupam a praia para a prática do foot-

ball, com que provocam vexame de toda ordem aos que não participam do conhecido

sport praticado em local tão impróprio.” O repúdio aos jogos realizados à beira da praia

quase sempre se fazia acompanhar de denúncias contra atitudes imorais adotadas dos

atletas, que portavam vestes consideradas indecentes e despudoradas e proferiam

obscenidades a cada jogada. Assim, continuavam as famílias do Rio Doce a reclamar:

“Também a questão dos trajes de banho está a merecer a atenção das autoridades, pois

vários rapazes se apresentam quase despidos.”208

Ainda em 1946, o recém-empossado delegado de polícia de Olinda encetava

dura campanha a favor da moralidade nas praias, a começar pela proibição dos jogos de

futebol, para o que contava com o auxílio do doutor Adalberto Maciel, da Delegacia de

Vigilância Geral e Costumes, e da Força Policial do Estado. O Olinda-Jornal noticiava

o fato, dizendo que a referida autoridade conseguira acabar, “em caráter transitório”,

com a prática do jogo nas praias de banho, restituindo a tranquilidade e comodidade à

família olindense.209



321

pudicas. Os rapazes que eram alvos de censuras usavam as praias, entre outras coisas,

para realizar partidas amistosas de futebol e o faziam, muitas vezes, vestindo apenas

calções, dispensando o uso da camisa. Eram usos distintos dados a um mesmo espaço

público e formas de comportamentos diferenciadas que nele tinha curso, e que geravam

conflitos. Por se tratar de um espaço público, o Estado, através da instância policial, era

constantemente chamado para intervir e procurar por fim às desavenças. Em nome da

família, expressão que trazia embutida uma situação de classe social e uma noção da

moral como sendo a das classes dominantes, reivindicava-se uma determinada forma de

ocupação e uso das praias. Uma forma que se pensava correta e adequada ao local e que

era dada por aqueles que se julgavam no direito legítimo de definir o destino a ser dado

a uma área pública.

Estes últimos condenavam, também, a prática abusiva da venda de bebidas

brancas nas barracas espalhadas pelas praias. Os dados disponíveis sobre o tema se

referem mais às praias recifenses do Pina e de Boa Viagem, e cobrem os anos finais da

década de 1940 e iniciais do decénio seguinte. Mas as críticas dirigidas aos que

incorriam nesse costume eram válidas tanto para os balneários da capital, de que

falaremos logo mais adiante, como para os de Olinda. Desaprovavam as farras e

bebedeiras nas praias que, além de darem provas de falta de educação doméstica e de

respeito para com os demais usuários, resultavam muitas vezes em graves ocorrências,

não sendo raros os casos de banhistas ébrios que davam o derradeiro gole de suas vidas

no mar.

Mas se o uso e abuso de bebidas alcoólicas eram condenados, principalmente em

se tratando das bebidas brancas, procurava-se estimular o consumo de outros tipos de

bebidas durante as horas passadas à beira mar. Desde os momentos iniciais da mais

franca expansão da vida sociocultural nas praias, os fabricantes de bebidas leves e

refrigerantes, com ou sem álcool, buscaram associar o hábito de consumir os seus

produtos aos momentos de diversão e encontro grupais nas praias. As propagandas de

bebidas tinham por intenção associar o consumo de seus produtos às camadas sociais da

elite e ao estilo de vida ideal que se pensava para as praias. Um estilo saudável, ativo e

elegante, leve e sofisticado.
Exibindo traços de uma inspiração mais ou menos longínqua nos preceitos da higiene,

os anúncios comerciais procuravam divulgar os produtos: “Sob o sol benfazejo das praias deveis
beber a Cerveja Petrópolis.” Este outro reclame procurava claramente vincular a imagem da
cerveja à vida chic e despreocupada que a elite levava à beira do mar:
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Atendendo a uma demanda social, instalavam-se postos de vendas em Olinda,

próximos às praias, cujos produtos deveriam saciar as necessidades de uma sedenta

clientela:

“Cerveja Petrópolis - continua a predominar em todos os pontos chies, de
reuniões familiares. Nesta época de estio, em que as nossas praias se enchem do que há
de mais distinto, vê-se a ‘loira criatura’, dançando nos lábios de toda gente. É mesmo
como afirmam os fabricantes: ‘A cerveja Petrópolis contem o clima de Petrópolis
engarrafado.’

Nas retretas, nos bars, em todas as festas desta cidade, a ‘loira criatura’, como
todos a chamam, é uma figurinha indispensável que agrada ao paladar de quantos a
experimentam.”210

“A conhecida cervejaria Antarctica — que predomina pela excelência de seus
produtos, acaba de inaugurar nas praias de Milagres, Carmo, S. Francisco e Farol, desta
cidade, um pavilhão artístico — onde vende todas as qualidades de seus produtos.

O valioso concurso que a Cervejaria Antarctica, acaba de emprestar à estação
balneária, facilitando aos veranistas, chopps, cervejas, etc..., merece todo acolhimento
preciso, porque veio preencher uma lacuna que há muitos anos se ressentia naquelas
frequentadas praias balneárias. Folgamos em registrar a presente notícia, ao mesmo
tempo, desejando toda sorte de bons negócios, àquela acreditada Companhia.”211

As cervejarias descobriram nas praias uma ótima oportunidade de venda para

seus produtos. De suas amplas campanhas publicitárias, fazia parte a promoção de

eventos festivos de diversas modalidades e dimensões. Participar, por exemplo, da

organização da festa em comemoração ao dia do empregado do comércio, realizada em

Olinda em novembro de 1926, como o fez a Antarctica. A festa constou de um banho de

mar à fantasia, pários de remo e natação e outros divertimentos. Depois dos jogos, a

Antarctica ofereceu cervejas e bolinhos aos participantes e contratou uma jazz-band

para tocar à noite, até às vinte horas.212 A Antarctica esteve presente, também, na grande

festa esportiva realizada no largo do Carmo, em outubro de 1933, distribuindo seus

produtos entre a comissão de honra e convidados.

Essa festa, aliás, que teve sua primeira no verão de 1932, pode ser vista como a

consagração de um modo de vida que havia sido implantado nas estações balneárias e

como a expressão da existência de uma nova forma de sociabilidade entre indivíduos e

210 Para o primeiro anúncio. CERVEJA. Verão. Recife, 7 out. 1934, n. 5, p. 3; e para o segundo.
CERVEJA Petrópolis. O Sol. Olinda. 28 out. 1934, p. 5.
211 CfeRVEJA Antarctica. O Sol. Olinda, 30 set. 1934, p. 4.
212 CRÓNICAS de verão. A Pilhéria. Recife, n. 267, 13 nov. 1926.
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213 Sobre a festa esportiva ver, PROMETE-SE revestir de desusado brilhantismo, a festa esportiva na
praia do Carmo, em Olinda. Verão. Recife, a.c. 8 out. 1933, n. 1; GRANDE festa esportiva em Olinda.
Você ... Olinda. 24 set. 1933. n. 2, p. 2; TITÀS. Olinda — Revista Ilustrada. Olinda. n. 12. 22 out. 1933;
A GRANDE festa esportiva de hoje, no largo do Carmo, em Olinda. Verão. Recife, n. 3. p. 3; AS
FESTAS de domingo último em Olinda. Verão. 29 out. 1933. n. 4, p. 1 e 3.

grupos pertencentes, se não a uma mesma classe social, à fração da sociedade

considerada ordeira, disciplinada e trabalhadora.

Organizada por alguns moços de Olinda, os senhores Luís Sabino Pinho,

Antônio Guimarães, Fernando Rodrigues e Alfredo Porto da Silveira, e promovida por

Olinda - Revista Ilustrada, contava com uma ampla programação: pela manhã, parada

de escoteiros, corrida de resistência e um banho chic. A tarde, competições de natação

juvenil, sessenta metros; corrida rasa, mil metros; pário de jangada para rapazes,

trezentos metros; natação, cem metros; corrida de estafeta, Brigada Militar; mergulho de

maior distância; cabo de guerra, Brigada Militar; natação para moças, cem metros;

honra, rapazes, mil metros; honra, natação, rapazes, quinhentos metros; jangada mista,

duzentos metros. Após a entrega das medalhas aos vencedores, feita por senhoritas

distintas, duas bandas tocariam na praça ornamentada.

A festa, idealizada de acordo com os princípios norteadores da política de

convivência entre as classes e grupos sociais, que a chamada Nova República tentava

imprimir nos estados, contava com a participação de uma comissão de honra composta

pelas personalidades mais representativas da nova ordem política e social em

Pernambuco: interventor federal no estado de Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcanti;

do general Manoel Rabello, comandante da 7a Região Militar; do secretário de

Segurança Pública tenente-coronel Affonso de Albuquerque Lima; do sub-comandante

da Brigada Militar; do prefeito do Recife, Antônio de Góes, e do de Olinda, João Cabral

Filho; do procurador geral do estado, José Cândido de Miranda e do diretor da Fábrica

de Tecidos Paulistas. Havia também uma comissão de recepção, formada por gente de

destaque nas praias olindenses, e os patronos da festa. A Rádio Clube de Pernambuco se

dispunha a transmitir notícias completas sobre o evento e o Olinda Casino se

prontificava a oferecer um sorvete dançante aos sócios e convidados. Na praia, seriam

armados uma arquibancada para a comissão de honra e um coreto para a música. A

Tramways, empresa prestadora do serviço de bondes elétricos entre Recife e Olinda,

comprometia-se a aumentar o número de veículos naquela linha.213

A partir da década de 1930, estava consolidado um determinado modo coletivo

de vivenciar as praias de banho. Um modo que privilegiava as práticas culturais



214 JOÃO DO MORRO. Espumas. Verão. Recife. 7 set. 1934. n. 1, p. 1.
215 As ressacas de Olinda despertaram intensos debates entre profissionais de geologia, engenharia naval e
oceanografia. Um resumo das diferentes opiniões sobre as causas do avanço brutal do mar. sobre a orla
olindense. foi feito por Alfredo Carlos Schcmals: “Uns defendem haver sido as obras do Porto do Recife
e atualmente a construção da Base Naval a causa de um desvio das correntes marítimas. Outros atribuem
o fato a uma mudança mais geral das correntes marítimas, observadas também na costa da África
Ocidental e da Oceania. Tadeu rocha cita uma terceira hipótese: ‘a possibilidade de o Atlântico estar
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esportivas e recreativas, o descanso e a contemplação da natureza, os passeios a pé pela

praia, os banhos de sol e que favorecia a criação dos grupos de amigo. As praias

tomaram-se, também, local privilegiado para exibições pessoais, para ostentar sinais de

luxo e riqueza, de elegâncias e distinções por parte daqueles que detinham esses

atributos da riqueza. Lugar onde as formas de relação para com o corpo, os gestos e

atitudes comportamentais se davam a perceber com grande nitidez, e que, por sua vez,

revelavam a procedência de classe daqueles que os ostentavam. Os corpos de músculos

torneados, fortes, robustos e saudáveis, morenos e de pele sem manchas, exibidos por

uma certa fração da elite, contrastavam com corpos macilentos e amarelados dos que se

entregavam exageradamente às atividades intelectuais, símbolo de beleza de uma época

passada, em que triunfou o romantismo. Entrechocavam-se mais ainda com os corpos

franzinos, raquíticos, esqueléticos dos banhistas das camadas populares, de peles

marcadas por manchas e cicatrizes, denunciadoras dos inúmeros males a que estavam

expostos.

Vez por outra e durante muito tempo ainda, apareciam na beira da praia uns

banhistas aprendizes, intimidados com o mar, receosos de suas vagas e correntes, e do

fundo invisível. Podemos imaginá-los ali parados, hesitantes, onde a terra termina e

onde começa o mar. Mas para outros, gente afeita ao mar, principalmente para quem

havia iniciado os contatos com o meio líquido salgado ainda na infância, para estes, o

mar não mais constituía um mistério indecifrável. Não mais viam nele um elemento

indomável da natureza. Os homens da cidade, os que tinham intimidade com o ambiente

marinho, pensavam que haviam domesticado o mar, como a um cão. E se sentiam fortes

e poderosos, como o mar lhes parecera um dia: “Dizem que o mar é indomável.

Indomável é aquela gente que zomba do furor das ondas jogando-se a elas a rir, num

desario galante.”214

Mas se enganaram os que pensaram assim, ao menos em relação ao mar de

Olinda. A partir de 1920, o oceano reiniciou seu ciclo periódico de avanço sobre o

continente, alterando, pouco a pouco, a fisionomia da orla da velha Marim dos Caetés.

As ressacas anuais de inverno vinham cada vez mais fortes.215 Em 1933, o Olinda -
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“Ah! O mar levou tudo. Atrás tinham aqueles lugares que as pessoas pagavam e
mudavam de roupa, os balneários, o mar carregou tudo. Casas que tinham ali, na praia
mesmo, por trás do cinema, era largo, o mar ficava lá em baixo. Depois vieram aquelas
pedras para proteger a praia, e a cidade mesmo. Que dizem os antigos que o mar já
bateu onde hoje é o muro da igreja do Carmo. Que o mar ia até lá, depois recuou. Eu
não alcancei nada disso não. Quando eu cheguei em Olinda, a praia era larga, tinha os
balneários.”218

“... o mar comeu tudo. Os banheiros ... Era os banheiros que se alugava para mudar de
roupa. Não eram propriamente balneários, não. Eram os banheiros de tábua, eu me
lembro. E tinham muitas casas também. Tinha uma casa da família Brito, da Fábrica
Pesqueira, que o mar levou, de d. Adélia Brito. Mais adiante, tinha a travessa Lyme,
depois do cinema, a primeira ruazinha que entrava ali. Muitas casas desapareceram.”

tomando seus antigos domínios, que iam até as colinas de areia e argila, disposta em semicírculo desde a
ponta de Olinda até o cabo de Santo Agostinho’.” SCHCMALS, Alfredo Carlos. As históricas ressacas de
Olinda. Anuário de Olinda. Olinda, n. XV -XVI, p. 46-7, set. 1965. Entre os anos de 1914 e 1915, os
engenheiros Domingos Sampaio Ferraz e Alfredo Lisboa travaram viva polêmica sobre as obras de
modernização do Porto do Recife, então em andamento. O primeiro condenava, entre outras coisas, a
utilidade, a técnica e os efeitos do recém-construído Molhe de Olinda, afirmando não ser possível prever
as graves e desagradáveis consequências que poderiam advir daí, sendo que algumas delas já se faziam
real. FERRAZ, Domingos Sampaio. Porto de Pernambuco - vários escriptos (sobre as obras em
execução). Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1915.
216 A ÚLTIMA ressaca. Olinda - Revista Ilustrada, n. 1. 6 ago. 1933.
21' O MAR também quer destruir. Olinda-Jornal. Olinda, n. 6, 13 jul. 1947. p. 1.
218 SOUZA Judith Femandes Vieira de. Judith Femandes Vieira de Souza: depoimento [Io de julho de
1987], Olinda, Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. Entrevista concedida aos pesquisadores
Suzana Brainer e Mozart Vergetti.

Revista Ilustrada estampava duas imagens das últimas ressacas que haviam atingido as

praias da cidade. As fotos mostravam parte da balaustrada do cais da praia do Carmo

destruída pela impetuosidade das vagas. Nos Milagres, os estragos também eram

visíveis.216

Indomável, o mar não desistia da peleja. De ano a ano, de inverno em inverno,

de vaga em vaga, o oceano investia furioso contra a terra. Durante o inverno de 1947, o

Olinda-Jornal mostrava foto da frente de uma casa de madeira e cobertura de cerarmca

danificada pelas águas, e constatava: “O mar também quer destruir”.217 No ano de 1951,

a situação agravou-se. Pavorosas ressacas irromperam no mar, invadindo

principalmente as praias dos Milagres e do Carmo. Ruas inteiras foram tragadas, casas

ruíram, praias se perderam. Não mais sol, verão, sorrisos lindos... Não mais os banhos

alegres das naiades e os joviais passeios pelo comoro da praia... Ficavam só o mar e a

memória dos dias ruidosos de verão passados nas praias de Olinda:



326

“O mar comeu tudo.” Em meados do século XX, Olinda privava-se de suas

praias para o mar oceano, como poucos anos antes havia perdido a condição de

balneário chic e elegante para Boa Viagem. Veremos, agora, como aconteceu essa

história de rivalidades entre praias contíguas. Como Boa Viagem se transformou de um

simples e diminuto povoado, no balneário moderno e preferido da gente do Recife.
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Família Oliveira na praia dos Milagres, Olinda.
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Pirâmide humana, 1933.
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