
BOA VIAGEM: UM NOVO HORIZONTE

6.1 ANTES DA AVENIDA: PITORESCA E PRIMITIVA

1 PEREIRA DA COSTA. F. A. Arredores do Recife .... p. 45.
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No final da primeira metade do século XIX, quando se iniciou a campanha pela

implantação do costume de banhos salgados nas grandes cidades brasileiras, e mesmo

nas décadas seguintes, o Recife não dispunha de boas praias recomendadas aos banhos.

Primeiro, tentou-se a fórmula transitória — espacial, histórica e culturalmente

transitória — que foi a Barca de Banhos do Capibaribe. Depois, vieram as praias do

Brum, Santa Rita e Cinco Pontas. Mas estas ficavam demasiadamente próximas ao

centro urbano, não oferecendo condições ideais para a privacidade e o recato que os

banhos das famílias de elite requeriam. Além disso, o estado de salubridade das praias

que banhavam o centro da cidade era duvidoso, quando não, seguramente insalubre,

posto que aquelas águas e beiras vinham servindo de depósitos e escoamentos de

sujeiras e imundícies de toda espécie, há séculos.

Em 1880, surgiu a Casa de Banhos sobre os arrecifes de pedra fronteiriços ao

porto, em local já explorado para a prática dos banhos salgados pela população local.

Estabelecimento comercial que oferecia serviço de primeira ordem aos banhistas, a Casa

de Banhos constituiu-se, também, em lugar de reuniões e festas elegantes, um ponto de

encontro social bem ao gosto de quem buscava enredar-se numa sociabilidade burguesa

e citadina. Ali, a fina sociedade comemorava o Natal, o Ano Bom, o Carnaval e São

João. Havia músicas, jogos e competições esportivas, regatas principalmente.

“A Boa Viagem, desde tempos afastados é,
propriamente, uma estação de banhos
salgados, e preferível a qualquer outra por
ser ali o mar muito manso, a praia baixa e
arenosa, e de um declive suavíssimo, de
maneira a não oferecer o menor perigo; e
assim, só tem vida e animação na estação
própria dos banhos pelo verão, ficando o
resto do tempo quase que completamente
deserta.” 1
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2 A bibliografia sobre as reformas do porto e do antigo bairro do Recife é vasta. Existem algumas obras
de referência, clássicas sobre o tema, tais como ORLANDO, Arthur. O porto e a cidade do Recife.
Recife: Typografia do Jornal do Recife, 1905; FOURNIÉ, Victor e BERENGUER, Emilio. Memórias
acerca do Porto do Recife. Arquivos. Recife, n. 1, 1942, p. 179-213; FERRAZ, Domingos Sampaio. Op.
Cit. Quanto às análises mais contemporâneas, ver SINGER, Paul. Op. Cit.; EISENBERG, Peter. Op. cit.;
LEVINE, Robert. Op. Cit.; PERRUCI, Gadiel. Op. Cit; LUBAMBO, Cátia Wanderley. Op. Cit.
3 Os bombeiros informaram que a causa do sinistro foi a explosão de um motor no qual se faziam alguns
experimentos. Depois da explosão, as chamas entraram em contato com um depósito de gasolina, e o fogo
espalhou-se rapidamente. CAVALCANTI, Carlos Bezerra. Guerreiros da paz. 3. ed. Recife, 1998, p. 52-
4. Este autor fala que o valor do seguro a Casa era de 300.000$000. Matérias jornalísticas publicadas à
época do incêndio ou poucos anos depois, diziam ser 60$000,000, o valor do seguro. Ver O INCÊNDIO
na Casa de Banhos. Diário de Pernambuco. Recife, 2 jul. 1924. Factos Diversos, p. 6; INCÊNDIO na
Casa de Banhos. Diário Oficial do Estado. Recife. 2 jul. 1924. Noticiário, p. 212; A CASA de Banhos e
sua História. Diário de Pernambuco. Recife, 18 jan. 1935, p. 4; FONSECA. Edson Nery da. Op. Cit.
3 REVISTA de Pernambuco. Recife, ano II. n. VII. jan. 1925.

“o

Próspera durante décadas, a Casa de Banhos foi perdendo fôlego nos anos

iniciais da década de 1920, na medida em que se alargava o horizonte marinho e que
novas formas de explorar e experimentar as praias e o mar iam sendo descobertas,
conquistando mais e mais a preferência dos que as frequentavam. As obras de reforma e

modernização do porto do Recife, iniciadas em 1909 e concluídas em 1924, resultaram

na ampliação e intensificação do movimento portuário. E, por conseguinte, provocaram

alterações na paisagem e na tranquilidade primitivas do local, ocasionando, a médio e a
curto prazos, prejuízos irremediáveis ao balneário dos arrecifes.2 Já então, funcionava
mais como casa de jogos, festas e reuniões sociais que como local de banhos

propriamente.
Em Io de julho de 1924, um incêndio de grandes proporções atingiu o balneário

— presa fácil do fogo, com suas instalações de madeira —, ficando o restaurante e a
hospedaria completamente destruídos. Nessa ocasião, a Casa de Banhos não mais

pertencia à família de seu antigo proprietário e fundador, o comerciante Carlos José de
Medeiros, mas sim, ao inglês, gerente da Wilsons Sons & Cia., mr. Sidney Geraldo de

Albuquerque Rodhes.3
Reconstruída após o incêndio, voltou a funcionar na temporada de 1924. No ano

seguinte, a Casa de Banhos mereceu página de destaque na prestigiosa e bem cuidada

publicação oficial do governo do estado, a Revista de Pernambuco. A publicidade
exaltava-a por sua situação privilegiada e por ser “o mais original e aprazível

estabelecimento da América do Sul”. Era servida de três piscinas, sendo duas
apropriadas aos banhos de ressaca, e uma terceira, recomendada para a natação.4

Este, no entanto, parece haver sido o canto do cisne da Casa de Banhos dos
arrecifes. As notícias não são suficientemente claras, mas há indícios de que o balneário
foi transformado em depósito de carvão. Em 18 de fevereiro de 1926, a Cory Brothers



329

que o doutor Joaquim Pessoa
de 1927. Recife: Imprensa

5 RECIFE - Termo que assinam Cory Brother & Cia. Ltd. Exposição com
Guerra abriu a sessão ordinária do Conselho Municipal do Recife, no ano
Nacional. 1927. p. 77-78.

& Companhia Limitada assinava contrato se comprometendo a cumprir as leis

municipais e as determinações da prefeitura, na conservação de seu depósito de carvão

na Casa de Banhos dos arrecifes, depósito antes mantido na rua Barão do Triunfo, no

bairro do Recife.5

A partir daí, viveria como borralheira os seus últimos anos de existência. Os

vigias da Cory Brothers levantaram uns quartinhos provisórios com os restos de madeira

carbomizada. O local passou a ser frequentado pela gente humilde da cidade:

marinheiros, estivadores, soldados, moradores dos bairros do Recife e de São José. Uns

banhistas que, ao findar do dia, deixavam suas marcas nos fundos das piscinas, feitas de

cascas de laranjas, de abacaxis e de outros frutos.

É certo que o Recife possuía outras praias que lhe ficavam mais distantes do

centro, na linha sul do litoral: o Pina e Boa Viagem. Mas, por todo século XIX e durante

as três primeiras décadas do XX, era difícil chegar até elas. E o movimento dos que

buscavam as águas e ares benfazejos do mar tomou outro rumo: seguiu em direção à

vizinha cidade de Olinda.

Foi nas praias da antiga capital de Pernambuco, nos Milagres, Carmo, São

Francisco e Farol, relativamente bem servidas pelo transporte ferroviário desde 1870,

que os recifenses iniciaram seu verdadeiro aprendizado junto ao mar. Seguidores da

talassoterapia, buscaram curas para seus males, fraquezas e desânimos no contato com o

meio líquido marinho, rico em sal e iodo. Aprenderam a gostar do mar, familiarizaram-

se com as águas salgadas e com o vaivém das ondas. E descobriram o prazer de ficar

mais tempo ao sol e de gozar das inúmeras vantagens que a vida ao ar livre lhes

proporcionava.

Este processo de iniciação dos citadinos nos segredos do mar, que se fazia

acompanhado de uma nova forma de ocupação dos terrenos praianos e implicava numa

forma também inédita de apropriação do litoral, agora preferencialmente por via da

cultura, foi assunto abordado no capítulo imediatamente anterior. Por esta razão,

julgamos conveniente não repetir as experiências que se mostraram comuns às praias de

Olinda e às do Pina e Boa Viagem, mas destacar aquelas que constituíram marcas de

distinção entre umas e outras. Praticamente durante toda segunda metade do século XIX

e até meados dos anos 1920, as praias olindenses atraíram um público muito mais
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6 MELLO, José Antônio Gonsalves de. A matriz de Boa Viagem I. Id. Tempo de jornal. Recife:
FUNDAJ, Ed. Massangana. 1998. p. 169; PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais pernambucanos..., v. 3, p.
279.
7 PEREIRA DA COSTA. F. A. Anais pernambucanos..., v. 3, p. 357. Não constitui objetivo do nosso
trabalho proceder à reconstituição da história da propriedade fundiária nessa região. Isso exigiria pesquisa
específica. Contudo, é importante lembrarmos que a estrutura fundiária da costa reproduzia o modelo
válido para outras áreas do Brasil colonial: extensas levas de terra, de propriedade de senhores de
engenho, grandes sitiantes ou das ordens e irmandades religiosas católicas, ocupadas geralmente por
pesqueiras e coqueirais.

numeroso e expressivo que as duas outras juntas, que permaneceram áreas reservadas e

de difícil acesso aos banhistas comuns. Além do mais, as estações balnearias de Olinda,
no período, foi alvo de uma atenção mais regular e consistente por parte da imprensa,
que resultou em uma documentação textual e iconográfica mais farta sobre as mesmas,

ajudando a divulgar suas praias e a consolidá-las como as mais animadas e concorridas

do estado. Enfim, para a grande maioria dos que habitavam o Recife de então, praia era

sinónimo de Olinda e vice-versa.
Sigamos, então, o sentido oposto ao de Olinda. Tomemos o caminho do sul...
Pelo menos desde a primeira metade do século XVII, todo aquele que, saindo de

Olinda ou do Recife, pretendesse dirigir-se ao sul por terra, tinha de fazer a travessia do
braço do rio Capibaribe — conhecido por rio dos Cedros ou dos Afogados —, entre o
Cabanga e o Pina, rumar em direção à praia e por ela seguir até o lugar onde, tempos
depois, surgiria a povoação de Boa Viagem. A partir daí, penetrando um pouco mais no
continente, o viajante se encontrava na rota dos Guararapes, Muribeca, Jaboatão, Cabo,

Serinhaém, Alagoas e mais além.6
Por esse tempo, toda zona litorânea que se estendia do pontal Pina até o povoado

de Candeias, incluindo Boa Viagem portanto, era conhecida pelo nome de praia da

Candelária. O dilatado sítio, no lugar Muribeca, fora doado por ‘Carta dos Oficiais da
Câmara do Senado da mui Nobre Vila de Olinda, por sua Majestade’ a Antônio Mendes,
em 2 de setembro del653.7 Essa região litorânea, composta por mar, praias e terras

arenosas da costa, por imprestável ao cultivo da rendosa cana de açúcar, costumava ser

ocupada com pesqueiras e fazendas de criação e cultivo, com destaque para o coco, mas
onde se viam, também, pequenos roçados de mandioca, milho e feijão. Destoavam um
pouco do conjunto os padres jesuítas, que eram detentores de um grande pedaço de
chão na região, a chamada Fazenda da Barreta. Os religiosos usavam sua propriedade
não só como celeiro, de onde lhes provinham os muitos frutos da terra e do mar: peixes,
hortaliças, criatórios e lenha, mas também como quinta de recreio. Algumas
particularidades, entretanto, fundamentadas na combinação da paisagem natural com a
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8 Depoimento prestado por Quiabo-Duro, alcunha de Pedro Rosendo Batista, nascido em 1905, pescador,
morador na Colónia de Pesca Z-l, no Pina, transcrito por SILVA, Oswaldo Pereira. Pina, povo, cultura e
memória. Recife: Produção Alternativa, 1990, p. 13. Sobre o Pina, ver SOUZA JÚNIOR, Xisto Serafim
de Santana. O Pina — um registro da história dos mangues na formação do Recife moderno. Monografia
(Curso de Graduação em Geografia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 1999, p. 21-3. Sou grata ao autor por haver me comunicado cópia do seu trabalho.
Não há concordância dos autores sobre a existência de duas ilhas distintas, a do Pina e a da Barreta ou do
Nogueira, também conhecida, no século XVII, por ilha do Cheira Dinheiro. Alguns acreditam que se
tratava de uma única ilha, a do Nogueira, e de um pontal, o do Pina, separados por um pequeno riacho, o
riacho do Pina. Outros defendem que eram duas as ilhas, e que foram unificadas por uma obstrução do rio
Pina. GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos..., p. 249-51. A denominação ilha do
Nogueira deveu-se ao fato de, em meados do século XVII, a ilha ser propriedade de Antônio Nogueira
Figueiredo.
9 Na ilha da Barreta ou do Nogueira, os holandeses construíram um forte, o Schoonenburg, a que os que
habitavam à terra chamavam ‘da Barreta’, porque o sítio de sua fundação confrontava com a abertura de
pequena extensão nos arrecifes, através das quais entravam e saíam pequenas embarcações. Quanto ao
trapiche, sua existência data, pelo menos, de 1630. Era de propriedade do irmão do capitão André Gomes
Pena, alcunhado de Cheira Dinheiro e que veio a emprestar seu nome à ilha. O estabelecimento, que se
manteve ativo até pelo menos 1837, fez surgir, no local, a povoação designada de Sítio ou Passo da
Barreta. PEREIRA DA COSTA. F. A. Arredores do Recife .... p. 35-9.
10 CASTRO. Josué. Cidade do Recife .... p. 42.

forma de ocupação e uso das terras, fizeram surgir, ao longo do tempo, diferenciações

entre os pequenos núcleos de povoação que ali se formavam, contribuindo para dar uma
feição própria a cada um daqueles que pareciam partilhar de um espaço histórico-

geográfico indiferenciado e comum.
A região litorânea, atualmente conhecida como bairro do Pina, ficava a

aproximadamente seis quilómetros de distância da povoação, depois, vila do Recife.

Entretanto, por estar situada num estuário, composto pela confluência dos rios

Capibaribe, Jequiá e Tijipió, do riacho do Pina e das águas do oceano, separavam-nas
volumoso caudal d’água, exigindo o uso de transporte fluvial para se comunicarem

entre si. Era uma região formada por pequenas ilhas, dentre as quais a memória popular
do século XX guardou o nome de seis. Eram as ilhas do Bode, do Nogueira, do Pina —
também conhecida pelo nome de Lazareto —, da Raposa, das Cabras e do Felipe. Por

sua posição geográfica estratégica em relação ao sítio do Recife, tanto do ponto de vista

militar como do comercial, o Pina abrigou, desde o século XVI até a primeira metade do

XIX, uma fortificação, acampamentos militares, passo ou trapiche de depósito e
embarque de açúcar e outros gêneros agrícolas tropicais.9

A zona do Pina era parte da paisagem anfíbia da planície do Recife, tal como a

percebeu Josué de Castro, feita de linguados de areia, ilhas, mangues, pauis, braços de
mar, arrecifes, deltas e dédalos fluviais10. Zona de mangues e alagados, desprezada
como lugar de residência pelos ricos — e assim o seria, até pelo menos meados da

década de vinte do século passado, quando se teria iniciado a especulação imobiliária da
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11 B ARTHEL, Stella Gláucia Alves. Sociedade de classes, espaço urbano diversificado: a faixa de praia
do Recife. Dissertação (Mestrado Integrado em Economia e Sociologia). Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1989, p. 48.
12 TOLLENARE, L. F. de. Op. Cit., p. 34 e 43.
13 SOUZA, Mário Guimarães de. Ilha do Pina ou do Nogueira. Juízo Federal em Pernambuco. Ação
ordinária de reivindicação. A. A. - Dr. José Moreira de Araújo Livramento e sua mulher. Ré - Santa Casa
de Misericórdia do Recife. Diário de Pernambuco, Recife, 14 out. 1925, p. 9. Em 1934, os herdeiros do
Visconde do Livramento venderam ao estado o domínio útil da área conhecida por Cais do Areal, no
bairro do Pina. Este Areal Novo foi formado pelas areias retiradas da Coroa do Passarinho, sendo
destinado para a Administração do Porto do Recife e pensado, pelo governo, para fazer a instalação de um
parque de inflamáveis. Durante a Segunda Guerra, o Areal serviu de acampamento para soldados, e, em
1953, a Colónia de Pesca Z-l obteve autorização do governo para ocupar uma área de 30 hectares. A área
já vinha sendo ocupada desde 1937, por pessoas pobres e humildes, e, desde 1952, por pescadores que
tiveram de deixar suas moradas no Cabanga, destruídas por um incêndio, supostamente de origem
criminosa. Após sucessivas invasões por parte das camadas populares e muitas brigas judiciais, a área
ocupada passou a chamar-se Brasília Teimosa, denominação que conserva até os dias atuais. A luta
popular pela regulamentação da posse da terra na área continua até hoje. BARTHEL, Stella Gláucia
Alves. Op. Cit., p. 54-61. Sobre Brasília Teimosa, ver também FORT1N, Charles. The politics of public
land in Recife - Brazil: the case of Brasília Teimosa - 1934-1984. University of Sussex, Ph. D. Thesis.
January, 1987.
14 Respectivamente, VENDAS. Diário de Pernambuco. Recife, 27 jan. 1832, p. 1207 e AVISOS diversos.
Ibid/14 jun. 1845. p. 129.
’’ GUERRA, Flávio. Op. Cit.. p. 254.

faixa de praia11 —, essa área serviu de retiro e morada para negros e mulatos livres.

Tollenare, no início do novecentos, surpreendeu-os em suas cabanas de palha, erguidas

sobre pedaços de chãos roubados ao mangue. Mas foi também por eles surpreendidos.

Ao avistar algumas mulheres vestidas de finas musselinas bordadas, deitadas sobre
esteiras à porta das cabanas no aterro dos Afogados, julgou tratar-se de senhoras ricas

da cidade que estivessem ali, a recreio. Eram, no entanto, gente miserável, que viviam

dos caranguejos apanhados no mangue, misturados a um punhado de farinha de
mandioca. Adiantando-se no caminho, após cumprida a travessia do rio Capibaribe, o
viajante francês deparou-se com outras palhoças miseráveis, que, segundo lhe
informaram, serviam de refugio a salteadores.12

Naquele ano de 1817, a 4 de março, o domínio útil de toda a ilha do Nogueira
passava às mãos da Santa Casa de Misericórdia do Recife, por doação testamental que
lhe fizera José Bento Femandes. E a 2 de agosto de 1826, era passada a sentença civil a
favor de João do Rego Falcão, como administrador do Hospital de Caridade.13 Em

janeiro de 1832, o Diário de Pernambuco anunciava que estava à venda “O sítio do Pina
com boa casa de vivenda e um viveiro.” Deste sítio, aliás, localizado no distrito da Boa
Viagem, foi furtado um quartão castanho tapado, marcado a ferro com as iniciais M e C,

na noite de 8 de junho de 1845.14 Em 3 de junho de 1874, a Santa Casa levava à praça,
para arrendamento por leilão, a propriedade da ilha do Nogueira, com grande coqueiral,
viveiro de peixes e muitas árvores.15 Em 1925, o doutor José Moreira de Araújo



16 PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais pernambucanos..., v. 3, p. 381. Pelo dique, passariam os trens
carregando pedras das pedreiras de Comportas, em Jaboatão. para as obras de modernização do porto do
Recife iniciadas em 1909. O dique viria a delimitar, também, anos mais tarde, o bairro de Brasília
Teimosa.

Livramento e sua mulher propunham uma ação ordinária de reivindicação contra a

Santa Casa de Misericórdia do Recife, pedindo para fazer voltar ao seu pretendido

domínio uma parte da ilha do Nogueira, também conhecida por ilha do Pina. Os

herdeiros do Visconde do Livramento fundamentavam o pedido em um aforamento de

terrenos de marinha, cuja concessão fora obtida por seu ancestral em 25 de abril de

1872. A data da questão judicial é, em si mesma, bastante significativa. Tratava-se de

um momento em que as terras do Pina e, principalmente, as de Boa Viagem começavam

a ser grandemente valorizadas, em função dos investimentos infra-estruturais que o

governo estadual realizava, então, na área.

Em meados do século XIX, duas grandes determinações governamentais vieram

provocar mudanças na paisagem do Pina, na parte mais próxima ao pontal, e selar um

destino para a área que perduraria por décadas. Vieram consolidar uma vocação do

espaço que, àquela época, apenas se esboçava. Era fruto, de certa forma, de um

movimento espontâneo de ocupação e povoamento de uma zona de mangues e alagados,

situada nos arredores do dinâmico centro urbano do Recife.

Dentre as decisões anunciadas, estavam as obras de melhoramento do porto do

Recife, iniciadas por decisão ministerial em 1849. Estas incluíam a tapagem da

passagem da Barreta no molhe de pedras naturais, e a construção de um dique para

defesa e junção da ilha do Nogueira à linha de recifes, proximamente disposta, e,

também, para obter uma maior profundidade nas águas do estuário e permitir a

circulação de embarcações de maiores proporções.16 Com a intervenção, os pescadores

viram-se privados da passagem que lhes dava acesso ao mar de fora, e,

consequentemente, tiveram que mudar a rota da pesca. Adotaram uma outra saída, a

barretinha, que ficava um pouco mais ao sul, em frente ao pontal do Pina. Muitos

pescadores, então, homens livres e pobres, mudaram-se para as proximidades do pontal,

apossando-se dos terrenos alagados próximos aos mangues, charcos e camboas, ou dos

chãos arenosos da praia onde suas palhoças eram erguidas.

Outra medida importante foi a construção de um lazareto na ilha do Nogueira ou

Pina, dando um uso higiénico-sanitário ao lugar. Uso que teve grande repercussão sobre

a percepção social, presente e futura, da área. À época e em função da teoria do

contágio, os lazaretos eram considerados “a grande arma contra a invasão de doenças
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Octávio de Freitas citado por ROCHA, Leduar de Assis. História da medicina em Pernambuco p
135.
18 Postura Adicional da Câmara do Recife, aprovada em 6 de fevereiro de 1850, proibia a existência, no
interior da cidade, de casas de saúde, enfermarias e lazaretos. RECIFE - Postura Adicional. Artigo Único.
Paço da Câmara Municipal do Recife, em sessão ordinária de 6 de fevereiro de 1850. EDITAIS. Diário
de Pernambuco. Recife, 8 fev. 1850.
'9 ANDRADE, Gilberto Osório de. A cólera-morbo..., p. 30.

FONSECA, Joaquim de Aquino. Declarações. Diário de Pernambuco. Recife, 3 maio 1850. Pereira da
Costa informa que o hospital que servia aos ingleses e ficava situado no aterro da Boa Vista, atual rua da
Imperatriz, entre os anos de 1850 e 1853, passou a funcionar na ilha do Nogueira. A transferência
obedecia a uma postura municipal que proibia estabelecimentos do gênero no perímetro da cidade, por
quanto grassava no Recife violenta epidemia de febre amarela. PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais
pernambucanos..., v. 7, p. 345-6.

' A data de instalação do Lazareto é controversa. Adotamos informação dada por ROCHA, Leduar de
Assis. História da medicina em Pernambuco ... p. 137; BARTHEL, Stella Gláucia Alves. Op. Cit., p. 38-

infecciosas vindas de outras terras” 17, e deveriam localizar-se em lugares ermos e fora

dos limites dos centros das cidades.18 Octávio de Freitas informa que o Relatório do

estado sanitário da província de Pernambuco, referente ao ano de 1843, fala de “uma

singela casinha térrea, composta de duas salas e quatro quartos pequenos”, que existia

na ilha do Pina, a que os contemporâneos chamavam lazareto. Tripulações e

passageiros, que transitavam em navios suspeitos de contaminação, eram conduzidos

diretamente do porto ao lazareto, onde cumpriam quarentena e recebiam sepultura, lá

mesmo, se preciso fosse. A imposição das quarentenas, aliás, foi uma árdua luta travada

pelo higienista Joaquim de Aquino Fonseca.19 Em 1850, o presidente da província

emitiu ordem extinguindo o hospital provisório da ilha do Nogueira. Declarava,

também, que não mais seriam dadas sepulturas a cadáveres que fossem conduzidos para
a ilha.20 Em 12 de setembro del855, foi inaugurado o novo prédio do Lazareto do Pina,

dotado de melhores instalações e serviços médicos. Até 1902, o Lazareto prestou

serviços à cidade, ocasião em que acolheu os infectados da peste bubônica.21 Em 1910,

a marca do hospital ainda podia ser vista nos mapas que representavam a área do Pina.

Da segunda década do século XX em diante, o Pina sofreria os impactos

ambientais e as repercussões sociais negativas advindas da implantação de um outro

serviço público de grande envergadura, percebido como fundamental para o

crescimento e dinamismo urbano do Recife: a nova rede de esgotamento sanitário da

capital. Por suas terras, após cruzarem o Capibaribe fazendo às vezes de ponte para os

trabalhadores da reforma do porto, passariam os dois grossos canos metálicos do

saneamento público urbano. Seguiriam para além da cinta de pedra dos arrecifes, onde o

esgoto coletado pela rede seria lançado in natura, nas águas do mar. Os materiais fecais
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22 FREITAS. Octávio. Parecer do Conselho de Salubridade apud ORLANDO, Arthur. Op. Cit., CXI-
CXVII. Citado também por LIRA, José Tavares Correia de. Mocambo e cidade: regionalismo na
arquitetura e ordenação do espaço habitado. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 237.
23 ORLANDO, Arthur. Op. Cit., 52-9; RESOLUÇÃO do Exm. Sr. Desembargador Sigismundo Antônio
Gonçalves, governador do Estado, anulando a concorrência para a construção da rede de esgotos apud Id.
Ibid. p. CIX-CX; JUCÁ. Gisafran Nazareno Mota. Op. Cit., p. 50-6; SETTE. Mário.Op. Cit., p. 253;
LUBAMBO. Cátia Wanderley. Op. Cit.. p. LIRA. José Tavares Correia de. Op. Cit., p. 209-42.
2'1 FREITAS. Octávio. Parecer do Conselho de Salubridade apud ORLANDO. Arthur. Op. Cit., CXI-
CXVII.

inclusive, cujo bom serviço de remoção era considerado, pelo médico sanitarista
Octávio de Freitas, como um dos principais fatores de saneamento de uma cidade.22

Datava de 1858 o primeiro contrato firmado entre o governo provincial e o

empresário Carlos Luiz Cambronne, encarregado de instalar a rede de esgotos do Recife

e de proceder ao serviço de coleta de lixo. Esta tentativa fracassou e, somente em 1870,

a Recife Draynage Company Ltd. implantou o serviço de esgotamento sanitário da

cidade. Os serviços prestados pela companhia inglesa, no entanto, mostraram-se

deficientes desde o início. Diversos problemas tiveram que ser enfrentados, desde a falta

de água nos aparelhos residenciais a defeitos na canalização da rede, sendo freqíientes

os casos de tubulações obstruídas nas casas e logradouros públicos. A Draynage era

acusada de, mais que sanear a cidade, infectá-la e empestar o ar com o mau cheiro que

emanava do sistema de canalização precário e tecnicamente obsoleto. O serviço de

esgoto deficiente era tido como um dos principais fatores que concorria para a

insalubridade do Recife e para a alta taxa de mortalidade registrada ano a ano na capital.

Ainda assim, o contrato entre as partes era sucessivamente renovado. Em 30 de junho de

1903, encerrou o prazo do privilégio em cujo gozo se achava a Recife Draynage,

revertendo todo material, obras e bens empregados no serviço de esgotos em favor do

Estado. A Companhia, porém, continuou prestando os referidos serviços até 23 de

fevereiro de 1908, quando o saneamento da capital passou às mãos da Repartição de

Obras Públicas do Estado.23

Em 1907, o governo contratava com a firma de engenharia de Douglas Fox e

Michael Whitley, a elaboração de um relatório sobre o Saneamento do Recife, que

resultou na produção do Plano de Esgotamento Sanitário do Recife. Neste mesmo ano,

foi aberta a concorrência para as firmas interessadas em construir a rede de esgoto da

cidade e explorar os respectivos serviços. Em 1908, o Conselho de Salubridade Pública

do Estado emitiu parecer no qual defendia a necessidade inadiável da construção de
24uma nova rede de esgotos, “satisfazendo as exigências rigorosas da higiene moderna.”
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25 Sobre o plano de saneamento do Recife, BRITO, Francisco Saturnino Rodrigues de. Saneamento do
Recife, tomos I e II, v. VIII E IX, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943 e 1942. Um bom resumo do
plano encontra-se em MOREIRA, Fernando Diniz. A construção de uma cidade moderna: Recife (1909-
1926). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Artes e Comunicação, Recife, 1994. p. 107-16. Lubambo dá o ano de 1919 como o de
conclusão da instalação da rede geral de saneamento, ficando algumas ligações domiciliares ainda por
finalizar. LUBAMBO. Cátia Wanderley. Op. Cit., p. 82. Por certo, deveria referir-se ao serviço de
abastecimento d’água, concluído em 1918.
26 Depoimento do senhor Virgílio, nascido em 1914, escriturário e morador do Pina. Reproduzido por
SILVA. Oswaldo Pereira. Op. Cit., 1990. p. 44.

Em 1909, foram contraídos empréstimos bancários para o Serviço de Saneamento da

Cidade do Recife e, em 14 de setembro deste mesmo ano, o governador Herculano
Bandeira criava uma comissão de saneamento para administrar o projeto de execução

das obras necessárias. O engenheiro fluminense, Francisco Saturnino Rodrigues de
Brito, foi contratado para orientar os estudos e trabalhos de implantação do sistema de

esgotos.

As obras de implantação da nova rede de saneamento foram iniciadas em 1910,
e, no ano seguinte, os canos de esgoto atravessavam as terras da ilha e avançavam em
direção ao mar. Em 1915, a construção da rede de esgoto estava concluída.25 O Recife,

considerado em seus bairros centrais e nos lugares de morada da gente de posse,
passava a contar com um serviço de saneamento dos mais modernos e eficazes. Quanto
ao Pina, não lhe coube a mesma sorte. Área que se firmava crescentemente como lugar
de morada de trabalhadores pobres e miseráveis, de cor escura quase sempre —

pescadores, trabalhadores nas obras do porto, operários, lavadeiras, empregados
domésticos, biscateiros, retirantes das secas do sertão, gente expropriada e expulsa das
terras de usina —, o Pina não foi contemplado com o serviço de esgoto. Além da ponte
carroçável, a Ponte do Saneamento, idealizada pelo engenheiro Saturnino de Brito como

uma maneira de facilitar os deslocamentos dos peões que trabalhavam nas obras do
porto e do saneamento, aproveitando a suspensão dos canos emissários gerais do esgoto
sobre o rio, a ilha pouco se beneficiou com as obras. Ficou desprestigiada e mal
afamada, em decorrência de suas águas oceânicas haverem sido escolhidas para receber

o derrame final da matéria esgotada. Como bem sintetizou o senhor Virgílio: “Por causa
26do esgoto, o Pina apanhou má reputação.”

A higienização e saneamento das grandes cidades brasileiras eram percebidos

como pontos estratégicos e prioritários do projeto de modernização do país,
implementado pelas elites republicanas. Projeto que tomou maior impulso no despontar
do século XX. Promover melhoramentos na infra-estrutura e na tecnologia, nos serviços
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27ORLANDO. Arthur. Op. Cit.. p. 42.
28 Id. Ibid.. p. 50-1.

A necessidade de construção de uma nova rede de esgotos para o Recife parecia

ser ponto pacífico para os contemporâneos: autoridades públicas, profissionais das áreas

afins, intelectuais e mesmo a população no geral, que sofria na pele as más

consequências do ineficiente serviço prestado até o momento. As divergências surgiam

quando se tratava de opinar sobre qual o sistema de esgoto mais adequado para as

condições topográficas da cidade. O Conselho de Salubridade Pública, à frente do qual

estava Octávio de Freitas, assim como os engenheiros Constantino Pontual e Torres

“Mas o Recife não é somente um porto marítimo, com as vistas exclusivamente
voltadas para as ondas, sendo obrigado a pedir do mar todos os meios de vida, é, além
disto, um grande centro de população, de cultura agrícola, intelectual, moral, estética, e
com destinos outros a realizar que o de simples intercâmbio de mercadorias.

“Um vasto plano de melhoramento e desenvolvimento do porto de Pernambuco
deixa logo entrever uma grande cidade a reconstruir-se de conformidade com as regras
da arquitetura e as prescrições da higiene.”27

“Se o melhoramento do porto de Pernambuco, além de uma face higiénica, com
a que fica descrita, importa uma questão económica, que diz respeito à expansão
comercial e ao desdobramento industrial do globo, e portanto à sua população, base
fundamental da história humana, é claro que falar no melhoramento do porto de
Pernambuco não se refere somente às obras de engenharia hidráulicas da fachada do
Recife sobre o Atlântico, quer dizer reforma da cidade em seu todo, reconstrução de um
Recife novo, tendo em vista desde o saneamento do solo e depuração das águas até o
embelezamento das praças públicas.” 28

e equipamentos urbanos, assim como a higienização, o saneamento e embelezamento

das cidades, eram partes de um mesmo plano de civilização e progresso para o Brasil.

Aspectos fundamentais nas disputas por mão-de-obra, serviços urbanos e capitais

estrangeiros, nos âmbitos internacional e interestadual.
Artur Orlando, integrante da Escola do Recife e um dos intelectuais mais

atuantes de Pernambuco, representante da corrente de pensamento que defendia a

modernização, a urbanização e a transformação das grandes cidades do país em centros

cosmopolitas, dizia em livro publicado em data comemorativa da abertura dos portos às

nações amigas:

O significado coevo da modernização do porto do Recife, das reformas urbanas

e implantação dos serviços de infraestrutura, encontra toda sua amplitude nas palavras

deste intelectual:
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29 FREITAS, Octávio de. Parecer do Conselho de Salubridade [11 mar. 1908] apud ORLANDO, Arthur.
Op. Cit., p. CXVI-CXVII; A NOVA Rede de Esgoto. Entrevista com o dr. Saturnino de Brito. Jornal
Pequeno. Recife, 17 set. 1909, p. 1; TORRES COTRIM. Qual o sistema de esgoto mais conveniente à
cidade do Recife? Annaes do I Congresso Médico de Pernambuco. Recife: Typ. do Diário de
Pernambuco, p. 637-89, 1910; A HIGIENE. Entrevista com o dr. Constantino Pontual, inspetor de higiene
do Estado. Jornal do Recife. Recife, 28 e 29 set. 1909. Gazetilha, p. 1. Constantino Pontual, favorável à
apuração biológica das substâncias esgotadas utilizando as fossas sépticas, e contrário, portanto, ao
lançamento do esgoto em estado bruto nas águas salgadas, justificava sua opinião; “Os srs. Douglas Fox
lançando bóias a 1.000 a 2.000 e a 3.000 metros, observaram que elas ou foram parar na Boa Viagem, ou
deram entrada no porto, ou finalmente foram ter nos arrecifes. Basta isto para mostrar o perigo do
lançamento das matérias fecais cruas no mar; causaria inúmeros danos à saúde pública.’’

Cotrim eram favoráveis ao sistema de esgotos conhecido como separador absoluto. Este

sistema compreendia “a remoção de dejetos humanos, águas servidas, resíduos líquidos

e cocheiras, estábulos, matadouros, mercados e fábricas, exceto daquelas em que haja

líquidos ácidos ou fortemente alcalinos, como os de açúcar, curtume etc.” As águas

pluviais, excluídas desse grupo, deveriam ser coletadas por uma outra rede.

Quanto ao tratamento das matérias esgotadas e destino final das águas cloacais,

a Comissão de Saneamento indicava o tratamento biológico das matérias cloacais.

Afirmava que a inocuidade dessas águas, depois de passadas por processo de depuração,

era indiscutível, podendo, assim, serem “lançadas indiferentemente no mar ou no rio”,

facilitando o serviço e tomando-o menos dispendioso. A ilha do Nogueira era apontada

como a localização ideal para a instalação das fossas sépticas. “O efluente, depois de

sofrer a fermentação nas fossas sépticas será lançado em pleno oceano, fora da linha dos

arrecifes, em profundidade de, pelo menos, dois metros abaixo do nível mínimo das

marés, não havedo, conseguintemente, nestes casos, necessidade de leitos

percoladores.” 29

Contudo, não foi este o sistema implantado pelo sanitarista Saturnino de Brito,

no Recife. Sua opção, como engenheiro e presidente da Comissão de Saneamento, foi a

do despejo do esgoto in natura, ou seja, as substâncias coletadas pela rede seriam

lançadas diretamente ao mar, sem tratamento prévio. Tal sistema havia sido implantado

com sucesso, na cidade portuária de Santos.

Deixemos agora o Pina e nos adiantemos até Boa Viagem.

Boa Viagem, antes mesmo de vir a constituir um povoado, constava no itinerário

dos que, partindo do Recife, demandavam o sul. Documentos do período holandês,

escritos entre 1640 e 1649, referem-se a um pequeno núcleo de casas, todas de taipa

provavelmente, no local onde, décadas mais tarde, iriam surgir a igreja e a povoação de

Boa Viagem. Dentre as casas, havia comprovadamente duas vendas, a do Piolho e a do

Droga, e uma leiteria. No final do século XVII, a construção da ponte do Motocolombó
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30 MELLO. José Antônio Gonsalves de. A matriz de Boa Viagem I..., p. 170.
31 TOLLENARE. L. F. de. Op. Cit.. p. 43. A igreja de Boa Viagem, onde começou a povoação, fica
acerca de onze quilómetros do centro do Recife.
32 Os dados referentes à origem do bairro de Boa Viagem encontram-se em MELLO. José Antônio
Gonsalves de. A matriz de Boa Viagem I e A matriz de Boa Viagem II. Op. Cit.. p. 169-74 e 175-9.
respectivamente: PEREIRA DA COSTA. F. A. Anais pernambucanos.... v. 3. p. 106-10. Id. Arredores do
Recife... . p. 45-9.

resultou no aparecimento de um novo e mais cômodo caminho, passando agora pela

Imbiribeira, e o antigo trajeto da praia ficou um tanto quanto esquecido. Tollenare, em

1816, seguindo para o engenho Salgado, conheceu o antigo caminho do sul. Era noite

alta quando se deteve por um quarto de hora no povoado de Boa Viagem, que calculava

estar a três léguas do Recife. Antes de retomar o caminho da praia, quase que

inteiramente desabitada, assistiu a umas danças de crioulos brasileiros, moradores do
31local, e bebeu com eles um gole de genebra.

Em 6 de junho de 1707, Baltasar da Costa Passos e sua mulher Ana de Araújo

Costa fizeram doação de parte de suas terras, no lugar chamado Barreta, ao padre

Leandro Camelo, com a finalidade de ser construída, no local, uma capela pela

invocação de Jesus, Maria e José. As terras doadas mediam cem braças de cumprimento

ao longo da praia, e uma légua de largura a contar da pancada do mar para dentro, até

chegar a uma lagoa por onde corria o rio Jordão. Em 27 de setembro do mesmo ano, o

irmão de Baltasar, Antônio da Costa Passos e a mulher, Catarina de Sampaio, doaram

outras cem braças de quadra da praia pra dentro, contíguas às terras anteriormente

doadas. Pouco antes de falecer, Baltasar da Costa Passos deixou as terras restantes da

Barreta para património da capela. Era um grande sítio, com quinhentas braças de frente

para o mar e iguais de fundo, com mais trinta pés de coqueiro e uma venda onde morava
r 32Manoel Femandes Setúbal.

As datas de fundação e conclusão das obras da capela são ignoradas. Em 1730,

porém, frei Jaboatão pregou sermão na festa anual de São José, realizada na igreja de

Boa Viagem, na então praia da Candelária. A igreja havia sido erguida pelo padre
Leandro de Carvalho com o auxílio de sua irmã Águeda de Jesus. As rendas da igreja
provinham das vendas dos cocos dos sítios, das esmolas diversas, batizados, covas e do
aluguel de um escravo. Os navegantes, fervorosos devotos de Nossa Senhora da Boa
Viagem, costumavam oferecer esmolas generosas à santa, em escravos inclusive. Por
volta de 1745, os padres mandaram construir quatro casas de tijolo para abrigar os
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33 MELLO. José Antônio Gonsalves de. A matriz de Boa Viagem I..., p. 173. Pereira da Costa informa
que. em 1740, o património da igreja era composto de vinte casas nas vizinhanças da igreja, cinco sítios
grandes e quatro pequenos. Em 1760, o padre Luís Marques Teixeira fez doação de mais um sítio de
coqueiro que possuía em Boa Viagem. PEREIRA DA COSTA. F. A. Anais pernambucanos..., v. 3, p.
109.
34 PEREIRA DA COSTA F. A. Anais pernambucanos..., v. 5, p. 107.
35 Respectivamente. AVISOS Diversos. Diário de Pernambuco. Recife, 15 maio 1846, p. 3 e 6 set. 1844,

romeiros — mareantes, ‘homens do sertão’ e outros devotos — que acorriam à igreja
33nos dias de festa.

Pela leitura que fez da escritura de doação de terra de Baltasar da Costa Passos,

Pereira da Costa explica que, antigamente, o rio Jordão desembocava diretamente no

mar, junto ao sítio do passo da Barreta. Sua foz, porém, foi obstruída com os aterros

feitos por Marcelino Antônio Pereira, proprietário de um sítio marginal, visando à

conservação de alguns dos viveiros de peixes que instalara próximo à foz. Daí “resultou

espraiarem-se as águas e ficarem estagnadas, tomando a povoação e suas
circunvizinhanças insalubres e epidêmicas, e as estradas intransitáveis no inverno.”34

Na década de 1840, as festas de fins de ano em Boa Viagem já tinham adquirido

certa animação, havendo mesmo quem, do Recife, preferisse fazer seu retiro de verão

naquelas paragens praianas, conforme anotou o padre Carapuceiro. Também a festa em
homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, ocorrida durante a estação calmosa,

tomava-se crescentemente popular. Cavalhadas, fandangos, ornamentação de archotes e
bandeirolas compunham o cenário festivo nos anos de 1854 a 1856. Mas passados os
dias um pouco mais movimentados de festa, o povoado devia mergulhar no mais

profundo silêncio e seus moradores, padecer as venturas e desventuras do isolamento.

Manoel José Cabral, que negociava com uma venda no povoado, dizia sofrer contínuas

perdas, não lhe sendo mais possível permanecer com a taberna em funcionamento no

lugar. Por esta época, os salteadores faziam ronda pelas cercanias, havendo sido furtado

um cavalo castanho, de pernas pretas e com uma estrela branca na testa, do sítio da

Cruz, em setembro de 1844.35
Embora incluída no roteiro dos passadios de festa de Natal, temos motivos para

pensar que ainda não eram os banhos salgados os principais atrativos da estada de verão

na praia de Boa Viagem. É possível que eles estivessem presentes, assim como
estiveram em Olinda. Mas os banhos, nessa época, seguiam fundamentalmente uma

orientação terapêutica, higiénica quando muito. As praias não constituíam, ainda,
espaço em que predominavam as manifestações lúdicas, recreativas e da sociabilidade,
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36 MELO, Mário Lacerda de. Metropolização e subdesenvolvimento ..., p. 62-4.
37 PINTO. Estevão. Op. Cit.. p. 60; PEREIRA DA COSTA, F. A. Arredores do Recife.... p. 45-6. SETTE.
Mário. Arruar .... p. 139-40; JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. Op. Cit.. p. 59.
38 HONORATO. Manoel da Costa. Dicionário topográfico, estatístico e histórico da província de
Pernambuco... p. 19.
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30 DIÁRIO de Pernambuco. Recife. 5 out. 1870. p. 4.

nem mesmo modismo consagrado de verão, imbuído de valores e significados vários,

capazes de identificar socialmente o indivíduo ou grupos que dele usavam.
A construção da Estrada de Ferro do Recife a São Francisco, a Recife and São

Francisco Railway Company, proporcionou alguma melhora na comunicação entre a
povoação de Boa Viagem e a capital, constituindo um exemplo do fenômeno que Mário

Lacerda chamou de “incorporação dos nódulos periféricos” ao núcleo urbano central do

Recife.36 O primeiro trecho da estrada, ligando o Recife ao Cabo, foi inaugurado em 2

de fevereiro de 1858, incluindo as estações de Cinco Pontas, Afogados, Boa Viagem,
Prazeres e Cabo. A princípio, eram dois trens diários. Os trens, contudo, passavam à

distância de cerca de um quilómetro e meio a oeste da praia, e o percurso entre a estação

de Boa Viagem e o largo da igreja era percorrido geralmente a pé. Em 1895, a
Companhia Ferro Carril de Pernambuco implantou um serviço de transporte de

passageiros, bagagens e mercadorias, por meio de carros sobre trilhos de ferro movido a

tração animal, que fazia a ligação entre a estação e a praia. A linha funcionava durante a

estação balneária, de outubro a março, mas precariamente, pois dispunha de apenas um
37bonde e um trole.

Em 1863, Manoel da Costa Honorato apresentava Boa Viagem ao leitor, como

estando situada numa “bela posição à beira-mar, aprazível e saudável, para onde muitas
famílias retiram-se no verão para passar a festa do Natal.” 38 Em 1870, além de um

cemitério para bem enterrar seus mortos, o povoado devia contar com cerca de quarenta

e cinco casas, sendo a maioria delas conjugadas e umas poucas espalhadas em terrenos

de maiores medidas e sítios.39 Alguns desses imóveis estavam para ser alugados, como a
primeira casa do lado direito da rua Aurora, em Boa Viagem. Casa espaçosa, com seis
quartos, quatro salas, cozinha muito fresca.40 Vizinhas a esta, mais duas casas estavam
disponíveis para aluguel, constituindo a facilidade de acesso para os banhos salgados

um dos seus maiores atrativos:

“Alugam-se duas excelentes casas na Boa Viagem, sitas na rua da Aurora,
sendo uma grande e outra menor: esta com 2 salas, 2 quartos, dispensa, cozinha, forno e
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Fazia-se negócio, também, com um sítio localizado um pouco mais para o sul da

povoação, cujas informações podiam ser obtidas com o senhor Joaquim Teixeira, na rua

da Gameleira, na própria Boa Viagem. O anúncio fazia referências explícitas ao uso dos

banhos salgados:

Assim como costumava acontecer com as localizações por onde passavam as

estradas de ferro, a linha de ferro que levava do Recife ao Cabo provocou alterações na

forma predominante de ocupação das terras que lhe ficavam próximas. Pelo menos

desde 1875, há indícios de que os sítios que ficavam nas redondezas da estação de Boa

Viagem, portanto, a um quilómetro e meio praia a dentro, estavam sofrendo um

processo de retalhamento. Nesta data, Francisco Quintino Rodrigues Esteves anunciava

estar retalhando seu terreno na referida estação, sendo o palmo a “l$000, com 500 de

fundo”. O anunciante prevenia os interessados a não darem dinheiro a sujeito algum,

nem mesmo ao agrimensor, quando este procedesse à divisão dos lotes de terra, uma vez

que a sua paga cabia ao vendedor.44

Em 1899, Barbosa Vianna falava sobre Boa Viagem e chamava atenção para a

dificuldade de acesso até o balneário. Dizia tratar-se de “uma ótima praia de banhos,

pouco desenvolvida ainda pela dificuldade que havia de transporte”. Esperava que, com

“Vende-se um sítio na Boa Viagem com 200 palmos de frente e 900 de fundo,
com algumas árvores de frutos, tendo uma boa casa de tijolos muito fresca, com 2 salas
e cozinha fora, a situação é excelente: a tratar na Ilha dos Ratos, rua em seguimento à
ponte Santa Isabel, casa n. 4, ou rua do Imperador, n. 83”.43

“Vende-se, arrenda-se ou aluga-se um sítio na Boa Viagem ao sul da povoação,
com duas casas juntas que serve para grande família por ter comunicação por dentro,
sendo uma de pedra e cal, com bastante pés de coqueiros novos dando furtos, com água
doce na porta, perto do mar para tomar banhos salgados (...).”42

fogão; aquela com 2 salas, 5 quartos, 2 armários, cozinha grande com todos os preparos,
e além de tudo uma grande palhoça à beira-mar para os banhos salgados: trata-se na rua
do Hospício n. 60, ou na rua do vigário, n. 19, Io andar.” 41

41 CASAS à Boa Viagem. Diário de Pernambuco. Recife, 27 nov. 1870. p. 5.
42 ATENÇÃO. Ibid.. 12 nov. 1870. p. 5.
43 Ibid. 27 dez. 1870. p. 2
44 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife. 16 nov. 1875, p. 5. As margens das estradas de ferro foram.
historicamente, ocupadas pelos mocambos, mormente nas proximidades das grandes cidades.



343

a linha de bonde de burro recém-implantada, viessem aumento e prosperidade para a

povoação. Pereira da Costa, descrevendo a povoação no início do século, falava em

cinquenta casas mais ou menos de boa construção e de um grande número de casas de

palha espalhadas pelo coqueiral.45

O Pina e Boa Viagem chegavam ao século XX conservando uma estrutura

fundiária e uma paisagem que pouco se alteraram ao longo dos séculos. A cinta verde e

contínua dos coqueirais que bordejava a praia e penetrava um pouco mais pelo

continente, para ser logo alcançada pelo emaranhado dos pés de cajus, mangabas,

araçás, goiabas e outras árvores nativas e silvestres, quando não, pelos terrenos

pantanosos e caminhos d’água de toda largura e extensão, tomava imperceptível, a

quem avistasse a costa de longe, as terras ah divididas em grandes propriedades e, estas,

em sítios menores, geralmente arrendados ou aforados a terceiros.

Na paisagem do Pina, predominavam os coqueiros, os sítios de frutas, pés de

carrapicho, feijão de boi, guandu, guagiru, olho de pombo. No mais, eram mangue e

maré, maré e mangue, de onde provinham os peixes, os caranguejos, as cachadas de

ostras para fazer o escabeche e a alegria do pobre. As casas eram poucas e ficavam na

beira da praia, “Tudo de palha, dos pescadores.” Depois, com a maior procura do lugar

para morada, os chãos lamosos dos mangues foram sendo aterrados, palmo a palmo.

Aterrados com a lama da própria maré. A memória popular do século XX conta que um

tal de João Guedes “ficou posseiro em nome da Santa Casa. Era tudo no nome dele.

Pegava dois mil réis, dava a ele, podia cercar.” Este senhor fazia as cobranças em nome

da Santa Casa de Misericórdia, um hospital que ninguém nunca viu em funcionamento,

segundo seu Hermínio. O hospital era “como perna de cobra , na expressão desse

senhor, morador do Pina há mais de oitenta e oito anos. A casa de João Guedes

destacava-se das demais, assim como a ‘casa-grande’ dos herdeiros do Barão do

Livramento, que ficava na altura do atual Primeiro Jardim de Boa Viagem, no local

onde, outrora, o riacho do Pina desaguava no mar e separava o Pina de Dentro das terras

de Boa Viagem.

45 VIANNA. A J Barbosa. Recife, capital de Pernambuco. Reedição. Governo do Estado de
Pernambuco. Secretaria de Educação e Cultura, 1970, p. 172; PEREIRA DA COSTA, F. A. Arredores do
Recife .... p. 45.
46 Depoimento de Hermínio Soares da Silva, nascido em 1900. arrumador do porto, morador no Encanta-
Moça. Transcrito por SILVA. Oswaldo Pereira. Op. Cit.. p. 29. As informações que constam neste
parágrafo, sobre a ocupação das terras do Pina, foram extraídas das entrevistas dos antigos moradores da
área, coletadas e reproduzidas pelo citado autor.
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No verão de 1921, a procura por casas para alugar, no Pina, parecia intensa,

assim como também pelas barracas para os banhos de mar construídas na beira da praia.

Já então, funcionava no local, o Palanque do Pina, visitado por veranista e famílias da

capital49
Neste mesmo ano, Luiza Epifania, que residia no bairro da Capunga, no Recife,

escrevia carta à amiga na qual relatava seus dias de estada na ilha do Pina: “O Pina,
minha querida, é uma praia de banhos muito aprazível. Vive-se aqui comodamente,

folgadamente, livre dos preconceitos e das exigências sociais.” Era um tempo em que as
estações de verão, naquelas paragens, ainda não se haviam transformado em motivo de

47 FREYRE, Gilberto. Mucambos do Nordeste (Algumas notas sobre o tipo de casa popular mais
primitivo do Nordeste do Brasil). Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1937. (Publicações do
SPHAN, 1). Os mocambos, na definição de Josué de Castro, eram “choças, casebres, feitos de barro
batido a sopapo, telhados de capim, de palha e de folha de Flandres.” Sobre o assunto, disse o autor: os
“mucambos são construídos, via de regra nas terras menos valorizadas do Recife, nos alagados, nos
mangues, nos terrenos de maré. O fator económico, as miseráveis condições de vida de seus habitantes,
constituem, pois, um fator de localização de certos bairros da cidade, naquelas áreas inaproveitáveis, sem
grandes trabalhos de engenharia para construções de menor categoria. CASTRO, Josué. Cidade do Recife
..., p. 74. O tema do mocambo foi tratado com muita competência por LIRA, José Tavares Correia de. A
construção discursiva da casa popular no Recife (década de 1930). Analise Social. Revista do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Lisboa, v. XXIX, n. 127, p. 733-53, 1994. Id. Mocambos e
cidade ... Ver também. GOMINHO, Zélia de Oliveira. Veneza americana x mucambólis: o Estado Novo
na cidade do Recife (décadas de 30 e 40). Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1998.
48 Depoimento de Hermínio Soares da Silva, reproduzido em SILVA, Oswaldo Pereira da. Op. Cit. cit.. p.
29.
49 O VERÃO no Pina. Jornal do Recife, Recife, 13 out. 1921, p. 1.

“Os burgueses, quando era verão, eles vinham alugar casa de pescador. Alugava
por três meses, naquela época, era trezentos réis.

O pescador tirava tudo de dentro de casa, fazia um barraco e se socava debaixo
de um coqueiro, para tirar os três meses.”4*

Além dos mocambos de praia, como preferia chamar Gilberto Freyre a essas

casas de palha do litoral47, um outro tipo de construção de morada popular começou a

compor a paisagem do Pina no início do século XX, passando a constituir marca de

identidade do lugar: as casas feitas de madeiras. Portas, paredes e cobertas, tudo de

madeira, material proveniente das barricas que transportavam o cimento importado para

as obras de modernização do porto do Recife. O mesmo João Guedes, que se apossara

da ilha em nome da Santa Casa, negociava as barricas aos centos, com os pobres que
procuravam morada no Pina, assim como o fazia com os pedaços de chão da maré.

Estas casas de palha ou de madeira, pertencentes aos pescadores, passaram a ser

objeto de atenção dos citadinos, dos veranistas interessados em fazer sua estação de

banhos na praia do Pina como, também, na de Boa Viagem:
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se encontrarem em

era a busca dessa

e rotina diárias que

suas

511 LUIZA EPH1FÂNIA. Da Ilha do Pina. Jornal do Recife. Recife. 9 out. 1921. p. 3.

“Moro, com os meus, numa casinha de palha. Mas não me sinto humilhada
dentro de suas quatro paredes de taipa. Nem eu nem os que estão comigo. Vivemos ao
contrário, muito alegres e muito convencidos de que estamos perfeitamente instalados.
E estamos de fato. A nossa casinha tem apenas três compartimentos, mas mesmo assim,
abriga uma dúzia de pessoas que se julgam felizes.

Viver em praia só é bom assim. Nada de etiquetas, nada de requintes de
civilização.” 50

encontro social, de ostentações ou busca de afirmação pessoal de riqueza, prestígio ou

outro qualquer sinal de classe e poder. Tempo em que osflirts, osfootings, os bars e as

danças modernas não haviam invadido a praia e desbancados a supiemacia dos banhos

de mar. Não que as formas de exercitar a sociabilidade e os comportamentos exibidos

nessas ocasiões estivessem de todo ausentes. Mas era fácil, a quem o desejasse, escapar

do burburinho social ainda de pouca monta e expressividade, isolar-se, deixar-se

aninhar no seio da família e envolver pelos encantos da natureza. A cidade, enfim, não

havia projetado inteiramente sua sombra sobre o campo ou a praia, aniquilado as

diferenças entre o modo de vida urbano e o modo particularizado do viver praiano,

ainda que este modo fosse, também, cria da própria cultura urbana de que se desejava

afastar por alguns dias ou semanas.
Na praia de cenário bucólico, distante do bulício urbano, o cidadão, cansado da

existência artificial que levava na cidade, podia usufruir uma vida mais ao natural. Era

este o sentimento que muitos nutriam e deixavam escapar ao

vilegiatura, numa praia de banhos pouco movimentada. Aliás,

sensação, a possibilidade de poder sentir-se livre das obrigações

conduzia muitos à beira do mar. A paisagem da praia do Pina, a simplicidade de

casinhas de palha, a ausência das exigências sociais que o viver numa capital impunha

davam ao veranista a possibilidade de experimentar, real ou ilusoriamente, um outro

modo de vida. O homem da cidade, letrado e de uma certa posição social, parecia

realmente ter a impressão de que estava rompendo com o seu modo habitual de vida,

com seus dias de labor, as distrações e regras de etiquetas da cidade, distanciando-se de

seus tantos e por vezes maçantes compromissos sociais, profissionais, familiares. A

estação na praia possibilitava ao citadino experimentar algo diferente, social e

culturalmente novo:
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0 sentimento de retomo ao mundo natural e a sensação de que se estava mais

próximo da natureza, trazidos pelo viver em simplicidade numa praia de veraneio, eram,

no entanto, um produto e expressão de civilização e de vida urbana. Civilização de que,

naquele momento e espaço, o veranista julgava-se o próprio e legítimo representante.

Era ele o portador de uma cultura que se autodenominava de civilizada e que, ao haver

se distanciado da natureza, por imposição da própria dinâmica económica e social e da

cultura urbanas, educara o olhar e refinara a sensibilidade a ponto de tomar-se capaz de

apreciar a paisagem primitiva e a rusticidade do lugar. Civilizado era aquele que sabia

conviver, temporariamente, com o diferente, desprender-se do conforto material da

cidade, abandonar comportamentos e hábitos citadinos para gozar os dias passados em

harmonia com a natureza. Os indivíduos, que procuravam ter essa experiência,

percebiam-na como sinal de adiantamento de idéias e de sentimentos elevados.

O viver em praia, porém, criava uma outra rotina, em tudo diferente da que se

praticava na cidade. A existência de um tempo livre, socialmente permitido para a

vivência do ócio, estabelecia um ritmo de vida mais lento e menos diversificado em

atividades e obrigações que o da vida cotidiana, deixada momentaneamente para trás.

Os banhos salgados faziam parte dessa rotina diária na praia, tomados,

preferencialmente, por volta das cinco horas da manhã. A prática dos banhos

possibilitava ao indivíduo exercitar seu corpo, estabelecer um contato mais sensual com

o mundo natural que o cercava, apreendê-lo por meio dos sentidos enfim. Aos

momentos de maior atividade física e de exposição do corpo ao sol, ao ar e à água

marinha, intercalavam-se as horas dedicadas às leituras e ao sono confortável e

reparador. Vivia-se de forma higienicamente saudável nessas casinhas de palha de três

compartimentos. Além do mais, o mar manso do Pina e Boa Viagem, de vagas

amortecidas pela corrente de arrecifes, permitia um contato mais amistoso e íntimo com

as águas salgadas, que o mar rebelde de Olinda:

“O banho aqui é delicioso. O mar é amigo dos veranistas e é manso e é meigo.
Não tem daqueles arrancos, aquelas fúrias sobrevejamentos de loucos dos outros mares.

Nada tem de temível, de indomável, de revoltado. Todo ele é brandura, é carícia,
é afago.

Todo dia, às 5 da manhã, eu me atiro resoluta e sem medo, aos vaivéns das ondas
marinhas. E é com prazer que me deixo levar pelo refluxo das águas, até muito além da
praia, até os lugares mais perigosos. Então batalho destemida contra os elementos
oceânicos, contra o caprichoso Netuno, saindo sempre vitoriosa. Depois então atenho-
me a brincar na areia da praia, correndo, saltando, fazendo mil e uma tolices.” 51

51 Id. Ibid.. p. 3.



347

Mas, a esta mesma dificuldade de comunicação se devia o fato, reconhecido por

todos, de ser Boa Viagem uma praia socialmente restrita e seleta. Era o balneário da

52 JORNAL PEQUENO. Recife. 28 out. 1912. p. 3.
53 PINTO. Estevão. Op. Cit.. 1949. p. 145.
54 UM CORSO: 18 kilômetros em 16 minutos. Depressa! Depressa! O que c Boa Viagem. Jornal
Pequeno. Recife. 5 nov. 1912. p. 1.

“Das nossas praias se Olinda é a mais cheia de vida, mais transbordante de força
e de prestígio, a que guarda a plenitude de nossa vida antiga, Boa Viagem por outro
lado, é a mais encantadora, a mais poética. Tudo o está indicando: a graça sorridente do
sítio; a opulência do mundo vegetal, que perto se desdobra num verde volatizado pelo
calor muito intenso; o pitoresco das linhas esbeltas dos coqueiros esguios, em cuja
suave contemplação a vista se perde até a foz do Jaboatão; a placidez bucólica do mar,
contido pela orla dos arrecifes em seus assaltos e nos seus ímpetos destemerosos; a
larga extensão do comoro da praia, que permite, na baixa mar, o mais esplêndido corso
que ainda se possa imaginar; e depois a tradição que ela tem, de estação preferida da
nobreza pernambucana.”54

Quando a ponte do Pina ainda não existia — ela foi construída por sobre os

tubos da Estação de Tratamento de Esgotos da Cabanga, por volta de 1911 —,

costumava-se chegar à ilha a bordo de alguma embarcação. Mas a travessia do rio, se

tinha de pitoresco, tinha também de incómodo e arriscado. Os catraieiros, que faziam o

transporte de passageiros de um a outro lado, eram imprevidentes no serviço. Não raro,

excediam à lotação dos botes, expondo a vida dos passageiros ao perigo. Assim

aconteceu, por exemplo, com uma família que, retomando do Pina para o Cabanga, num

fim de tarde de domingo, passou momentos difíceis quando o barco, em que se
/■ 52encontravam os seis membros, quase sucumbiu à força da maré vazante.

O acesso à Boa Viagem, nos primeiros anos do século XX, também não era

fácil. A dificuldade de transportes interligando tão aprazível praia ao Recife era

apontada, pelos contemporâneos, como a causa principal do estado de isolamento em

que se encontrava a povoação. Quando não de isolamento — haja vista que a procura

pela praia de Boa Viagem crescia de verão a verão, forçando a Great Western a
aumentar o número de trens para Prazeres, a partir de 191053 —, a razão de não haver

ela despontado, ainda, como o balneário preferido do pernambucano. Se Olinda detinha

a primazia entre as praias pernambucanas, era unicamente porque se chegava mais fácil

e comodamente a ela e por dispor de maior número de habitação, e não pelos encantos

naturais ou arquitetônicos de sua orla, declaravam os que torciam por ver os balneários

do sul urbanizados e desenvolvidos:
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fidalguia pernambucana. A “Petrópolis dos nossos mais conhecidos agricultores,

capitalistas e comerciantes”, na feliz expressão de um repórter do Jornal Pequeno, autor
deste outro comentário: Boa Viagem, “essa futurosa praia, fadada a ser a mais aprazível
estação balneária, refugio da estação calmosa da nossa ‘elite’ social.”55

No ano de 1912, porém, estava em curso um plano de reforma da estrada da

Imbiribeira que os contemporâneos julgavam capaz de alterar toda a situação até então

vivida pelo pacato e aristocrático balneário do sul. Pela série de reportagens publicadas
no Jornal Pequeno, a iniciativa da reforma partiu de Eugênio Lauro de Almeida e de
seu sócio, Francisco Canuto da Annunciação, proprietários da Garage Ford, no Recife.56

Entrevistado pelo Pequeno, pelo então jovem jornalista Assis Chateaubriand, o

coronel Eugênio de Almeida, como era chamado, falou não apenas das obras de

melhoramento da estrada, prestes a serem finalizadas, mas também de sua percepção
sobre o espaço particular e privilegiado que era Boa Viagem, do grande futuro que

antevia para o balneário e dos obstáculos presentes que o impediam de realizar seu
• 57prodigioso destino.

Enquanto praia de banhos, afirmava que Boa Viagem era absolutamente segura.

O recife que a cercava a protegia da impetuosidade das ondas, transformando como que

numa bacia aonde as vagas não chegavam. Contudo, interrompia o repórter, não

progredia, mesmo possuindo tão belo panorama e estando muito perto do Recife. O

coronel atribuía à estagnação do balneário, em primeiro lugar, à mingua de condução. E
explicava: “Tendo apenas dois trens por dia e inacessível ao fon-fon civilizador e

progressista, ela como que ficava insulada do Recife.” A situação era extremamente
penosa. No caso de uma emergência, as necessidades de deslocamento dificilmente
seriam satisfeitas, e, caso o fossem, a um preço exorbitante. Uma cocheira não alugava
um carro por menos de 50$000 a viagem, e do preço do aluguel de um carro, nem era

bom falar ... Depois, havia a carência de casas para alugar e o preço altíssimo das

55 O RECORD da velocidade em Pernambuco ... Jornal Pequeno. Recife. 9 set. 1912.
56 A participação direta e interesses dos comerciantes da praça do Recife na modernização da cidade.
reunidos no órgão representativo da classe, a Associação Comercial de Pernambuco, nas primeiras
décadas do século XX, foram objeto de reflexão de TEIXEIRA, Flávio Weinstein. As cidades enquanto
palco de modernidade: o Recife de princípios do século XX. Dissertação (Mestrado em História).
Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 1994.
57 A longa matéria já citada, contendo a referida entrevista e as impressões do repórter a respeito do
passeio de automóvel pelo comoro da praia, intitula-se ‘Um corso: 18 kilômetros em 16 minutos... A
matéria não vinha assinada, mas em 1924, por ocasião das festas de inauguração da Avenida Beira-Mar.
de "Boa Viagem. Eugênio Almeida proferiu discurso no qual evocava a entrevista que havia dado em
1912. ao jornalista Assis Chateaubriand. AS FESTAS de ontem. Diário Oficial do Estado. Recife. 21 out.
1924. p. 1003.
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poucas que existiam disponíveis no mercado. A insalubridade do povoado durante o

inverno era outra causa removível do atraso, como também o era a falta d água potável.

A água, de que se abasteciam os moradores e veranistas, vinha de uma distância de três

quilómetros, o que a tomava muito cara. Tudo isto estorvava o desenvolvimento da

“‘Copacabana’ de Pernambuco.”

Para modificar esse estado de coisa, resolveu mobilizar recursos, pessoas —

veranistas locais, donos de outras garagens do Recife, proprietários de imóveis em Boa

Viagem — e os poderes públicos municipal e estadual, e viabilizar o projeto de reforma

da estrada da Imbiribeira e do trecho que, desviando-se desta, dava acesso ao largo da

igreja. O plano resumia-se, basicamente, em transformá-la de estrada carroçável que

era, em uma estrada cômoda e segura para o trânsito de automóvel. Os trabalhos, que

estiveram sob seus cuidados diretos, consistiram em aterrar e nivelar os bancos de areia

onde os carros costumavam ficar atolados, abrir valetas nas laterais para o escoamento

da água e limpar os bueiros que estavam deteriorados. Por fim, foi construída ‘uma

rampa de acesso para a beira mar, de maneira a permitir a descida dos carros e

automóveis para o comoro da praia, na baixa maré.”
O entrevistado informou, ainda, que a Repartição de Obras Públicas do Estado e

a Prefeitura do Recife contribuíram, cada uma, com um conto de réis. O doutor

Saturnino de Brito, pela Comissão de Saneamento, pôs à disposição da obra um

automóvel para a distribuição do barro, com o qual foram feitos os aterros. As garagens,

que seriam diretamente beneficiadas com os melhoramentos, concorreram com cotas

iguais; da mesma forma que os veranistas e proprietários de imóveis na praia

auxiliaram, cada um, conforme suas posses e disposição. A Great Western deu uma

valiosíssima contribuição ao transportar o barro que vinha de Tijipió, com um

abatimento de 50% sobre suas tarifas.
Eugênio Almeida era proprietário de uma residência na praia de Boa Viagem e

dizia devotar um grande amor à terra a qual se sentia radicado e pela qual nutria grande

simpatia. Desejava vê-la próspera, desenvolvida e feliz. Falava em nome de um

pretenso interesse público e geral — dos que mantinham algum vínculo com o balneário

e de todo o Recife e Pernambuco—, o que não era incompatível com os interesses

privados e bem pontuais que alimentava em relação à causa que encampava com tanto

empenho. A reforma da estrada da Imbiribeira traria, de imediato, o aumento do fluxo

de’ veículo para a praia e, conseqiientemente, deveria fazer crescer a procura pelos
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automóveis de aluguel, serviço prestado pela sua Garage Ford.58 Ademais, na temporada

balneária de 1912, o comerciante estava inaugurando um cassino-restaurante na praia de

Boa Viagem, o La Puerta del Mar, e desejava vê-lo próspero e lucrativo.

Os sonhos por ele acalentados para a praia de Boa Viagem, porém, iam muito

além da conversão da estrada de terra numa via transitada por automóveis. Esta parte

estava parcialmente resolvida. Uma viagem que até o mês de outubro custava elevados

50$000, o que só em caso de extrema urgência se justificava usar, passava a ser feita em

ligeiros quinze minutos e custar, segundo a tabela de preços da Garage Ford, entre

6$000 e 3 $000, no caso, este último, das viagens noturnas. Acreditava, contudo, que os

bondes elétricos não tardariam a circular por aquela estação de banho.59 E com os

bondes elétricos facilitando o transporte de material de construção, vina o aumento das

edificações. Havia ainda, precisamente identificados, dois graves entraves ao

desenvolvido do balneário de Boa Viagem: o saneamento e o abastecimento d’água

potável, para os quais o dinâmico empresário também apresentava soluções.

Com relação ao problema do abastecimento d’água, “esperava vê-lo resolvido

em breve tempo, com a passagem do condutor geral que, partindo do Cabo, da estação

do Guijaú, iria abastecer o Recife.” Para proporcionar boa água canalizada para Boa

Viagem, bastaria fazer uma ligação de dois quilómetros de extensão apenas, a partir do

cano mestre do abastecimento. Adiantava que já havia entrado em entendimento com o

engenheiro Saturnino de Brito, e tinha esperanças de ver seus anseios satisfeitos.

O problema vital de Boa Viagem, a sua questão coronal, como a tratava, era o

saneamento do rio Jordão:

58 Já em outubro deste ano, a Garage Ford estabelecia, para a comodidade dos veranistas, um serviço
noturno de automóveis para Boa Viagem, partindo da garagem às vinte e uma horas e vinte minutos, e de
Boa Viagem às vinte e duas horas e dez minutos. A passagem individual custava 3$000, por viagem de
ida e volta. SERVIÇO noturno de automóveis para Boa Viagem. Jornal Pequeno. Recife, 5 out. 1912, p.
2. À guisa de comparação, o preço da viagem de automóvel do Recife a Igarassu, que a Garage Boa Vista
estava inaugurando em 10 de setembro de 1912, era de 8$000 por pessoa. Para Goiana, custava 12S000.
GARAGE Boa Vista. Ibid.. 12 set. 1912, p. 4.
59 Ô Recife só veio a inaugurar o serviço de bondes elétricos em 13 de maio de 1914, e, mesmo assim, as
linhas contemplavam apenas alguns bairros da cidade. Boa Viagem, por sinal, foi o último bairro a contar
com este serviço, cuja linha foi inaugurada em outubro de 1925. Trataremos deste tema logo mais adiante.
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“Este rio — dizia o entrevistado — é o mais deplorável que imaginar se possa:
— completamente obstruído em pontos vários de seu curso; transformados em baixas de
capim grandes trechos do seu leito, ele constitui, pelo inverno, tão somente pelo
inverno, com as suas águas estagnadas, a única ameaça à vida em Boa Viagem. Os
casos de impaludismo, que tanto desassossegam a população d’aqui, e que fazem
emigrar totalmente, finda a estação calmosa, promanam todos deste foco palustre,
colocado aqui como guarda avançada desta impiedosa infecção.”
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Mas para este que constituía um sério problema de saúde pública, apontava

igualmente uma solução técnica e imaginava um outro destino para as águas do Jordão e

suas terras ribeirinhas: o rio deveria ser desobstruído num percurso de seis a oito

quilómetros, evacuando assim, de imediato, as águas acumuladas nos baixios. A

desobstrução podendo ser empreendida por meio de dragagem ou pelo processo

moderno de dinamitização, não demandando mais que uns quarenta ou cinquenta contos

de réis. “Saneado o brejo, as terras até agora reduzidas a um infecto paul, onde só

medram o capinzal e os germens microbianos, que aqui espalham o terror e a morte,

poderão ser transformados em sítios, pomares e hortas, ubertosas, ricas e férteis, como

elas são!” Uma vez desobstruído, o rio se tomaria facilmente navegável por lanchas a

vapor, botes e canoas, como fora um dia.
A reforma da estrada, tomando-a acessível ao automóvel, significava o início de

uma ruptura com o passado do lugar e, disto, muitos se apercebiam. O próprio Eugênio

de Almeida tinha noção das mudanças irreversíveis que deveriam advir, na paisagem,

no uso, na forma de ocupação e no significado daquele espaço litorâneo, com os

melhoramentos sanitários, os investimentos em infra-estrutura, em serviços e

equipamentos que desejava ver implantados na praia de Boa Viagem, num futuro que

imaginava próximo. Ao verbalizar que gostaria de ver o balneário próspero, adiantado e

feliz, guardando, porém, “o prestígio autêntico que a aureolava ao tempo em que era

ainda a estação balneária da fidalguia pernambucana ’, expressava um desejo

dificilmente conciliável com a realidade, ou melhor, que o fluir do tempo mostraria ser

inconciliável. Talvez não atinasse para o fato de que sua proposta carregava, em si

mesma, o ‘castigo final’ que se abateria sobre os subúrbios. Castigo decifrado por

Munford como

“o castigo da popularidade, a inundação fatal de um movimento de massa cujos
números acabariam por fazer desaparecer os bens que cada indivíduo procurava para
seu próprio círculo doméstico e, pior ainda, substituí-los por uma vida que não era
sequer uma falsificação barata, mas, pelo contrário, a desoladora antítese.

60 MUNFORD. Lewis. .4 cidade na história.... v. 2, p. 619.

Mas isto ficava para o futuro. No tempo presente, que era o da temporada

balneária de 1912, Boa Viagem exultava com o fonfonar civilizador do automóvel que

chegava às suas terras. A iniciativa de promover a reforma da estrada da Imbiribeira e
•4
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O passeio era expressão de uma conquista tecnológica da sociedade industrial e,

ao mesmo tempo, da vitória do espírito liberal e empreendedor do homem moderno.

Uma novidade feita essencialmente de velocidade, tecnologia e ousadia, vivida em um

cenário insólito: o comoro da praia. O título que Assis Chateaubriand escolhera para a

reportagem bem traduzia o significado do acontecimento: “Um corso: 18 kilômetros em

16 minutos. Depressa! Depressa! O que é Boa Viagem.” A feliz combinação da

velocidade com o deslizar suave do auto pelo estirâncio — livre dos buracos e

solavancos das estradas a que estavam, por força, acostumados

carro e automóveis pelas ruas

jamais sentida. E os que

“Tonalizada por uma luz incomparável, a tarde convidava à celeridade de uma
corrida pelo macio comoro daquela praia. O motor em toda a sua força, o auto corria
com uma rapidez de velívolo, dando-nos a instantânea sensação da vertigem. A máquina
arquejava, rangindo e baforando: um quilómetro por minuto! Depressa, cada vez mais
depressa! A sensibilidade se aguça; os sentidos hiperestesiados vibram com um poder
de receptividade maravilhosa; as sensações visuais ou sonoras repercutem com uma
alacridade insólita; e o pensamento, esse, se polariza, dominando, com uma lucidez
extraordinária, toda esta desordem de nervos em galope ...”61

os que transitavam de

do Recife —, gerava uma sensação de leveza e rapidez

a experimentavam foram buscar longe, na imagem

do trecho que lhe era perpendicular e levava até a praia partira, fundamentalmente, da

vontade de um sujeito idealizador e empreendedor, o comerciante Eugênio Lauro de

Almeida, mas o projeto encontrara franca acolhida em meio à sociedade local. Uma

parte do empreendimento, porém, traduzia de um modo especial toda ousadia contida no

plano do seu idealizador: a construção da rampa de madeira permitindo o fácil acesso do

automóvel ao comoro da praia. Fazer o corso de automóvel pela areia dura da praia, na

baixa-mar, esta sim, constituiu a novidade mais marcante, espetacular e memorável,

nesse momento da história da antiga povoação de Nossa Senhora da Boa Viagem.

O passeio de automóvel pelo comoro da praia constituía vivência absolutamente

nova, através da qual se poderia experimentar múltiplas e agradáveis sensações. Uma

experiência sobre a qual não se tinha registro, não constava na memória social, que

gerava sensações e sentimentos que, por mais que tentemos, não nos é dado alcançar.

Não conseguimos perceber a emoção provocada pela novidade, posto que já de todo

conhecida, banalizada nos tempos que correm. Ouçamos o que nos têm a dizer aqueles

que possuíram a ventura de provar do inusitado e a certeza de que estavam vivendo algo

inteiramente novo para a sua época:
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Toda essa magnífica aventura, que mobilizava os sentidos ao extremo e

provocava as mais vertiginosas sensações, nascia como privilégio de um grupo

extremamente seleto e estrito dos proprietários de automóveis. O automóvel ingressou,

na sociedade urbana, revestido de um encanto quase mítico. Sua identificação com a

modernidade, aguçada pelo poder de desenvolver uma alta velocidade, era indiscutível.

Possuir um automóvel, esse cobiçado e luxuoso bem de consumo reservado aos homens,

era sinal de riqueza e poder. Ao exibir-se montado em tão prodigiosa máquina, seu

proprietário passava a acumular mais prestígio, e, como não bastasse, o autopasseio

funcionava como atrativo irresistível na hora da conquista amorosa.

Bem de consumo restrito e fonte de prazer de um grupo exclusivo, os passeios

de automóveis adquiriram, também, a forma de um entretenimento comercial, alargando

um pouco mais o estreito circuito social dos que deles gozavam. A iniciativa de

promover excursões de automóvel, de Boa Viagem a Barra de Jangada, numa extensão

de doze quilómetros de praia, sob a forma comercial, partiu mais uma vez do

comerciante Eugênio de Almeida. O recém-inaugurado restaurante-cassino La Puerta

del Mar, de sua propriedade, era o ponto de encontro dos excursionistas. O horário do

passeio dependia da variação da maré. No domingo, 19 de outubro de 1912, as

excursões estavam previstas para acontecer entre às seis e trinta e às sete e trinta horas,

nos horários da manhã e da tarde. Os preços cobrados pela Garage Ford, conforme

“Como n’uma visão das Mil e uma noites, passavam na rapidez de 1 quilómetro
vencido por minuto, diante da retina ofuscada dos excursionistas, a branca ermida da
Piedade , as jangadas abrigadas n’um canto da Venda Grande, o vasto coqueiral da praia
de Candeias, e enfim Barra de Jangada ou Simão Pinto, conhecido lugarejo, ponto de
desaguamento do rio Jaboatão na vasta extensão do Atlântico, surgindo, bem vivo, ao
longe, o Farol de Santo Agostinho, e a vasta casaria da praia de Gaibu, caledoscópia
paisagem, banhada pelos raios solares, a tremeluzirem no movediço lençol de turquesa
do mar, em franca calmaria.”62

paradigmática dos tapetes voadores dos contos persas, o melhor meio de traduzir suas

impressões e sentimentos. A velocidade alterava os sentidos dos que se deixavam

transportar nos autos, provocava mudança na percepção da paisagem que, sendo secular,

parecia-lhes nova:

62 O RECORD da velocidade ... Jorna! Pequeno. Recife. 9 set. 1912. p. 3.
63 Sobre a introdução do automóvel na vida urbana moderna, nas cidades brasileiras, e o significado social
por ele adquirido, ver REZENDE, Antônio Paulo de Moraes. Op. Cit.. p. 60-2; SEVCENNKO, Nicolau.
A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio de Janeiro. In: NOVAES. Fernando Antônio.(Org.).
História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. v. 3. p. 558-9.
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64 EXCURSÃO de Boa Viagem à Bana de Jangada - 12 kilômetros à beira-mar. Jornal Pequeno. Recife.
19 out. 1912. p. 6.
65 EM BOA Viagem. Jornal Pequeno. Recife, 3 dez. 1912, p. 1.
66 Sobre a estrutura social do Recife, ver BERNARDES, Denis. A formação social do Recife. In. Id.
Recife: O caranguejo e o viaduto.... p. 111-39.
67 CABEÇÃO, John. Cartas de Boa Viagem III. Jornal Pequeno. Recife, 30 nov. 1912. p. 1.

tabela estipulada pela Prefeitura, eram 9$000 a primeira meia hora, e 6$000 os outros
trintas minutos. Por cada meia hora a mais, cobravam-se 5$000.64 Os passeios podiam

ser feitos, também, nas noites de lua cheia, quando o estirâncio ficava inteiramente a

descoberto e o quadro natural se revestia de rara beleza.
O divertimento caíra bem no gosto das famílias da elite recifenses. Em poucas

semanas, a novidade se havia espalhado pela cidade. Já não era um, nem dois, os autos a
deslizar pelo comprido comoro da praia, mas quarenta e cinco automóveis! Foi a este
grande corso que se assistiu em Boa Viagem, no primeiro domingo de dezembro de
1912, em dia de maré morta. Entre os felizes excursionistas, estavam as famílias dos

senhores Domingos Bastos, José Cândido, Francisco Bancks, Alberto Coelho, José
Pessoa de Queiroz, dr. José Lucena, João Figueiredo, Pedro Nolasco, Thomaz Seixas,
Antônio Montenegro, Manoel Gomes de Matos, dr. Silvino Cravo, Delfino Tigre, Paiva

Ferreira e outros.65 Eram pessoas ligadas ao grande comércio de exportação e
importação do Recife, comissários de açúcar, usineiros, industriais, políticos,

profissionais liberais e intelectuais de renome, enfim, representantes de uma classe
burguesa de base comercial, industrial e financeira, a qual se juntavam usineiros,

fornecedores de cana e setores sociais médios afinados com os princípios, valores e
ideologias das classes dominantes. Eram essas famílias que se encontravam ali, em
congraçamento, passando horas divertidas e dias alegres na beira-mar de Boa Viagem.66

À noite, às vésperas do passeio, grupos alegres de veranistas, a luz de archotes,

pescavam lagostins nos arrecifes. Seriam os acepipes do piquenique que realizariam no

dia seguinte, em Barra de Jangada, ponto de parada da excursão automobilística pela
■ 67praia.

A perspectiva de mudanças na paisagem de Boa Viagem, que se anunciava
agora como jamais o havia feito, agradava a muitos, mas desgostava a alguns.
Incomodava, por exemplo, a um veranista daquela praia, apreciador da natureza,

sensível à árvore cheia de seiva, ao coqueiro pejado de frutos, ao cajueiro florido. A ele,
que se assinava John Cabeção e escrevia carta a uma prima, procurando palavras para
descrever-lhe o ‘indizível’ prazer que sentia ao passear pela praia deserta, em noite
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escura. Em tom nostálgico, confessava à prima o receio de ver arrasado, pela sanha do

progresso, aquele paradisíaco sítio praiano:

Suas cartas eram escritas em meio aos entusiasmos gerais demonstrados em

função da reforma da estrada da Imbiribeira, e poucos dias após a entrevista na qual o

senhor Eugênio de Almeida declarava seus sonhos de modernização para a praia de Boa

Viagem. Destoando da maioria dos que se manifestaram pelas páginas do Jornal

Pequeno, defendia a preservação do ambiente da praia, mesmo que isso significasse

mantê-lo socialmente reservado e excludente, e, criticava, ainda que em tom

eufemístico, o uso da praia como pista para automóvel:

“Se a prima soubesse como os coqueiros têm protestado contra a irreverência
dos automóveis que, de quando em vez, em tardes de maré baixa, vem macular a toalha
da praia, até ontem, virgem dessas torpezas em que entra como o mais perverso
cúmplice a gasolina, já tinha, a estas horas, rogado mais de mil pragas à civilização!’

68 CABEÇÃO. John. Cartas de Boa Viagem II. Jorna! Pequeno. Recife. 25 nov. 1912. p. 2. A Carta de
Boq Viagem I. na qual declara sua empolgação pela natureza, encontra-se publicada no mesmo jornal.
edição de 21 nov. 1912. p. 7.
® Id. Ibid.
70 BOA Viagem a Barra de Jangada... Jornal Pequeno. Recife. 23 nov. 1912. p. 6.

“Ah! prima dos meus desvelos e carinhos, se algum dia nos futuros projetos de
melhoria com que a civilização pretende modernizar estes sítios privilegiados, a Boa
Viagem de agora, pouco acessível aos profanos e por isso mesmo encantadora no seu
primitivismo, se transformar num logradouro de todo mundo, Pernambuco terá perdido
um de seus mais sugestivos encantos. Que o poder público não pense em transformar
isto em Leme.” 68

Pelo visto, a frase, dita por um repórter: “Mais uma vez e sempre o automóvel

em Boa Viagem”70, poderia expressar os mais ambivalentes e contraditórios

sentimentos em relação às perspectivas de transformação de uma área onde a natureza

se mostrava tão pungente e vibrátil. E onde, do contrário, a paisagem e o modo de vida

urbanos se encontravam ainda distantes e inexpressivos.

Aos poucos, uma certa movimentação ia se formando no balneário. O cassino-

restaurante La Puerta del Mar firmava-se como principal ponto de reuniões sociais de

Boa Viagem, centro promotor de diversões variadas e elegantes. Saraus dançantes para

os íntimos, acompanhados de elegantes e fartos banquetes, chá-tango, baile de máscara

iluminado a luz elétrica. Sobre este baile, dizia o jornal: “Todos os que no Recife têm

um nome no manual do grand monde assistiram a esta festa deslumbrante, cheia de
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harmonia e encantos indizíveis (...).” O salão encontrava-se decorado com requintes de

luxo. “Automóveis a dezenas juncavam o pátio da igreja onde demora o bar, a

disposição dos convidados do Recife.”

A propósito do veraneio em Boa Viagem na temporada de 1918, escrevia o

cronista mundano Neptuno:

“Boa Viagem! ... praia aprazível e encantadora, atravessa atualmente o período
chie e elegante dos banhos de mar. Uma sociedade seleta e distinta veraneia ali,
enchendo de encanto e alegria a formosa praia.

O Casino La Peurta del Mar, sob a direção de distintos cavalheiros que não
mediram sacrifícios em tomar aquilo um elegantíssimo e esplêndido ponto de rendez-
vous, tem proporcionado aos veranistas magníficos soirées às quintas, sábados e
domingos, cujas noites de distrações têm impressionado agradavelmente a todos que
tomam parte nas festas. As nossas gentis patrícias, como um bando imenso de
borboletas policrômicas, álacres, formosíssimas nos seus fascinantes vestuários
vaporosos, onde preside o mais requintado gosto artísitico, têm emprestado a graça e a
beleza de sua juventude às atraentes noites de bailes!...”72

Este grupo fechado de veranistas sabia lidar, com desenvoltura e habilidade,

com as formas de convívio e comportamentos exigidos pela sociedade burguesa,

moderna e citadina. Mas prezava em manter vivas certas manifestações tradicionais da

sociabilidade, atuando, por exemplo, no interior de instituições antigas, como as

irmandades religiosas. Do interior deste grupo de veranista, saíam, a cada dois anos, os

nomes dos que comporiam a mesa diretora da irmandade de Nossa Senhora dos

Navegantes. No biénio de 1918 a 1920, por exemplo, foram reeleitos os senhores

Eugênio Almeida e Henrique Bemardes de Oliveira, para os cargos de juiz e tesoureiro

respectivamente. E no ano de 1924, ainda seriam eles a ocupar os respectivos cargos.

Em 1918, o senhor Manoel Seixas foi o juiz da festa de N. S. dos Navegantes e as

senhoras Maria de Aquino Fonseca e Regina Pinto Ferreira, as juízas da festa e da

bandeira respectivamente. Atuar na irmandade era uma maneira de renovar e

demonstrar publicamente a fé e a devoção católicas de que se julgavam imbuídos esses

veranistas, mas constituía, também, um modo de assegurar simbolicamente o domínio

sobre o espaço territorial da povoação. Espaço do qual boa parte das terras era bem

patrimonial da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem.

No ano seguinte, 1919, dentre os festejos natalinos organizados pelos veranistas

de Boa Viagem constava a realização de uma prova de velocidade. A prova consistia

1 DOMINÓ BRANCO. Casino de Boa Viagem. Jornal Pequeno. Recife. 21 jan. 1918. p. 2.
2 NEPTUNO. Boa Viagem. Ibid.. 11 dez. 1918. p. 2.
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73 TRJTÃQ Boa viagem. Jornal do Recife. 29 dez. 1919, p. 1.
74 NATAL no Pina. Jornal Pequeno. Recife. 13 dez. 1918. p. 3. João Guedes, de quem já tivemos
oportunidade de falar, era o mandatário do Pina. Dizia-se representante da Santa Casa de Misericórdia e
negociava com as terras em nome da instituição. Em 1923, o jornal A Província recebeu uma denúncia de
corrupção. O remetente acusava o dono do pastoril do Pina. João Fernandes Guedes, de contar com a
proteção do governo do Estado para explorar os trabalhadores das oficinas do serviço do porto. Segundo o
denunciante, o ‘velho’ do pastoril seria pago pelos cofres públicos, pois fora contratado como funcionário
publico. Os operários das oficinas do Pina, por sua vez. eram obrigados a pagar uma quantia semanal de
dois mil réis. Quando se negavam a fazê-lo. eram demitidos. .-I Provinda. Recife. 30 out. 1923. n. 253. p.
1.

numa corrida de automóveis, numa raia de seis quilómetros de praia, partindo de

Piedade e finalizando em frente ao Casino Boa Viagem. O cronista do Jornal do Recife

noticiava a competição como “um espetáculo novo, sensação esportiva em o nosso meio

diversional.”73 Cinco eram os autos competidores da prova: Io um Hudson, de

propriedade do senhor João Maia, 2o um Chandler, do sr. Lafayete Resende, 3 um

Roamer, do sr. Mário Carneiro da Cunha, 4o outro Chandler, do sr. João Cardoso Ayres,

5o mais um Roamer, do sr. Felippe Feliz. O vencedor foi o automóvel do sr. João

Cardoso Ayres, conduzido pelo chofer Leon Collat.

A entrega dos prémios aconteceu no La Puerta del Mar. Após diversas

saudações, ficou acertada a criação do Automóvel Club de Pernambuco, de cuja

iniciativa participaram os senhores coronel Eduardo de Lima Castro, prefeito da capital,

coronel João Pessoa de Queiroz, João Cardoso Ayres, Lafayette Resende, Ernesto Leça,

Felippe Feliz, Jovino da Fonseca, Arthur Pio dos Santos, dr. Carlos Pery Lemos,

Adolpho Cardoso Ayres, Amadeu Coimbra e Thomaz Seixas. Não nos furtamos a

repetir, aqui, as palavras do repórter: ‘Mais uma vez e sempre o automóvel em Boa

Viagem.”
Enquanto isso, os moradores do Pina, à frente uma comissão formada pelo

coronel João Guedes, mr. Emile Deaufrénes, tenentes Bernardo Jacome de Araújo e

Leopoldino Almeida, professor Francisco Pires, organizavam uma festa de Natal

campestre, bem ao gosto da tradição popular. Padre Zacharias, vigário do Recife, rezaria

missa ao ar livre, no palanque armado para a cerimónia. Uma banda de música tocaria

por toda a noite. A Societé du Port cederia a iluminação. Haveria diversões e danças ao

ar livre, pastoril e bumba meu boi, barraquinhas de prendas e bebidas, fogos de

artifício.74
Não tardaria muito tempo para que os aluguéis de automóveis para Boa Viagem

se tomassem acessíveis a bolsos menos afortunados. Notícia de um grande desastre

acontecido na estrada da Imbiribeira, em dezembro de 1923, revela que os passeios de
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automóveis haviam caído no agrado dos indivíduos das camadas populares do Recife,

ao menos de uma fração que podia dar-se ao luxo de pagar o preço de uma corrida de

automóvel, o que, dado o preço elevado, deveria acontecer em ocasiões muito especiais.

Eles demonstravam interesse não apenas pelo passeio, mas também por experimentar as

sensações provocadas pelo automóvel deslocando-se à grande velocidade. Não fora

outro, aliás, o motivo do desastre ocorrido. Depois de assistirem a um casamento, sete

adultos e duas crianças, classificadas pelo jornal como ‘populares’, tomaram um auto-

de-praça e foram passear em Boa Viagem. Na volta, atendendo ao pedido dos

passageiros, o chofer trafegava em alta velocidade. A altura do trecho Beira-Mar, na

Imbiribeira, o automóvel precisou desviar de uma mulher. Com o desvio, os passageiros

desequilibraram-se e caíram num valado, resultando ficar todos feridos.

Corriam assim os dias de veraneio no Pina e em Boa Viagem, quando o então

governador do Estado, Sérgio de Teixeira Lins de Barros Loreto, tomou uma resolução

que modificaria profundamente no presente e, mais ainda, no futuro, a fisionomia das

praias situadas no litoral sul do Recife: construir uma avenida á beira-mar.

Reconstituindo a história do surgimento das avenidas praianas, o secretário-contador da

Secretaria de Administração do Porto do Recife. L. Gomide, dizia:

75 DESASTRE de automóvel. Jornal do Recife. Recife. 19 dez. 1923. p. 4.
76 ÒOMIDE. L. A avenida Beira-Mar e o professor Loreto Filho. Revista de Pernambuco. Recife, n. 17.
nov. 1915.

ESTRADA de Boa Viagem. Jornal do Recife. Recife. 28 nov. 1823. p. 1.

Em novembro de 1923, o Jornal do Recife anunciava: “Vai passar por grandes

melhoramentos a estrada de Boa Viagem. O exmo. sr. dr. Sérgio Loreto, governador do

Estado, já autorizou o dr. Odilon de Souza Leão, diretor das Obras Públicas, a iniciar os

referidos melhoramentos.” A estrada ficaria pronta brevemente, facilitando a passagem

de veículos, “mormente nessa época de grande concorrência de veranista à praia de Boa

Viagem, uma das mais procuradas do Estado.” Os trabalhos seriam iniciados nos

próximos dias, como teremos oportunidade de ver no próximo item.

“Em 8 de outubro de 1923 uma grande turma de trabalhadores amanheceu na
parte sul da chamada ilha do Pina cavando e removendo areia. Mais adiante outra turma
precedida de técnicos ia demolindo os mocambos e demarcando os terrenos. Célere
espalhou-se a notícia: o governo em continuação às obras, já então em franco progresso,
das avenidas Cabanga (hoje Saturnino de Brito) e Ligação, ia construir uma avenida à
beira-mar ligando o Recife à praia de Boa Viagem.”76
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“Quero-te minha cidade aloucada e agressiva,
assim: opulenta e miserável!

Boa Viagem!
A máscara cromática dos bangalôs
Disfarçando o artificialismo disciplinado da burguesia
Entupida de ouro e orgulho
Um ensaio de praia aristocrática: Copacabana de pechisbeque.
Entalada numa curva indecisa com a barreira negra dos arrecifes denticulados
Palhoças incríveis de pescadores
E coqueiros longos e afiando o leque das palmas verdes.

No dia 5 de dezembro de 1923, Sérgio Loreto, acompanhado de boa parte de

seus auxiliares, realizou uma excursão oficial às Obras Complementares do Porto,

dentre as quais passaram a fazer parte os melhoramento da estrada de Boa Viagem.

Visitaram as novas construções dos armazéns do cais do porto. Em seguida, foi

inaugurado o trecho da linha férrea ligando a estação do Brum à de São Francisco. Ao

retomar à estação de São Francisco, passando pela ponte Giratória, conheceram a nova

área aterrada da praia de Santa Rita, num total de 430 m3. A comitiva tomou o trem para

Prazeres e pegou a linha de serviço das Obras Complementares, no sentido de Boa

Viagem ao Pina.

Fez uma deliciosa viagem de doze quilómetros pela beira-mar. Passou por Boa

Viagem, “com a sua casaria elegante, os seus viventes coqueirais, parques, a sua capela

e grande número de habitações.” Após quinze minutos, os excursionistas chegavam à

ilha do Pina, transformada em verdadeiro canteiro de obras. Ali estavam as máquinas

destinadas à fabricação do concreto para os blocos dos meio-fios do cais, o guindaste, as

oficinas de marcenaria, confecção de moldagem e fundição, aparelhagem para condução

de pedras, trituração e preparo de pedra britada. O grupo tomou o pequeno trem do cais

8 SEVE-LEITE. Recife, minha cidade aloucada e agressiva. Olinda - Revista Ilustrada. Olinda. ano I. n.
21. 24 dez. 1933. Edição especial.

Cabanga!
A sentinela avançada dos mocambos
Tossindo pela guela de lama a tosse catumbal da tuberculose:
— Babilónia de trapos entre o pântano e o mangue a dentro
A ralé humana de papo pro ar
Cosendo a bebedeira dos sábados corrutos
Nos mamulengos, nos bumba-meu-boi e nos fandangos...” 78



t

360

79 EXCURSÃO Oficial. Jornal do Recife. Recife, 6 dez. 1923, p. 1.
80 Outras grandes excursões oficiais ocorreram no dia 9 e 13 de junho de 1924. Ver Diário Oficial do
Estado. Recife, 10, 13 e 14 jun. 1924. p. 64. 91 e 96. respcctivamente.

do porto e seguiu sobre os trilhos do molhe de arrecifes, do Pina ao Farol, numa

distância de oito quilómetros de extensão. Eis a frase com que o repórter procurou

exprimir a impressão e significado daquela obra de engenharia, fruto de uma firme

decisão política: “O verde-mar, nessa ocasião barulhento, no fluxo de suas vagas a
99 79

gemer sobre as pedras, sentia-se vencido pelo gênio humano em luta contra natureza.
A excursão foi coroada com um lanche servido na Casa de Banhos, de

propriedade do senhor Rhodes, cujas instalações haviam passado por recentes reformas.

Na ocasião, foram servidos chás, águas minerais, licores, vinhos, bolos e doces. Por fim,

os excursionistas retomaram em lanchas especiais ao cais Rio Btanco.

Visitas do gênero, promovidas pela Diretória das Obras Complementares,

tomar-se-iam práticas constantes durante a execução das obras da Avenida Beira-Mar,

como passara a se chamar a antiga estrada de Boa Viagem. Constituíam parte da

estratégia do governo no sentido de procurar melhorar a imagem do empreendimento

perante a opinião pública e a classe política, e de convencer a população da necessidade

do mesmo e da qualidade dos serviços executados. Dentre os convidados, políticos,

altos funcionários da administração pública e das grandes empresas privadas de

prestação de serviços públicos, como a Great Western e a Tramways, e representantes

dos principais jornais da capital.80

Tratava-se, na verdade, de um ambicioso plano de intervenção urbanística que

pretendia dotar a área litorânea, ao sul do Recife, dos mais modernos equipamentos e

serviços urbanos, como água encanada, rede de esgoto, luz e bondes elétricos, telefone,

saneamento e canalização do rio Jordão e córregos, e dessecação dos pântanos. As obras

de melhoramento incluíam, também, a construção de um complexo viário que

compreendia uma ponte e três avenidas, todas calçadas, arborizadas as castanholas

foram a espécie escolhida, por melhor se adaptar às condições do lugar e já haver sido

testadas, com sucesso, no litoral da cidade portuária de Santos , com postes de

concreto armado e canalização para escoamento das águas pluviais. Além disso, seriam

construídos mais oito quilómetros de muralha destinados à sustentação dos passeios do

lado do mar, contendo rampas de acesso à praia a cada duzentos metros. Tais obras

viárias consistiam na avenida da Cabanga, que passaria a se chamar Saturnino de Brito,

na ponte do Saneamento, que teria sua estrutura reforçada para comportar o tráfego de
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81 Sobre as obras de urbanização das áreas do Pina e Boa Viagem, designadas comumente como obras da
avenida Beira-Mar, apresentadas sob a ótica governamental, ver as edições do Diário Oficial do Estado e
da Revista de Pernambuco, publicadas no período de julho de 1924 a outubro de 1926. A avenida
Cabanga seria beneficiada num trecho de 450 metros de comprimento e 22 metros de largura. A ponte do
Saneamento, sobre o rio Capibaribe, seria melhorada em sua extensão de 715 metros. A avenida Ligação,
que uniria a ponte à avenida Beira-mar, com 890 metros de extensão, e a Beira-Mar percorreria mais de
cinco quilómetros, com a largura de dezoito metros. Seus passeios laterais teriam três metros de largura,
refúgios e alegretes centrais, faixa de rolamento dupla e linha de bonde marginando o refúgio.
82 Sérgio Loreto, bacharel em direito, ocupou diversos cargos públicos no Rio de Janeiro, servindo-se das
influentes relações políticas mantidas pelo irmão na capital do país. Juiz Federal no Recife, assumiu o
governo do estado de Pernambuco em 18 de outubro de 1922, após ser apresentado como candidato de
conciliação, no pacto político acertado entre as principais lideranças políticas locais (Senador Rosa e
Silya, representante do Partido Conservador; Manuel Borba, do Partido Situacionista; e Dantas Barreto
pelo Partido Democrata. Este último, no entanto, não aquiesceu ao trato). PORTO, José da Costa. Os
tempos da República Velha. Recife: FUNDARPE. Diretória de assuntos Culturais. 1986, p. 528.
LEVINE. Robert. A velha usina .... p. 141.

carros elétricos da Tramways, de veículos e pedestres. Contíguas a essas, seguiriam a

avenida Ligação, conhecida como Central do Pina ou Lima Castro, que uniria a referida

ponte do Saneamento à praia, e a Avenida Beira-Mar, carro-chefe desse cortejo

majestoso de obras e vias públicas.
Os serviços de construção das avenidas estavam sendo executados pela

Administração do Porto, custeados, porém, com verba do Departamento Geral de

Viação e Obras Públicas do Estado. Se os melhoramentos — ou a modernização das

praias, como se costumava designar —, eram acompanhados com vivo entusiasmo por

alguns, vistos com indiferença ou incredulidade por outros, provocaram críticas e

reações furiosas dos adversários políticos do governador, especialmente do grupo

chefiado pelo ex-govemador Manuel Borba. As inconveniências e irregularidades

administrativas do projeto passaram a ser objeto de denúncias sistemáticas, que se

intensificaram a partir do momento em que os resultados dos trabalhos começaram a se

fazer mais concretos e impressionáveis.

Sérgio Loreto assumiu o governo do estado numa conjuntura política de crise.

No Recife, duas grandes greves gerais haviam sido deflagradas no curto período de

quatro anos: a de 1919 e a de 1922, esta última de maior proporção e mais duradoura

que a primeira. Como governador, agiu com extrema violência contra os trabalhadores,

esmagando brutalmente as organizações trabalhistas e deportando os líderes sindicais
82para a desoladora ilha de Fernando de Noronha.

Conservador de primeira linha na condução da vida política, intolerante para

com as lutas e reivindicações da classe trabalhadora, os anos de seu governo foram

chamados por seus adeptos de “quatriênio da modernização”. E assim passariam à

história. Análises recentes sobre o seu governo, especialmente às dedicadas às questões
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das transformações urbanísticas do período e suas imbricações com a cultura, tendem a

concordar com essa idéia, embora não o façam de maneira acrítica. Diniz defende que,
em seu governo, o Recife conheceu sua segunda fase de modernização, marcada por

obras de expansão urbana através de grandes empreendimentos. A primeira fase de
modernização, segundo o autor, teria ocorrido no período de 1909 a 1915, quando teve

início as obras de melhoramentos do porto e a reforma urbana do bairro do Recife.
Teixeira afirma ser “inegável que durante o quadriénio Sérgio Loreto, o Recife vive
intensa modernização.” Duarte, percebendo a cidade como mercadoria ou, em outras
palavras, como “um processo de superexploração capitalista do espaço físico”,
considera que o desenvolvimento do atual bairro de Boa Viagem recebeu seu forte
impulso inicial durante o governo de Sérgio Loreto. Trigueiro afirma que sua
administração foi das mais fecundas que o Recife conheceu em termos de reconstrução
urbana. Rezende reconhece que diversos espaços da administração pública viveram sob

o ‘signo da modernização’, durante o período do seu governo. Pondera no entanto que, a
definição e o alcance do significado e da atualização da modernização eram dados pelas
elites no poder. Os projetos modemizadores e as obras de infra-estrutura urbana básica
concretizavam-se, sem que houvesse uma correspondente modernização nas relações

políticas.83
Vejamos as acusações feitas pelos borbistas às obras de modernização do Pina e

Boa Viagem.84

83 DINIZ, Fernando Moreira. Op. Cit., p. 122-40; TEIXEIRA, Flávio Weinstein. Op. Cit., p. 59-62.
DUARTE, Ana Tereza Sotero. Op. Cit., p. 134; TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. Oh de fora! Um
estudo sobre a 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. 131; REZENDE, Antônio Paulo
de Moraes. Op. Cit., p. 39-56. Sobre as greves e o movimento operário no Recife, nas primeiras décadas
do século XX, ver PIMENTA Joaquim. Retalhos do passado. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa
Nacional. 1949; REGO. José Lins do. O moleque Ricardo. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973;
REZENDE, Antônio Paulo de Moraes. A classe operária em Pernambuco, 1900-1922. Dissertação
(Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
São Paulo, 1981.
84Adotamos o termo modernização com o sentido mais corrente à época: como uma série de
transformações provocadas pelo surto de investimentos estrangeiros no país, o que se deu a partir da
Independência, cujas áreas preferenciais de aplicação dos capitais eram as obras de implantação e a
prestação de serviços públicos urbanos, as obras portuárias e os bancos. Esses melhoramentos, por sua
vez, provocavam mudanças na estrutura social da cidade, gerando, por um lado, o desaparecimento
gradual das formas de trabalho artesanais e, por outro lado, a formação de uma nova classe de
trabalhadores assalariados. Enfim, como bem expressaram os citados autores, "transformações
promovidas pela implantação de atividades capitalistas e gerando, portanto, relações de produção
tipicamente capitalistas.” PERRUCI, Gadiel e BERNARDES, Denis. O caranguejo e o viaduto: notas
para uma história social do Recife. In: BERNARDES, Denis. O caranguejo e o viaduto .... p. 27-71. Ver
especialmente, p. 49.
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85 Ver matérias jornalísticas, COISAS de Pernambuco e Novo suelto â'O Paiz. Jornal do Recife. Recife.
23 e 29 ago. 1924. p. 1 e 3. respectivamente. apud O Paiz. Rio de Janeiro. 18 e 28 ago. 1923.
86 SIMPLES reparos ... Jorna! do Recife. Recife, 17 set. 1924, p. 1.
87 FORTIN. Charles J. Op. Cit.. p. 88 e 93. citado também por BARTHEL. Stela G. Alves. Op. Cit., p. 48.
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As críticas, que se intensificaram no segundo semestre do ano de 1924, recaíam

principalmente sobre os aspectos éticos, financeiros e sanitários que a execução das
obras de modernização do litoral envolviam. De um modo geral, baseavam-se nas ideias

apresentadas por Saturnino de Brito, quando da elaboração do plano de saneamento da
cidade do Recife. Seu principal meio de divulgação era os órgãos da imprensa, o

influente jornal O Paiz, publicado na capital federal, e o Jornal do Recife que
reproduzia, com rapidez e presteza, os sueltos e artigos impressos naquela folha.

Através dos editais, o jornal de publicação local do senhor Luiz Faria vociferou
bravamente contra o projeto de saneamento, embelezamento e conforto das “inóspitas

praias” do Pina e de Boa Viagem.
Com relação às finanças, o governador era acusado de desviar a verba pública,

que deveria ser destinada à finalização das obras do porto, considerada vital para o
desenvolvimento de Pernambuco, e aplicá-la na “construção de obras suntuárias

desnecessárias”, como a “majestosa” avenida Beira-Mar. Afirmavam que o
governador estava conduzindo o Estado a uma situação de endividamento crescente e

assombroso com “os múltiplos trabalhos de embelezamento empreendidos”. Suas ações
estavam comprometendo todos os saldos existentes, os acréscimos de impostos e

superávit, “cavando para o erário público sérias dificuldades, a ponto de se cogitar

numa derrama de apólices para pagamento das despesas ordinárias do Estado.” Havia,
também, a acusação do estabelecimento de um contrato ilegal entre o Estado e a
Tramways, empresa prestadora do serviço de bondes elétricos urbanos, que, além de

onerar os cofres públicos, diziam que a linha iria favorecer diretamente o filho do
governador, uma vez que passaria defronte a dois edifícios que ele estava construindo

j 87no centro da cidade.
Não se compreendia tamanho empenho político e gasto financeiro do governo

para fazer esgotar uma grande fachada de terra, como a da avenida em questão, quando
se possuíam outras áreas salubres e já beneficiadas pelos melhoramentos urbanos. O
editorialista do Jornal do Recife defendia, ainda, o plano de beneficiamento de uma
outra zona: o aterramento dos mangues e urbanização da área que ficava entre Olinda e
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88 ESGOTOS e avenidas. Jornal do Recife. Recife, 8 ago. 1924. Editorial, p. 1.
89 JORNAL DO RECIFE. Recife, 29 ago. 1924. p. 3. e 21 set. 1924
90 Para detalhes da lista das desapropriações, contendo nomes dos interessados, tipos dos imóveis
desapropriados e importâncias dos mesmos, ver AS ‘GRANDES’ desapropriações da avenida Beira-mar.
Diário Oficial do Estado. Recife, 23 ago. 1924. p. 596.,
91 Bruno Velloso da Silveira atuava no seguinte ramo de negócio: “Sacos novos e usados, aniagens e
algodão em fardos e peças. Comissões e Consignações. Aceita representações de fábricas de tecidos
nacionais e estrangeiras. É Diretor-Tesoureiro da Companhia Fábrica de Estopa e representante da Cia
industrial Fiação e Tecidos de goiana, de Goiana - Estado de Pernambuco." DIRECTÓRIO
COMMERCIAL BRASILEIRO. Recife. Edição de 1926. p. 49.

o Recife. Local, este sim, compatível com a construção de “uma Avenida grandiosa,

bela, atraente.”88

Mas eis, então, que surgia uma outra acusação: a de que a avenida estava sendo

edificada com o sentido, unicamente, de valorizar os terrenos que a margeavam.

Terrenos que foram adquiridos a preços baratíssimos, por parte de um pequeno grupo de

privilegiados que tinha acesso direto ao governador: seus parentes e aderentes,

conforme diziam os críticos. As matérias publicadas n’0 Paiz sugeriam que estes

indivíduos teriam sido favorecidos pelo acesso a informações estratégicas e sigilosas do

governo, e comprado os terrenos antes mesmo que o público tivesse conhecimento do

plano de construção da avenida.89

Os aliados do governo procuravam defender-se das acusações feitas pelo jornal

carioca, publicando, nas páginas do Diário Oficial do Estado, a lista das

desapropriações e a relação dos proprietários dos terrenos à beira-mar, desde o Pina até

Boa Viagem. De acordo com o órgão oficial de imprensa do Estado, haviam sido

desapropriados e indenizados treze interessados, sendo doze mocambos e uma casa de

taipa, no valor total de 2:780$000. Encontrava-se pendente na Justiça, o caso da

desapropriação de uma área de 2.658 m2.90

Quanto à lista dos proprietários de terrenos à beira-mar, trazia os nomes dos que

eram proprietários de terra ou posseiros naqueles sítios desde longa data, caso dos

herdeiros do Visconde do Livramento, detentores de uma faixa corrente de terra de

frente para o mar, de 1.500 metros, e os nomes dos que aforavam terrenos à igreja de

Boa Viagem, dona de boa parte daquelas terras arenosas e alagadas. A relação

divulgava, ainda, os nomes dos novos proprietários dos terrenos na orla marítima, a

grande maioria dos quais havia adquirido os lotes, cujo tamanho padrão era de vinte

metros de frente, ao senhor Bruno Velloso, grande comerciante da praça do Recife,

ligado ao ramo de fiação e tecelagem.91 Nessa lista, constavam parentes do governador

e figuras do primeiro escalão da administração estadual: Sérgio Loreto Filho, diretor-
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92 Para relação dos nomes dos proprietários de terrenos à beira-mar. contendo a medida de frente dos
mesmos e de quem foram adquiridos, ver RELAÇÃO dos proprietários ao lado da avenida Beira-Mar a
partir do Pina até Boa Viagem. Diário Oficia! do Estado. Recife, 31 ago. e 2 set. 1924, p. 656 e p. 666,
respectivamente.
93 A avenida Beira-mar e os esgotos. Jornal do Recife. Recife, 7 out. 1924. Editorial, p. 1. Ver também.
edição do mesmo jornal de 2 out. 1924, secção telegramas, que traz comentários sobre suelto publicado
em O Paiz, sob o título ‘A saúde dos pernambucanos em perigo’. Em entrevista dada ao jornal A Notícia.
publicado no Recife e favorável ao governo. Saturnino de Brito afirmou: Não há o menor perigo e eu
apesar de ter projetado uma estação para depuração dos dejetos, talvez já não o fizesse. O cheiro é mais
incómodo que nocivo. Na praia, o cheiro é um fato raro, e na usina ele não incomoda quase ninguém,
porque ela é mais ou menos isolada.” A NOTÍCIA entrevista o dr. Saturnino de Brito. Diário Oficial do
Estado. Recife. 15 nov. 1924. p. 1157.

redator do Diário Oficial do Estado-, Amaury Medeiros, genro do chefe do executivo e

diretor do Departamento de Saúde e Assistência; Aníbal Femandes, Secretário de

Educação e Justiça; Mário Castilhos, Administrador das Obras Complementares do

Porto; Odilon de Souza Leão, diretor do Departamento Geral de Viação e Obras
92Públicas, dentre outros.

As condenações às obras de melhoramento na zona litorânea iam mais além. Os

opositores viam sérios inconvenientes sanitários na localização das avenidas, o que

constituía outro fator de desaprovação das mesmas. Todo o esgoto do Recife era

despejado in natura, nas águas salgadas do Pina, tomando uma certa parte da área

insalubre e imprópria à habitação e à pesca, conforme apontara o responsável pela

elaboração pelo Projeto de Regulamento do Saneamento do Estado, o engenheiro

Saturnino de Brito. Os críticos serviam-se, ainda, da leitura que faziam da obra do

sanitarista, para dar o alerta ao governo: “se o governo tem excesso de dinheiro para

aplicar em obra tão dispensável, deve começar por fazer uma instalação de tratamento,

como prevê o plano do dr. Saturnino de Brito.” 93 Ao invés disso, estava a enterrar

milhares de contos num local perigoso e condenado pela ciência, como o Pina, onde se

aglomerava uma população de aproximadamente três mil almas, mal acomodadas em

miseráveis mocambos. Quanto a Boa Viagem, era uma povoação isolada, quase

desabitada e ameaçada pelo impaludismo devido aos tantos pântanos que a

circundavam.
Vez perdida, uma voz dissonante tecia críticas de fundo estritamente social ao

projeto. Chamava atenção da opinião pública de que existiam, no Recife, problemas

palpitantes, pungentes, que requeriam uma solução imediata por parte do poder público,

e que distavam muito da construção de uma faustosa avenida: a substituição dos

mocambos, a proteção à infância peregrina e faminta, a disseminação dos mercados

públicos nos arredores da capital, a educação profissional, o fomento agrícola do
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94 EM TORNO da Avenida. Jornal do Recife. Recife, 9 out. 1924. Editorial, p. 1.
95 LIMA BARRETO. O cedro de Teresópolis e Variações. In: Lima Barreto: crónicas escolhidas. São
Paulo: Editora Ática, 1995, p. 34-7 e p. 61-4, respectivamente.

município, dentre outros. Ao invés disso, o governo preferia levantar uma avenida para

“residência de felizes mortais, os eleitos da sorte, enquanto o pobre Zé Pagante continua

a morar no mocambo, sem ar, sem luz, sem higiene, infecto, primitivo, o mais triste, o
mais degradante tipo de residência do homem que se diz civilizado.”94 As questões das

desigualdades sociais e do modo diferenciado com que o Estado tratava as classes

sociais eram, assim, trazidas a lume, emergiam em meio às polêmicas que cercavam o

projeto de construção da avenida litorânea.

Estas críticas de fundo social, sem considerarmos os interesses particulares que

as moviam e inspiravam-nas, evocam o olhar judicioso do escritor Lima Barreto em

relação às obras de melhoramentos levadas a cabo no Rio de Janeiro, entre os anos de

1920 e 1922. Também ali, reinava o contra-senso. Os reformadores urbanísticos só

tinham olhos para os areais de Copacabana, Leme, Vidigal. Não havia como

compreender que a cidade quisesse se expandir por sobre “terras combustas e estéreis ,

açoitadas pelo vento ainda por cima. Só a especulação imobiliária desmedida, o jogo de

comprar terrenos a preço baixo para valorizá-los em prazo curtíssimo, encaminhando

investimentos municipais para eles, justificavam tal desiderato. Lima Barreto expunha o

que lhe parecia ser gritante contradição dos governantes de sua terra: ‘Tala-se, por

exemplo, na vergonha da Favela, ali, numa das portas de entrada da cidade — o que faz

a nossa edilidade?” Pergunta o escritor, para logo em seguida responder: “Nada mais,

nada menos do que isto: gasta cinco mil contos para construir uma avenida nas areias de

Copacabana.”95

Malgrado a campanha sistemática contrária à avenida Beira-Mar, movida pelos

adversários políticos do governador, os trabalhos de urbanização das praias do Pina e

Boa Viagem corriam em ritmo intenso e acelerado. Ao mesmo tempo em que se

trabalhava arduamente nos canteiros de obra, fartos iam se fazendo os registros

documentais sobre esta particular iniciativa governamental. Para fazer frente ao dardejar

de críticas, os que apoiavam o governo, ou os que se sentiam identificados com as

propostas de transformações urbanísticas das praias do sul, buscavam justificá-las

utilizando-se de múltiplos argumentos, recorrendo a imagens e comparações, lançando

mão de dados numéricos e contábeis. Suas vozes se faziam ouvir, principal mas não

exclusivamente, através dos dois órgãos de publicação oficial do Estado encarregados
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96 UM NOVO bairro no Pina. Diário Oficial do Estado. Recife, 27 dez. 1924, p. 1407.
97 A AVENIDA Beira-mar. Ibid., 8 ago. 1924, p. 478.

de fazer a propaganda da administração Sérgio Loreto: o Diário Oficial do Estado de

Pernambuco e a Revista de Pernambuco. Através deles, alcançamos não apenas a

versão oficial, as opiniões e impressões de técnicos e intelectuais sobre as

transformações que se estavam operando na planície arenosa da costa, mas também a

concepção que este grupo, formado por pessoas influentes e poderosas, tinha de uma

estação balneária marítima.

Antes de tudo, argumentavam que o governo se mostrara sensível a uma

demanda social pré-existente. Havia uma busca espontânea da sociedade pela estação de

banhos de Boa Viagem e do Pina, “já de si pitoresca e provida de toda sorte de encantos

naturais.”96 No que temos a esclarecer que, baseado na documentação, a sociedade de

que falavam era, na realidade, um pequeno grupo que possuía condições financeiras

para arcar com os altos custos da condução e da manutenção de segundas residências

naquelas praias, onde, aliás, eram bastante escassas, dada à própria estrutura fundiária

que predominava ali.

Não se pode descurar da influência que o aspecto económico exerceu sobre a

decisão do governo de investir vultosa quantia nas referidas obras e desprender tamanha

energia política em defesa do empreendimento. Informavam que os custos com as

desapropriações haviam sido mínimos. Afora os mocambeiros e um outro proprietário,

dono de uma maior porção de terra, quase todos os demais proprietários de terrenos à

beira-mar concordaram em ceder as faixas necessárias à abertura da avenida, “sem ônus

para o Estado.”97 Ademais, a extensa avenida fora projetada aproveitando o trecho

marginal da via-férrea de Comportas ao Pina, dispensando maiores esforços para

proceder ao nivelamento da área. Para os serviços de construção da mesma, o governo

aproveitou-se, também, das instalações da pedreira de Comportas e do Pina, com suas

oficinas mecânicas e de carpintaria, e um canteiro destinado à construção de obras de

cimento armado. Tudo isso fez reduzir, em muito, o custo total das obras.

Outro fator, que concorria para dar à construção da avenida Beira-Mar a

relevância que lhe era atribuída pela administração estadual, era que ela vinha preencher

uma lacuna inaceitável numa cidade bordejada pelo Atlântico. Uma ausência

inconcebível para uma capital populosa, progressista, terceira maior cidade do país e

centro hegemónico de toda uma vasta região: o Recife carecia de uma estação de

banhos. Não de praias de encantos naturais, pitorescos, sugestivos e primitivos, mas de
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“A falta de uma extensa e pitoresca avenida marginando a praia, entre nós, que
tantas possibilidades possuímos para isso, e tanta necessidade sentimos de um
logradouro em tais condições, era, nestes últimos anos em que o progresso iniciou no
Recife a sua ação maravilhosa e o aluvião reformador se pôs a revolver o solo e a

98 REVISTA de Pernambuco. Recife, dez. 1924.
99 AS NOSSAS praias. Diário Oficial do Estado, Recife, 3 dez. 1924.

uma estação balnearia tal como a concebiam, moderna e civilizada, similar a algumas

das praias mais elegantes do mundo e do sul do país: Nice, Biarritz na costa francesa,

Mar del Plata no Uruguai, Copacabana, Leme e Leblon no Rio de Janeiro, Guarujá e

José Menino em São Paulo. A reprodução do trecho de uma matéria, publicada na

Revista de Pernambuco, expressa bem o sentido dado à exigência de a cidade possuir o

seu balneário moderno:

Parte integrante do circuito internacional de reprodução do capital, ainda que de

forma complementar e periférica, o Recife buscava aparelhar-se e equiparar-se, em

termos de infra-estrutura, serviços e equipamentos, e assemelhar-se, enquanto

fisionomia urbana e modo de vida e cultura, aos núcleos centrais e hegemónicos do

sistema económico ao qual estava irremediavelmente ligado. Daí tomar-se

compreensível que aqueles homens, que pensavam e torciam pelo desenvolvimento da

cidade nos anos 1920, percebessem como necessidade premente e inadiável a existência

de uma estação balneária moderna, civilizada e elegante no Recife, tais com as

existentes nas grandes cidades do mundo capitalista que lhes serviam de espelho. Os

exemplos são vários e não pretendemos cansar o leitor repetindo-os à exaustão.

Citaremos apenas mais um ou dois exemplos, apenas para dar uma idéia mais

aproximada da força com que se impunha, para os próprios contemporâneos, a

necessidade de assemelhar-se aos modelos de suas predileções: “Em todas as grandes

capitais, banhadas pelo mar, a estação balneária constitui uma necessidade pelo

refrigério que oferece à população, na época do calor, e como meio terapêutico

preconizado.”99 Aplaudindo a firme resolução do governo do Estado “em procurar

enriquecer o nosso património material”, um cronista da Revista de Pernambuco

escrevia:

“Não se justifica nem mesmo se compreende que uma grande capital, populosa
e progressista com é o Recife, demorando às bordas do oceano, não dispusesse de uma
verdadeira estação balneária provida de todo conforto possível, de meios fáceis de
transportes rápido, económico, bem como, de um perfeito aparelhamento sanitário....”



1

369

“A avenida Boa Viagem excede a tudo quanto se possa imaginar em grandeza e
beleza. Dentro de poucos anos ela estará ornada de prédios e com ela terá Recife seu
mais belo passeio. Não se compreende uma cidade marítima moderna sem uma
confortável praia de banhos. É bem conhecido o valor do banho de mar e, por isso, se
repete anualmente o deslocamento de milhares de pessoas das cidades do interior para
as praias.” 102

derrocar velharias na ânsia incontida de encontrar uma fisionomia nova para as nossas
coisas, uma necessidade por todos proclamadas.”

100 A AVENIDA Beira-Mar. Recife. Revista de Pernambuco, ano 2, n. 15, set. 1925.
101 “Em julho de 1924 já estavam terminadas a pavimentação, as linhas de bonde e as galerias de águas
pluviais das avenidas Cabanga e Ligação e iniciou-se o aterro da Avenida Beria-Mar. Em agosto,
terminam a arborização e o calçamento das avenidas auxiliares. Em outubro a ponte já está totalmente
reconstruída. Em abril de 1925, quase metade da pavimentação foi concluída. A avenida Beira-Mar foi
inaugurada poucos dias antes do término do mandato de Sérgio Loreto, ainda no ano de 1926. DINIZ,
Fernando Moreira. Op. Cit., p. 129. Os bondes elétricos alcançaram o ponto final da avenida Beira-Mar,
no largo da igreja de N. S. de Boa Viagem, no dia do aniversário do terceiro ano do governo, em 18 de
outubro de 1925.
102 AS FESTAS de ontem. Ibid.. 21 out. 1924, p. 1003.

Em outubro de 1924, por ocasião das festas de inauguração das avenidas

Cabanga e Ligação101, Eugênio de Almeida, que tanto se empenhara por promover

alguns melhoramentos na praia de Boa Viagem, discursava perante uma seleta

assistência como representante dos habitantes do lugar — o governador era figura

eminente entre os convivas. Evocava a entrevista dada a Assis Chateaubriand, nos idos

de 1912, e os planos que tivera para aqueles rincões costeiros. Falava, também, da

satisfação com que via seus sonhos materializando-se quase que integralmente:

As praias, modernizadas e contornadas pela avenida, transformavam-se em

agradável lugar de passeio, acessível, agora, a um vasto público. A construção da nova

via abria uma outra perspectiva de vista, descortinava uma paisagem até então

desconhecida da grande maioria dos habitantes e visitantes do Recife, estendendo o

alcance do olhar a cenários raramente contemplados. A avenida cumpria, assim, a sua

função de estética de embelezamento. Na beira do mar, embelezar significava

domesticar a natureza, mas sem agredi-la. Antes, procurando tirar vantagens do encanto

natural da paisagem, incorporando-o à obra de engenharia. A beleza estava na

conjugação harmoniosa da técnica com a natureza, no jogo de cores contrastantes

formado por esses elementos: “Aquela faixa negra de asfalto, fendida por quatro fitas de

aço, tendo de um lado uma longa e sinuosa franja esbranquiçada, do outro lado, a orla

de coqueiros verde-amarelos, simétricos, empresta a paisagem um cunho original que



A avenida se abria como um novo ambiente para a vivência do prazer, da

diversão e da sociabilidade. A cidade ganhava um espaço para desenvolver experiências

marcantes e inusitadas para a imensa maioria, como para Luiz Cedro, que descreveu o

impacto que sentira ao trafegar de automóvel, pela primeira vez, ao longo do trecho já

concluído da polêmica avenida:

103 GOMIDE, L. A avenida Beira-Mar e o professor Sérgio Loreto Filho. Revista de Pernambuco, Recife,
n. 17, nov. 1925.
104 Vejamos um outro depoimento sobre a avenida: “O outro critério obedecido no projeto da formosa
artéria, foi o de não tirar a beleza natural das sinuosidades que acompanham as orlas marítimas, e atestam
de sobejo a competência de seus autores e construtores.” Agora, as impressões de Angeline Ladévesse:
“Os inumeráveis coqueiros novos, que cobrem todo o campo ao longo da bela estrada, a muralha de
pedra, que se estende como uma fita diante da vista, os pequenos passeios calçados de pedra branca e
preta, onde se acham colocados os postes do bonde, me faziam pensar no passeio dos ingleses de Nice...
O mar azul, azul, azul do mediterrâneo, excitava ainda mais a minha imaginação e pensei estar na Cote
D’Azur! Não posso exprimir a minha surpresa, a minha impressão ante a perspectiva belíssima e original
daquela interminável fileira de postes, elegantes, em cimento armado, formando um branco arrendado que
se destacava sobre o fundo muito, muito azul do céu e do mar.” Ver respectivamente, A EXCURSÃO dos
congressistas. Diário Oficial do Estado. Recife, 114 jun. 1924. p. 96. LADÉVESSE, Angeline.
Impressões sinceras sobra a avenida Beira-Mar”. Ibid. Recife. 27 out. 1924, p. 1044.
105 FALCÃO. Joaquim de Arruda. A Boa Viagem. Diário Oficial do Estado. Recife. 23 nov. 1924. p. 126.
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“Desde a ponte Saturnino [Saneamento] podemos avistar a entrada do porto e
desfrutar um panorama soberbo não só da cidade, mas também dos montes Guararapes.
Deste lado, a charneca se estende levando até a serra o prato inculto, donde não se
despede a primavera, tapetando-o de um veludo verde com tantas cambiantes, na
distribuição dos matizes, como se estivesse recebendo, a todo instante, a sombra de um
arco-íris.

(...)
Logo adiante do Pina, ao sobrar-se sobre o mar, na grande curva para a vasta e

larga tangente asfaltada de cinco quilómetros, os postes modernos desfilam como efeito
magnífico No primeiro [aspecto], dirse[-]ia a extensa linha de mastros de uma revista
naval.”105

“Tudo aquilo era novo para mim, com todas as possibilidades para um
esplêndido bairro. De repente, porém, uma brisa forte soprava e, como num pano de
boca que se abre, o mar apareceu. Era toda ela uma larga esteira de farpas luminosas.

O automóvel virou a curva e na Avenida Beira-Mar começou a correr.
Passei então a imaginar as casas construídas, uma arquitetura interessante, de

acordo com a beleza da paisagem.”

deleita a visão e prende o espírito do observador. A uma avenida na orla mantima

eram permitidos certos caprichos, como o direito à sinuosidade, por exemplo, qualidade

absolutamente condenada para áreas convencionais da cidade.104 Esta nova perspectiva,

da cidade e do horizonte marinho, foi descrita por Joaquim de Arruda Falcão, no ano de

1924. Façamos o percurso em sua companhia:
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106 Na década de 1970. a FIDEM. Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife,
definia a Faixa de Praia como sendo ‘uma faixa de terra teórica, dada a impossibilidade de largura
uniforme da área, com um quilómetro e meio no sentido Leste-Oeste, ao longo do litoral metropolitano.
BARTHEL, Stella Gláucia Alves. Op. Cit., p. 4.
107 AS NOSSAS praias. Diário Oficial do Estado. Recife. 3 dez. 1924, p. 1262.
108 CEDRO, Luiz. A avenida Beira-Mar. Ibid. 26 out. 1924, p. 1044.

Novos sentidos iam sendo atribuídos às praias. Sobrepunham-se uns aos outros,

sem que o último eliminasse os primeiros. Apenas, transformasse-os. Já não eram

exclusivamente os banhos de cura da talassoterapia. Uns banhos apressados, tomados ao

alvorecer do dia, com receio dos inconvenientes que poderiam advir caso fossem

prolongados em horas e aumentados na frequência. Também não se tratavam apenas dos

banhos de mar, de ar e de sol, triunfos da helioterapia. Era o mar, o sol, o comoro e a

areia da praia e, mais além, a avenida, com seus bares e cassinos de feitios modernos,

passeios joviais pelas calçadas, o deslizar suave e veloz dos automóveis, palacetes e
bangalôs, postes de concreto armado formando um rosário de luz.106

As praias passavam a ser entendidas como lugar e expressão de cultura, como

um espaço privilegiado para que a sociedade urbana, moderna e industrializada

restrita aqui, é importante frisar, às suas classes e grupos dominantes —, manifestasse

seus mais caros valores, sentimentos, ideologias, suas posses e riquezas. Lugar que se

abria para a vivência de práticas, comportamentos e de uma sociabilidade bem de

acordo com os moldes e padrões burgueses e citadinos: “As praias de banho, como os

jardins, os cinemas, os teatros fazem parte da vida elegante da cidade”, como disse um

cronista da década de 1920.

O governo Sérgio Loreto, porém, não pensava Boa Viagem apenas como

confortável, elegante e moderna estação balneária. Idealizava-a, também, como lugar de

morada permanente, o que acreditava que passaria a ocorrer num breve futuro.

Discorrendo a respeito das obras da avenida, Luiz Cedro dizia: “A proximidade do mar,

cada vez mais, prende e seduz. Nas cidades que têm a ventura de possuí-la, ela é o sítio

preferido para o desfilar dos passeios magníficos, onde se instalam as residências

aristocráticas.” 108

As obras de saneamento do rio Jordão, levada a cabo pelo Serviço de Profilaxia

Rural, dirigido por Amaury de Medeiros, e os melhoramentos na avenida Beira-Mar

viriam “abrir novos e mais promissores horizontes ao nosso problema de construções

urbanas, pelo sensível alargamento da zona provida dos indispensáveis elementos da
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109 A LINHA de bondes do Pina e Boa Viagem. Ibid. 12 fev. 1925, p. 264. Em outro artigo: “As obras de
saneamento, que a atual administração do Estado está empreendendo concomitantemente com as
maravilhosas Avenida Beira-mar, irão permitir uma morada permanente, mesmo durante o inverno, nesse
lindo recanto recifense.” Ibid. 1° jul. 1924, p. 199.
110 A AVENIDA Beira-Mar. Revista de Pernambuco. Recife, ano 2. n. 15. set. 1925.

“amanhã, quando afluírem para ali as nossas classes laboriosas, seduzidas pelo encanto
da paisagem e animadas pelos elementos de conforto com que o governo aparelhou o
local, ao longo da Avenida, quando finalmente, às bordas do mar, alinharem-se as
modernas construções atestadoras do nosso senso estético e da firmeza das nossas
condições económicas, ficarão plenamente comprovados o acerto com que se conduziu
o governo do estado e a inocuidade dos condenáveis processos adotados pelos seus
opositores sistemáticos... ”110

Urdida grande parte da teia de justificativas sobre o que chamavam de

modernização das praias, faltava, no entanto, o arremate final da peça.

Em meio a tantas divergências, opositores e entusiastas do projeto de

urbanização das praias concordavam em um aspecto: na percepção do espaço tal como
se apresentava antes que as modificações começassem a ser ali introduzidas. Áreas

arenosas, inóspitas, naturalmente insalubres por seus pântanos e alagados —

prejudicadas ainda mais com o despejo do esgoto, diriam os adversários do governo —

e isoladas do centro urbano devido à deficiência no sistema de comunicação. Uma das

praias, a do Pina, era ocupada por choças rústicas, os mocambos, que abrigavam cerca

de três mil almas pobres e miseráveis. A outra, a praia de Boa Viagem, um pequeno

povoado ao redor de uma igrejinha centenária, animada apenas durante a estação de

verão.

O consenso, porém, findava neste ponto. A partir daí, as opiniões divergiam,

posto que os mesmos fatores que eram vistos como desvantagens e inconvenientes para

uns, motivos suficientes para condenar as iniciativas do governo; estes mesmas

dificuldades naturais do território, agravadas por algumas intervenções urbanas, eram

transformadas em qualidade positiva por um outro grupo. Constituíam, na visão do

habitabilidade.”109 O governo alegava a existência de um congestionamento da área

urbana edificável, higienizada e atendida pelos confortos materiais da vida urbana

moderna. As áreas do Pina e Boa Viagem, favorecidas por maciços investimentos em

serviços e inffa-estrutura urbanos — assim como também o Derby, bairro que passara

por recente e intenso processo de urbanização —, deveriam funcionar como pontos de

atração para as frações endinheiradas da população, que não se sentiam comodamente

instaladas n’outros locais da capital:
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111 FALCÃO. Joaquim de Arruda. A Boa Viagem. Diário Oficial do Estado. Recife, 23 nov. 1924.
p. 1206.
112 LORETO. Sérgio. Mensagem do governador Sérgio Loreto ao Congresso Legislativo. Ibid. 7 mar.
1925.'

governo, razão de atração e interesse pelo espaço em questão. A mesma paisagem

alagadiça, os terrenos arenosos e cheios de anfractuosidades, o isolamento do lugar,

onde o tempo parecia não correr, eram usados como motivos favoráveis às

transformações da área. A história — fosse a percebida em um curto intervalo de tempo,

vivida como memória pessoal, fosse uma história de longa duração, acessível apenas

por meio de registros escritos — era utilizada como argumento para defender as obras

que estavam sendo implementadas ali.
Estando de volta à praia de Boa Viagem em 1923, após uma ausência de longos

anos, Joaquim de Arruda Falcão constatara, desolado, que o local onde passara as

estações de festas na infância, não se havia alterado praticamente em nada.

O governador Sérgio Loreto, em mensagem apresentada ao Congresso

Legislativo em 5 de março de 1925, falando sobre o que representava as obras da

avenida em termos urbanísticos, sociais e económicos, para o Recife e para o estado,

invocava o historiador Pereira da Costa. Falava na origem remota da povoação de Boa

Viagem e do quão pouco ela havia progredido desde a primeira metade do oitocentos.

“A cidade, alastrando-se de continente a dentro, em direção a N. a O., tinha esquecido

as palhoças, que rodeavam a capela do padre Leandro, e a longa faixa do litoral da praia

da Candelária (...) ”112

Ali estava incrustada — no Recife que se transformava aceleradamente desde a

primeira década do século XX, impulsionado pela modernização do porto e pela

reforma do antigo bairro portuário— uma expressão viva do passado colonial.

Manifestava-se não em becos e vielas, em ruas estreitas, escuras e sem ventilação, em

lixos acumulados nas praias ou nos mocambos de origem atribuída aos africanos, mas

mostrava uma outra sua face, carimbada naquele povoado adormecido e distante de que

a cidade se esquecera. Estava materializado na igreja secular, nas casinhas de

“A igreja colonial e silenciosa, onde nunca os sermões ameaçadores invocaram
a vingança divina, a igrejinha de frente, zelosamente voltada para as casas de seu
património não as melhorou, nem possui mais os saudosos coqueiros que, de dentro de
seus terrenos, sempre lhe acenaram em despedidas com as palmas rotas e nervosas. A
rua da Aurora, no aspecto antigo, com o viveiro de impaludismo, à frente, em que me
imunizei, antes de seguir para a Amazônia.”
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património da igreja que guardavam a mesma aparência por anos e anos, nos saudosos

coqueirais e pântanos palustres. Estava pregada no chão de terra da estrada, no caminho

da praia percorrido pelos holandeses e, séculos depois, por Tollenare; e na estrada da

Imbiribeira, que passara por melhoramentos em 1912, é verdade, mas estes não tiveram

continuidade.

Estava também — e isto não disseram — na estrutura fundiária, agora,

considerada arcaica, posto que fechada à reprodução do capital, inacessível ao mercado

e à especulação imobiliária: extensas porções de terra, próximas ao centro urbano e à

beira-mar, nas mãos de uns poucos proprietários particulares, as famílias Livramento e

Velloso, por exemplo, ou da igreja de Boa Viagem, ocupadas por coqueirais, pesqueiras

viveiros de peixe, ou por segundas residências de uns privilegiados veranistas.

Mas isto não era tudo. A herança colonial portuguesa, que deixara marcas

profundas e duradouras na configuração das cidades brasileiras, correntemente

interpretada por nefasta, alienígena, alheia ao clima e ao meio, fazia-se presente,

também, no repúdio que a população devotara ao mar, há até bem pouco tempo. Apesar

de depender economicamente do porto marítimo, o Recife vivera de costas para o

oceano por séculos seguidos. Suas construções, segundo L. Gomide, tinham a frente

voltada para o interior e os fundos voltados para o mar. Daí as derivações recentes da

cidade se haverem encaminhado em direção ao noroeste, aos subúrbios de Dois Irmãos

e Casa Amarela. Permanecia-se temendo ao sol e ao vento corrente, como há um século

atrás. O Recife se interiorizava, levando a população a distanciar-se das benéficas brisas

marinhas.
Esta observação a respeito da configuração urbana do Recife e da disposição de

suas construções fora feita pouco antes por Luiz Cedro:

Tudo permanecia inalterado, segundo diziam, até que Sérgio Loreto, com o

espírito de verdadeiro estadista, decidiu romper com séculos e séculos de estagnação

histórica, exultava Gomide: “Anos e séculos assim decorreram até que o governado do

“Recife, a que não falta quem chame de ‘Veneza Americana’, e realmente,
prestigiada pela vizinhança do Atlântico, não possuía até agora uma avenida à beira
mar. Ao contrário. Os velhos sobrados, na orla do cais, desde o Brum até a ponta da rua
de Santa Rita Nova sempre deram, irreverenciahnente, as costas para o mar. Pouco
importava que do mar viesse a vista incomparável dos seus aspectos os primeiros raios
da luz matutina, a brisa fresca do largo , as sombras da tarde ...” 113

113 CEDRO. Luiz. A avenida Beira-Mar. Ibid. 26 out. 1924. p. 1044.



114 PINTO. Estevão. Revista de Pernambuco. Recife, ano 2, n. 15. set. 1925. A idéia de que o Recife
holandês funcionava como um mito de origem, construído pelos intelectuais do Recife no início do século
XX. para justificar e legitimar o plano de reforma do bairro do Recife, foi habilmente apreendida c
analisada por LIRA. José Tavares Correia de. Op. Cit.. especialmente p. 209-24. Diz o autor á página
218: "Era precisamente esta opção pela ilha de Antônio Vaz em detrimento do já feito pelo colomzador
que o precedera, que assinalava o momento de ruptura com as formas tradicionais de urbanização.
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dr. Sérgio Loreto veio traçar uma nova diretriz ao plano de desenvolvimento da cidade

arborizando praças e ruas e procurando tirar proveito da sua privilegiada situação à

beira mar.”
Nova diretriz que o governador sublinhava em mensagem enviada ao Congresso

Legislativo em 1925, sobre a qual já fizemos referência. A avenida Beira-Mar, além da

reconhecida utilidade pública, sua função estética de embelezamento e de oferecer um

lugar confortável para o recreio e refrigério da população, representava mais. No dizer

do chefe do executivo estadual: “é uma obra que vem mudar, repentinamente, a

fisionomia topográfica da cidade.” E continuava: “Vai, portanto a cidade lançando a

mole urbana na banda amena e moderna da praia beneficiada. A avenida como poderoso

dique a torcer o leito de um rio, desviou o curso da casaria. E a deserta praia da

Candelária está fadada a ser a futura Botafogo do Recife.”

Esta idéia de ruptura com o passado secular, o sentimento de estar rompendo

com uma herança colonial, da qual não se tinha orgulho, eram vivamente acentuados

por vários entusiastas e divulgadores da modernização da cidade do Recife. Todavia,

coube a Estevão Pinto, bacharel em direito e etnógrafo, estabelecer a relação que faltava

para dar mais consistência e legitimidade ao arrazoado de argumentos em defesa do

plano de urbanização das praias do sul. Estevão Pinto traçou um paralelo entre Sérgio

Loreto e o conde Maurício de Nassau e, ao assim proceder, reatualizava um mito: o
mito fundador do Recife moderno, precisamente identificado no Recife holandês.114

Maurício de Nassau, dizia o etnógrafo, rompera duplamente com a tradicional

lógica portuguesa para fundação de cidades: ao escolher a planície do Recife para ser a

capital do Brasil holandês, em detrimento de Olinda com seus outeiros; e ao optar pela

ilha de Antônio Vaz para construir Maurtizstadt. A referida ilha não passava, então, de

um vasto paul ou mangue, com um convento, o de Santo Antônio, alguns mocambos e

as cacimbas de Ambrósio Machado. O conde transformou-a em cidade moderna,

racionalmente planejada, com traçado retilíneo das ruas, canalização das águas,

ajardinamento. Tal perspicácia de vista e experiência administrativa permaneceram

únicas na história de Pernambuco, até encontrar continuador na gestão de Sérgio Loreto:
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A idéia de democratização de um território que permanecera fechado e

excludente até o momento, paraíso reservado a uns poucos felizardos, era bastante

115 A AVENIDA Beira-Mar. Diário Oficial do Estado. Recife, 8 out. 1924. p. 920.
ii6GOMIDE. L. Op. cit.

“Boa Viagem, a praia magnífica que viveu sequestrada para gozo de apenas
meia dúzia de ricaços, começa a oferecer os encantos de sua paisagem magnífica e o
conforto de seus banhos a quantos queiram desfrutar os seus proventos.

O rico nos cochins do seu automóvel de luxo, deslizando no asfalto da avenida,
ou o pobre aboletado no modesto carro da Tramways, todos têm o direito e o poder de
usufruir aqueles magníficos dotes com que a natureza dotou Pernambuco.”

;esse surto de visão pública acaba de encontrar imitador, depois de quase três séculos,

no conjunto administrativo, que ora dirige os destinos políticos do Estado.”

As semelhanças entre as paisagens alagadas e isoladas dos sítios da ilha de

Antônio Vaz, no século XVII, e o espaço do Pina e Boa Viagem, no século XX, eram

percebidas e destacadas. Ambos eram territórios quase virgens e inóspitos, ambos

carecendo de um árduo esforço e trabalho para poderem ser transformados em áreas

residenciais, confortável e higienicamente habitáveis. Em uma palavra, modernas.

Eis porque a avenida Boa Viagem era considerada a obra mais relevante do

governo Sérgio Loreto, a “obra que atravessará os séculos”, “que sairá da rotina e do

lugar comum.” A obra que haveria de “merecer uma página na crónica de nossa

capital.” Sua força residia na intenção e na capacidade, de um grupo social e político

detentor do poder nas circunstâncias referidas, de promover uma ruptura com o passado

colonial. A avenida Beira- Mar, conforme artigo publicado no Diário Oficial, marcava

“nitidamente o início de uma nova era em Pernambuco.” 115

Modernizar, contudo, para o grupo que defendia o projeto de urbanização do

litoral sul, não era apenas expandir a área urbana do Recife, dar uma nova diretriz ao

processo de crescimento e expansão urbana, tomar confortavelmente habitável uma área

até então desprezada como lugar de morada pela elite e pelo capital. Nem apenas dotar a

cidade de uma via expressa moderna, panorâmica, receptiva a passeios e à instalação de

estabelecimentos comerciais compatíveis com sua vocação: casas balneárias, bares,

restaurantes, cinemas. Modernizar representava tudo isto e mais alguma coisa.

Significava tomar acessível a outras camadas sociais um espaço da cidade que, até

aquele momento, era território frequentado por uns poucos privilegiados, pela gente rica

do Recife:
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explorada pelos favoráveis à iniciativa do governador. Democratização promovida pelas

obras de melhoramentos das praias, sobretudo pela construção da avenida, restrita,

porém, à realização de passeios e banhos de mar, pois, como morada, as orlas das praias

estavam reservadas aos ricos. Comparando os balneários de Olinda e de Boa Viagem,

dizia um cronista que a primeira sempre tivera maior concorrência, principalmente por

contar com transporte fácil. Já a segunda, “apesar do pitoresco do seu panorama e de

maior segurança contra os acidentes por ocasião do banho constituiu um privilégio da

classe abastada, que supria a falta de meios de locomoção pelo uso do automóvel.” A

construção da avenida viria alterar esse quadro, sobretudo com a instalação de serviços

de transportes coletivos, das linhas de ônibus e de bondes elétricos para o Pina e Boa

Viagem.118

Mas, talvez tenha cabido à cronista Angeline Ladévese decifrar o verdadeiro

alcance do termo democratização das praias, nos idos de 1920, mesmo que disso não se

apercebesse. Empolgada com as obras da via expressa e otimista quanto ao futuro da

estação balneária de Boa Viagem, afirmava estar tudo pronto para receber as atenções e

os investimentos dos senhores capitalistas. Que eles se ocupassem de criar hotéis, casas

de banhos, cinemas, e, aí sim, Boa Viagem se tomaria uma praia realmente moderna e

ideal. Continuando a desenvolver seu raciocínio, dizia: “Todas essas obras são

geralmente proveitosas assim aos ricos como aos operários, empregados no trabalho,

grande número dos quais também ganharão a vida na construção dos prédios da

Avenida.” 119

A perspectiva de massificação da praia de Boa Viagem, contudo, desagrava à

boa parte daqueles que se sentiam ameaçados pela perda de um privilégio por tantos

anos gozado. Perderiam o domínio sobre o território da praia, a tranquilidade do lugar, a

privacidade e a certeza de estarem vivendo entre iguais. Perante a invasão popular que

se anunciava para breve, previa-se o êxodo das elites. Migrariam decerto para praias

mais distantes, em busca do paraíso que fora seu um dia, mas que perderam em nome do

ambicionado progresso. Fradique Torres, cronista da revista A Pilhéria, encarregado de

escrever sobre as pequenas coisas da vida mundana e do amor, ocupava-se da elite

encastelada em Boa Viagem durante a estação de verão. Criticava-a por exibir pretensos

ares cosmopolitas quando seu comportamento, na realidade, denotava uma mentalidade

11 AS NOSSAS praias ... Op. cit.
118 O bonde chegou ao terminal de Boa Viagem, no largo da igreja, em 18 outubro de 1925.
119 LADÉVESE. Angeline. Op. cit.
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atrasada e provinciana. Falava, também, do receio por ela demonstrado em relação ao

avanço da turba ignara, que se fazia próximo e inevitável:

Na temporada balneária seguinte, 1925, com as obras da avenida quase

inteiramente concluídas, contando com serviço de ônibus e bondes diários, com o

automóvel mais acessível, era que o Recife iria conhecer Boa Viagem, até então: “a

praia dos chies, dos que possuíam automóvel ... e automóvel era muito caro nesse

tempo.”121

Na verdade, o serviço de auto-ônibus havia chegado ao Pina antes mesmo da

divulgação dos planos de modernização da orla marítima. Em novembro de 1923, o

senhor Arlindo Teles, sensível à demanda por condução rápida e segura por parte

daqueles procuravam os banhos salgados no Pina, inaugurou uma linha de auto-ônibus

que partia do Cabanga às cinco horas e seguia em direção à ilha. No ano seguinte,

também em novembro, a empresa de ônibus Olinda-Paulista implantou uma linha de

transporte regular entre o Pina e Boa Viagem, fazendo diariamente duas viagens pela

manhã e duas à tarde. Em poucos dias, pressionada pelos veranistas, viu-se obrigada a

aumentar o número para oito viagens diárias, no sentido Recife-praias, e oito em sentido
. • • 123contrário. A empresa informava aos interassados aceitar contratos para piquenique.

Neste mesmo ano de 1924, os bondes elétricos alcançavam o Pina. O terminal da

linha ficava no trecho em que a avenida Ligação confinava com a avenida Beira-Mar.

Contrato firmado entre a Tramways e o Estado estabelecia que a segunda secção,

prevista em contrato anterior, ficaria suprimida até que fossem construídas vinte casas

120 TORRES. Fradique. Entre um acesso e outro da alucinada Mauricéia. A Pilhéria. Recife, ano V. n.
164. 15 nov. 1924.
121 Id. Ibid., ano V, n. 201, l°ago. 1925.
122 CONDUÇÀO para o Pina. A Província. Recife. 3 e 4 nov. 1923. p. 3 e 1 respectivamente.
123 PINA e Boa Viagem e A LINHA de ônibus de Boa Viagem. Diário de Pernambuco. Recife, 19 nov. e
6 dez. 1924. p. 3 e 1. respectivamente.

“A semana foi de festas. Recife diverte-se. Houve um baile em Boa Viagem.
Não compreendo como aquela gente quer dar a impressão de milionários veraneando
em Biarritz ou San Sebastian. Não sabem todos que o que menos se faz, em praias chies
é tomar banho de mar? Ou será que procuram Boa Viagem a conselho médico? E que
ninguém admite que Boa Viagem se democratize. Daqui a pouco, a praia chie será
Prazeres. Ou mais além: onde não possa chegar, por qualquer hora de automóvel, a
turba ignara, de que já falava Montaigne. Também os reis de França, para veranear,
invemar ou outra qualquer grossa pândega, iam procurar os seus castelos bem longe de
Paris: Rambouillet, Saint Cloud, Saint Germain, Fontainebleau ou Versalhes. Por pouco
não estão fazendo os milionários de Boa Viagem.”120



379

Os bondes eram vistos como um dos

área, não apenas por facilitar a

“Cumpadre a Trama, já veiu!
Querendo inganá os povo,
Limpou uns bondes já veio
Dizendo que é bonde novo,

124 A TRAMWAYS e o Departamento de Viação e Obras Públicas e A LINHA de Boa Viagem ... Diário
Oficial do Estado. Recife. 22 e 30 ago. 1924. p. 581 e 646. respectivamente.
125 BOA Viagem. Diário de Pernambuco. Recife, 3 out. 1924. Pequenos Anúncios, p. 6.

• 124de arquitetura moderna, à margem da avenida.

principais elementos propulsores de mudanças na

circulação das pessoas, mas também por resolver o problema do abastecimento de

víveres e o transporte de material de construção para as obras das vilas e bangalôs por

que tanto se esperava. Já em 1924, estando programada a instalação da linha para Boa

Viagem, os bondes funcionavam como atrativo para comercialização de imóveis:

“aluga-se uma boa casa, à entrada da Estrada de Setúbal, próxima ao ponto de bonds,

com instalação elétrica, quatro quartos, duas salas, sala de copa, cozinha, quarto para
125criados, dois aparelhos...”

Quanto aos automóveis, estes haviam descoberto, cedo, o prazer de trafegar por

avenidas amplas, retilíneas, bem asfaltadas. Já no final de 1924, os jornais chamavam a

atenção da Inspetoria de Veículos, no sentido de serem tomadas providências enérgicas

contra os automóveis que transitavam nas avenidas Saturnino de Brito e Ligação, em

alta velocidade. Ali, apostavam-se corridas vertiginosas e o número de desastres e

pessoas atingidas pelos acidentes multiplicava-se a cada dia. Em 18 de outubro de 1925,

os bondes chegavam ao terminal em Boa Viagem.

O sistema de transporte para as praias, contudo, permanecia deficiente, sendo

alvo constante de críticas da população, que encontrava, nos órgãos de imprensa, um

grande aliado às causas que defendia. Para ir a Boa Viagem, era necessário fazer

baldeação no Pina, o que encarecia, retardava e aumentava o desconforto da viagem.

Chegava-se a gastar cinquenta minutos do ponto de saída no Recife até o terminal, no

largo da igreja. Isto quando os carros não descarrilhavam ou entrechocavam-se com

autopasseios, pedestres e carroças. As críticas e queixas surgiam freqúentemente,

fossem em forma de avisos, alertas, sugestões, fossem em tom mais revoltoso ou por

meio de troças espirituosas e bem humoradas, como os versos do casal de matuto em

passeio pela capital, Polycaipo e Candoquinha, um artifício do autor para criticar os

costumes urbanos. Os dois foram conhecer a novidade que eram as avenidas Cabanga e

Ligação, recentemente inauguradas:
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126 O QUI nós vê na capitá. Polycaipo e Candoquinha. A Pilhéria. Recife, ano V, n. 161, 25 out. 1924.
127 A idéia de democratização das praias do sul, associada à construção das avenidas e o uso mais fácil do
automóvel, era recorrente: “agora, que o Ford está desprezado por ser barato e comum, que qualquer
ousado pode possuir um carro sem risco de passar por novo-rico, que há calçamento bom, macadam etc,
modificam-se as circunstâncias e a praia dos eleitos democratiza-se, podendo a ela concorrer, não apenas
os desocupados, como dantes, mas também, o homem do trabalho diário, cuja presença o Recife exige a
cada momento.” LUIZ DE MARIALVA. Boa Viagem. Ibid. ano V, n. 201, Io ago. 1925. O Príncipe de
Gales esteve realmente no Recife, mas em 1931. Provocou um escândalo ao vestir roupa leve, ao invés de
casaca ou farda, por a tolha no ombro e seguir para Boa Viagem, onde tomou banhos de mar e provou da
água de coco verde. FREYRE, Gilberto. Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife. 4. ed.
Rio de Janeiro, 1968, p. 10.

Bonde fechado prú fora,
I di cheio eu nem mi movo
Us bonde era di segunda
Qui os povo chama lambuja,
Era uns bondes muito grande
De cor preta, muito suja,
Serve ôje pra casacudo
Não só fio de coruja.”126

No verão de 1925, o Príncipe de Gales foi veranear em Boa Viagem. Não se

tratava bem de um príncipe, com coroa de diamantes e sangue azul nas veias, mas de

algum jornalista de A Pilhéria, que, com o pseudónimo real, julgava-se distanciar do

conjunto dos veranistas para melhor criticar seus usos e costumes. O príncipe observava

o movimento de Boa Viagem com os olhos de civilizado e cosmopolita. Comparava a

praia pernambucana às encantadoras praias da Europa e da América do Norte, e chegava

a conclusão de que “os particulares não souberam corresponder ao esforço e à boa

vontade do governo, que lhes deu de presente uma avenida custosa e linda, com asfalto

e bondes.” Logo após informar à sua querida miss Doris, que a democracia reinante na

praia o havia igualado aos demais, ao mais rico e ao mais ignorante, afirmava que Boa

Viagem ainda era a praia preferida da aristocracia recifense. Antigamente, escrevia, era

praia de veraneio exclusiva dos senhores de chelpa. Porém, com a avenida e os bondes,

“qualquer desocupado pode vir passear, tomar o seu sorvete, e, até, ouvir modinhas ao

vilão.”127
O Príncipe de Gales era da opinião de que os recifenses, mesmo os da mais alta

elite, não se haviam educado na arte de veranear. Tinha por referência as temporadas

passadas nas grandes estações balneárias do mundo civilizado, onde a atração principal

há muito havia se deslocado, dos banhos salgados, para os recintos fechados, para as

festas e salões, os jogos, passeios ao ar livre e toda sorte de diversão mundana. Em Boa

Viagem, não. Os banhos continuavam a ser o ponto central da estação. Mas, mesmos

estes, a forma como eram praticados, era indicativo de uma sociedade ainda provinciana
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128 PRÍNCIPE de Gales. Boa Viagem ao som do jazz. A Pilhéria. Recife, ano VII, n. 223, 2 jan. 1926. A
outra carta do Príncipe a miss Doris, da qual extraímos mais informações, está também nM Pilhéria, ano
VII, n. 219, 5 dez. 1925.
129 Em 1925, o Casino de Boa Viagem era de propriedade da Empresa de Melhoramentos de Boa Viagem
e estava nas mãos de elementos do alto mundo comercial do Recife. Os maiores acionistas eram João
Cardoso Ayres, proprietário de diversos terrenos na beira-mar. e Canuto da Anunciação, que, em 1912,
aparecia como sócio da Garage Ford, junto com Eugênio de Almeida. O Casino, cuja construção fora
confiada ao arquiteto Pedro Gualdi. ficava situado em terreno ao lado do mar, medindo 34 x 50 metros.
Sua sala de dança tinha l50m2, ladeada por amplos terraços. Possuía um salão de jogos, local para
orquestra e dois buffets. Toaletes para senhoras e cavalheiros e ótimas instalações sanitárias. A
iluminação era de aproximadamente 11.000 velas. AS GRANDES iniciativas. O Casino de Boa Viagem.
.4 Pilhéria. Recife, qno V. n. 222, 24 dez. 1925.

í
Segundo percebera, os dias seguiam uma rotina invariável: até às oito horas da

manhã banhavam-se as famílias em grupo de três a cinco pessoas. Depois das npve, a

clientela da praia mudava: era o horário das criadas descerem ao mar, sps ou

acompanhadas pelas crianças. Quando sozinhas, costumavam ser espreitadas pelos

jovens da alta roda social. O que ainda dava certo ar de vitalidade ao balneário eram as

noitadas no Casino Boa Viagem129. Mas só aos sábados. Mesmo às quartas-feiras e

domingos, quando a orquestra de jazz tocava os melhores fox-trot, os salões ficavam

praticamente vazios. Nesses dias, era grande o número de automóveis conduzindo os

que vinham do Recife. No mais, era o silêncio, o rumor das vagas, a cantiga das

palmeiras. Boa Viagem, desabafava, era “insípida como um hospital”.

em seus costumes e sociabilidade: “os próprios banhos — explicava a miss Doris não

têm atrativos esperados: um grupinho aqui, outro ali, outro acolá: alguns rapazes a

correrem pela praia, o mar sempre calmo, rendido à fortaleza dos arrecifes, o sol a

queimar a pele logo às seis horas ...”. Pareciam banhos de receita médica e os veranistas

assemelhavam-se a uns doentes. Enfim, se a infra-estrutura da praia era moderna, a

sociedade que a idealizara e a implantara ainda não o chegara a ser.

Deveras impressionado, o Príncipe repetia observações feitas na missiva

anterior:

“Sim, miss Doris, não há diversões nesta praia insípida e horrível. Os banhos?
Lamentáveis. Esta gente não sabe o que é aproveitar o tempo de verão numa praia. Acha
que o simples feto de residir em Boa Viagem, é tudo. Entanto, é nada. Calcule que todos
os dias, logo muito cedo, sigo até a praia. E lá fico até nove e dez horas. Que vejo? A
que assisto? (...) Um banho de grupinhos, desanimado e sem nenhuma espiritualidade.
Tem-se a impressão de que isto aqui é um hospital, onde os doentes têm recomendação
de evitar o contato um com o outro.”128 I
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Suas críticas ao veraneio em Boa Viagem eram bastante severas. Devemos

porém ter em conta que, ao tecê-las, o missivista estava imbuído de uma certa intenção

pedagógica. Em outras palavras, no conteúdo das críticas — por vezes exageradas e sem

considerar o sentido e o valor que os banhistas' atribuíam ao seu modo de viver a estação

— vinham assinaladas práticas e comportamentos a serem abandonados por não

corresponder à imagem ideal de um balneário moderno, civilizado e elegante. |

O Pina parecia viver o verão em ritmo mais intenso e acelerado quq Boa

Viagem, o que muitos atribuíam à proximidade com o Recife. Dois ambientes e atrações

culturais destacavam-se ali: o Palanque do Pina, onde tinham curso animadas
manifestações da cultura popular; e o Casino do Pina, local em que elite recifehse se

reunia para se divertir e atualizar seus contatos sociais.

Os divertimentos ao ar livre, que aconteciam no Pina, já se haviam firmado no

calendário de festas local. Desde que ali se instalaram as oficinas do porto e os operários

passaram a dividir o chão com os pescadores, o lugar vinha ganhando vida própria. Seus

moradores foram estabelecendo laços de solidariedade, organizando-se em associações

diversas, inclusive às voltadas para a manifestação da cultura popular e da religiosidade.

Pelo menos desde de 1921, eles se reuniam no Bloco Dançante Veranista do Pina. Em

1931, surgiu o Banhista do Pina, bloco carnavalesco existente ainda hoje. Dois anos

depois, o Tubarão do Pina fazia sua estréia no carnaval do Recife. Muitos terreiros de

xangô abrigaram-se ali, sob os coqueirais ou à beira dos alagados, assim como

assentaram suas sedes diversos maracatus, caboclinhos e sambas. O Pina atraía por suas

diversões populares. No tablado armado a céu aberto, apresentavam-se pastoris, teatro

de rua, cançonetas, fandangos, bumba-meu-boi. Ali se dançava, ouvia-se do tango ao

fox-trot, apreciavam-se fogos de artifícios, consumiam-se as horas circulando por entre

asfiarracas de prendas, comidas, bebidas alcoólicas e jogos.

Para escapar do tédio e da monotonia, foi conhecer as praias de Olinda, que,

segundo o haviam informado, começavam a decair face à concorrência com tão forte e

emergente rival situada mais ao sul. No entanto, sua impressão de Olinda foi bem outra.

“Mais modesta, é certo, menos atraente nos aspectos naturais, Olinda se enche,
no entanto, de famílias, que, numa alegria encantadora desafia a fiina das ondas em
banhos prolongados. De modo que mil vezes preferível é tomar um banho em Olinda do
que em Boa Viagem — porque naquela praia a gente como que tem mais saúde d’alma.
Em Boa Viagem sente-se a falta de ambas.”
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130TORRES. Fradique. Entre um acesso e outro da alucinada Mauricéia. Ibid. ano V. n. 164.. 15 nov.
1924.
131 CASINO do Pina. Pina-JornaL Recife. 5 set. 1925. Ver também a edição do mesmo jornal, de 12 set.
1925. Ora se falava que o Casino havia sido fundado pela Empresa Diversional do Pina. ora. pela firma
Moreira Menezes Cia. Ltd. Talvez se tratasse de uma só e mesma empresa.

Seus pastoris, sobretudo, tomaram-se famosos. Costumavam atrair relativa

multidão. Gente do povo, como se dizia, era o que mais se via ao redor do tablado, mas

pessoas de outras camadas sociais também chegavam para apreciar o tradicional

folguedo natalino. Fradique Torres descreveu o cenário que se formava em tomo dos

pastoris, realizados quase à beira-mar:

“Imaginem um tablado ordinário, em cima do qual um velho, pele de cafuzo,
vestido a Luiz XV, fez piruetas e vende em leilão, por 800 réis, uma bugiganga
qualquer. Diante do tablado, subindo por um declive que vai ter ao nível do passeio,
uma multidão escura e mal cheirosa de entusiasta do divertimento. Em cima, sob o
asfalto da Avenida, um sem número de automóveis, dentro dos quais esticava o pescoço
para ver melhor, os conspícuos personagens de ambos os sexos, que estando a fazer o
corso entre o Recife e Boa Viagem, não resistiram ao desejo de parar por um momento
para apreciar as ‘jornadas’. Estes ainda se desculpam. Mas e os que saíram de casa
especialmente para ver o pastoril do Pina, muito felado agora? Não seria melhor que
tivessem ido ao concerto de Horta Devolder?” '

Em 5 de setembro de 1925, foi inaugurado o Casino do Pina. Pertencia à

Empresa Diversional do Pina, da qual faziam parte altos comerciantes do Recife. O

ambiente, segundo seus proprietários, era exclusivamente familiar. Haveria músicas às

quintas-feiras e aos domingos, e, aos sábados, programavam-se funções especiais, jeomo

pastoris e bumba meu boi. Seu leque de atrações era bastante variado, constando

músicas e danças, festas náuticas, retretas, onda giratória, carrossel e cassino.

Anunciavam oferecer serviços de primeira qualidade de bar e restaurante, assim como

banhos frios e momos e quartos para os banhistas mudarem de roupa. Alugavam-se

roupas de banho para senhores, homens e crianças, em variados modelos variados, todos

da última moda. Aos empresários do Casino do Pina deve-se a introdução de uma

grande novidade nas praias locais: as barracas de lonas listadas. As barracas eram para

“serem armadas em um minuto a qualquer parte da praia, sistema americano e dos
131grandes centros balneários da Europa.”

As barracas modernas e de armação ligeira viriam a dividir o espaço na areia

com os rústicos e tradicionais banheiros de palha, as barracas de madeira ou de lona,

que as famílias construíam provisoriamente na beira da praia. Em 1928, Gilberto Freyre

e Carneiro Leão possuíam um banheiro em Boa Viagem, para onde iam quase todas as
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Os anúncios de venda de lotes de terreno começavam a se fazer mais frequentes.

Também em 1939, o senhor Cleodon Chaves tratava da venda de lotes à beira-mar,

“Deseja passar uma temporada com absoluta tranquilidade?... As casas números
6688, 6702 e 6714 estão situadas em um dos melhores pontos de Boa Viagem, onde se
pode estar à vontade e o banho não tem o inconveniente dos arrecifes. As casas são
modernas, têm garages, 2 saneamentos, terraços e estão pintadas de novo. Tratar na
Praça Arthur Oscar, 211.” 135

132 FREYRE. Gilberto. Op. Cit.. p. 216.
133 RECIFE. Lei n. 1.648 - Orçamento para o exercício de 1928. Recife: Imprensa Official. 192. p. 51 e
58.‘
134 CLUB Tênis de Boa Viagem, l erão. Recife. 29 out. 1933. p. 1.
135 BOA Viagem. Diário de Pernambuco. Recife. 5 out. 1939. Pequenos Anúncios.

tardes. A família Paranhos também tinha o seu, no interior do qual as moças trocavam
de roupa e os rapazes ficavam de fora, a ouvir-lhes as conversas.132 Aliás, as

construções balnearias, como eram chamadas, em madeira e de um só pavimento, nas

praias de Boa Viagem, Pina e Nogueira, só vieram a constar no Orçamento do

Município do Recife, nos idos de 1920 — o que atesta a tardia movimentação das praias

do litoral sul em relação às de Olinda. No ano de 1928, para se obter licença de

edificação das referidas construções, a prefeitura cobrava $200 por cada metro

quadrado. A licença para vender bebidas em pavilhões provisórios, durante a estação

balneária, custava 200$000.133 Dois anos depois, a prefeitura cobrava 10$000 pela

licença para montar uma barraca de lona para banhos de mar, e 30$000 pela de

madeira. Pela construção de estabelecimentos apropriados para banhos de mar, pedia-se

50$000.

No início da década de 1930, o Club de Tênis de Boa Viagem havia se
convertido em um dos pontos preferidos para reunião da gente fina e elegante da capital.

Realizava danças, bailes carnavalescos, banhos de mar a fantasia. Por essa época, as

construções de segundas residências à margem da avenida já se faziam mais notáveis.

Eram palacetes de construções sólidas e duradouras, de estilo arquitetônico indefinido,

misturados aos bangalôs de que fala o jornal Verão: “Boa Viagem, a elegante pràia da

nossa capital, circundada pelos palacetes mais sóbrios e bizarros de arquitetura

moderna, é, hoje, o ponto de reunião mais distinto e comunicativo, onde as famílias

abastadas vão gozar horas e horas de inefável prazer espiritual.”134 Já então, a oferta de

casas para temporada de verão se havia ampliado. Em 1939, por exemplo, o Diário de

Pernambuco publicava:
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medindo doze por trinta e sete metros, a dez contos cada lote. A procura pelos terrenos

era grande, haja vista que, dos vinte e oito anunciados, restavam quatro apenas. O

mesmo senhor anunciava a venda de outros quatro lotes à beira-mar, medindo quinze

metros de frente por setenta e seis de fundo, dando as costas para a rua dos Navegantes.

Nesta via, primeira paralela à avenida Beira-Mar, estavam à venda oito lotes, com treze
e quatorze metros de frente cada, entre 600$000 e 700$000 o metro.136

Pina e Boa Viagem iam, assim, pontuando-se de casas. No romance Seu

Candinho da Farmácia, publicado no começo dos anos 1930, Mário Sette fez os

personagens principais realizar um passeio de automóvel pela orla marítima. Seu

Candinho, D. Xandu e a filha Amparo deixaram, orgulhosos, as ruas do antigo e popular

bairro de São José, no Recife, e seguiram para as praias. Passaram pelo Pina, com suas

fileiras de mocambos cobertos de palha e, na beira-mar, avistaram as casinhas de

madeira com varandins na frente, ocupadas pelos veranistas durante a estação do jVerão.

Era meio da tarde. “Alcançou o automóvel a praia e pelo cinzento negro do àsfalto

premiu o acelerador, tomando maior carreira, fazendo no velocímetro uma adição

vertiginosa de quilómetros. 50...60...70...80...90...” Mais à frente, diminuíram a marcha.

“Queiram ver melhor as vivendas de paredes coloridas e arrepiadas, (...) chalezinhos de

telhados em abas como tapando o rosto da luz solar; bangalôs exíguos para evitar

hospedagem Quase todas com terraços convidativos, bons para se estender umas

redes, balançar-se e chupar cajus.
Ao chegarem ao terminal de Boa Viagem, decidiram continuar o passeio pelo

macio comoro da praia. A paisagem, aos poucos, alterava-se. As construções modernas

rareavam. Os mocambos dos pescadores e suas jangadas voltavam a aparecer. O

coqueiral parecia não ter fim. Piedade, Candeias, Barra de Jangada. Estava anoitecendo

quando resolveram regressar. Retomemos com eles ao Recife, cidade de onde tudo se

irradiava:

136 Ver secção Pequqnos Anúncios, do Diário de Pernambuco, de 5 out. e 19 nov. 1939.

“Regressaram com a praia de Boa Viagem toda em luzes — um cordão de
grandes contas douradas. O mar fazia-se ouvir com mais entono, na maré a subir. (...).
Nas bambolinas dos fios elétricos pestanejavam as lâmpadas e os postes acareilavam o
caminho asfaltado por onde o carro corria. Vez em vez o rumor de esparramo de uma
vaga maior esfarelando-se de encontro aos arrecifes ...Os coqueirais na opacidade do
anoitecer sem crepúsculo pareciam estar riçando as suas palmas; uma vez ou outra caía
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j

um coco no fofo tapete do areial. No alto, o taxeamento das estrelas, tremulas,
gotejantes de luz.”137

SETTE. Mário. Seu Candinho da farmácia. 2. ed. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife.
1984. p. 150-3.
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Praia em Boa Viagem, 1908.

Praia e avenida de Boa Viagem, 1938.
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1 AS TRÊS praias. Jorna! do Recife. Recife. 6 dez. 1921. p 1
" EM BOA Viagem. Ibid. 29 nov. 1921. p. 1.

Compondo a série de desenhos sobre as praias de banho que mais serviam ao

Recife, o caricaturista imaginou uma conversa entre um jovem e uma banhista que não

se conheciam. A cena se passava em Boa Viagem.

Olinda, Pina e Boa Viagem. Nessas praias, os habitantes do Recife se iniciaram

nas águas salgadas do mar. Curistas, aprendizes de banhistas, esportistas, exibicionistas,

todos iam ter ao mar. A cada momento de suas histórias, os contemporâneos lhes

atribuíam um passado, percebiam-nas em seu presente e lhes adivinhavam um futuro.

Em 1921, um caricaturista do Jornal do Recife procurou traçar o perfil de cada

uma delas. Representou-as em figuras de mulher, dialogando entre si, cada qual

acentuando suas características mais marcantes, aquelas que as diferenciavam e

conferiam uma identidade própria ao lugar. Eis a palestra estabelecida entre as. praias,

através da qual soprava forte cheiro de rivalidade:

Olinda se oferecia aos olhos dos contemporâneos como um poema de luz e de

cor, e todos, poetas, literatos, intelectuais, escritores e jornalistas, profissionais e

amadores, iam ao seu sítio em busca de inspiração. À beleza da paisagem, somava-se a

densidade histórica do lugar, inscrita nas pedras, nas ladeiras e edificações, de cuja força

era impossível escapar. Mas a linguagem poética e atitude do moço, tão apropriadas

àqueles outeiros históricos e mares de Olinda, soavam profundamente estranhas à jovem

banhista do litoral sul. Mais que uma questão de estilo e modos, o incómodo da situação

“Olinda — Eu sou a mais chie de todas, tenho flirt, tenho footing e foot-ball na
praia... '

Pina — Pois eu na minha ilha ainda sou mais chic, mais distinta e com rag-time,
fox-trotes e tangos no meu lindo palanque.

Boa Viagem — Que direi eu, então, com o meu Casino onde se joga forte e meu
poético luar na praia, à sombra dos coqueiros, quer chova quer faça sol ...”1 j

“— Radiosa e transparente sílfide que surge das ondas quérulas o meu sonho de
poeta, com Vénus Afrodite ao seio do Adriático ...

— Que é isso, moço? Pensa que isto aqui é Olinda? Votes!”2
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expressava as identidades sociais ligadas a cada espaço referido. Olinda, habitada e

praia de veraneio de uma classe média urbana, formada por profissionais liberais,

funcionários públicos, comerciantes remediados, militares, burocratas, gente ligada aos

jornais; enquanto Boa Viagem era a praia de veraneio da gente mais endinheirada e

influente do Recife, altos comerciantes e executivos, usineiros, industriais, políticos,

profissionais liberais de relevo. O deslocamento do galanteio do jovem poderia estar

representando, assim, as diferenças espaço-sociais existente entre as duas personagens e

as duas praias enfocadas.

Ainda um último exemplo da série de caricaturas das praias, no qual se buscava

retratar o ambiente sociocultural do Pina. Dialogavam, agora, duas personagens

extraídas das camadas populares:

“No Palanque, no sábado teve lugar animado pastoril, funcionando também um
carrossel.

Durante toda a noite, era grande a concorrência de pessoas de alta distinção
social (...). Na Avenida Ligação, viam-se lindos grupos de senhoritas de nosso escol

“— Me dá a honra de dançá esta varsa no palanque, milindrosa?
— Não é pussive, doutô morfadinha. Eu condo danço sôo, e condo sôp fedo.
Dance cós outra que é mais seca ...” 3. ’

i

O Pina estava historicamente associado às camadas populares. A maior parte de

sua população, espalhada por entre ilhas e mangues, era composta de pescadores,

trabalhadores assalariados pobres e desocupados. Cerca de três mil pessoas. Durante a

temporada balneária, os veranistas ocupavam as casinhas, situadas nas áreas, mais

próximas à orla marítima. No correr dos anos 1920, sobretudo após a inauguração das

avenidas, bares, restaurantes e cassino instalaram-se no Pina, transformando-o em ponto

da vida mundana recifense. As informações sobre quem eram os frequentadores desses

ambientes, bem como dos banhos e passeios, são um tanto quanto confusas, ambíguas e

mesmo contraditórias. Há indícios de que havia pontos de contatos entre as classes

sociais, cuja identificação precisa não nos foi possível realizar. Pensamos, no entanto,

que dois exemplos possam melhor esclarecer o que queremos dizer. Um comentário

publicado no periódico Pina-Jornal, fundado em 1925, cujo objetivo era tomar notas e

prestar informações sobre o movimento mundano do Pina, constitui um primeiro

exemplo:

3 NO PINA. Ibid. 2.3 nov. 1921. p 1
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0 Pina, que sonhou civilizar-se,
que pretendeu aristocratizar-se
que imaginou poder ser praia de Bom-Tom
é, sem tirar nem por, Olinda de há dez anos,
com aqueles mesmos jacarés humanos
e um Casino onde há e tudo que é bom...

A burguesia apatacada e ovante
Que possui seu Buick rebrilhante
Seu Cleveland macio, ou seu Hudson veloz
Procura, é claro, a melhor paisagem...
Ergue seu bungalow em Boa Viagem,
E mata-nos de inveja a todos nós.

“Verão! Verão! A debandada já começou
Olinda, out’rora tão requestrada
Agora às moscas abandonada ...
Que o Pina é o suco (mas eu lá não vou).

Pela manhã e à tarde é o pitoresco,
é o desfrutável, o grotesco
do banho ... A feira livre à beira mar ...
Olhares e sorrisos que se vendem
Inefáveis sereias que se rendem
A tubarões fatais que se definem ...
E o regalo de ouvir ... e a delícia de olhar.

O segundo exemplo fala das três praias ao mesmo tempo, Olinda, Boa Viagem e

Pina, embora se demore mais nesta última. São vários versos, escritos por João da Rua

Nova, da revista A Pilhéria.

Quem era os banhistas nas imediações do Casino? João da Rua Nova respondia:

caixeirinhas sapecas, normalistas, almofadinhas, telefonistas, coronéis, gigolôs, piratas e

leões. Mulheres gordas, estrangeiras divertidas, garçonnes nacionais, tubarões.

Mocinhas langues e inocentes, senhoras pálidas e doentes, homens carecas, pequenas

em busca de maridos, atletas desocupados. Pina, com seu mar sempre manso, tal qual

piscina, exalando um cheiro desagradável na baixa-mar. À noite, a praia se enchia de

clandestinos amores. Mais tarde, a abelheira do Casino se iluminava, estrondando o jazz

metálico. Aos sábados e às quintas-feiras, eram os “auto-família e autos de contrabando,

social, fazendo footing à tarde e na Avenida Boa Viagem grande número de pessoas de
todas as classes, dando ao ambiente um sugestivo encanto. Vê-se que o Pina não tem
competidora na presente temporada de verão, já pela ótima praia de banho que possui, já
pela excelente iniciativa dos devastadores da tristeza do meio, abrindo aquela zona ,...”4

4 O VERÃO no Pina. Pina-Jornal. Recife. 19 set. 1925. p. 1.
5 JOÃO DA RUA. Motivos de Verão. A Pilhéria. Recife, ano VI. n. 213, 24 out. 1925.
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Em 1930, os jornais reconheciam ser Olinda e o Pina as praias mais procuradas
pelos moradores do Recife, onde fervilhavam “pessoas de todos os matizes”. A

Em forma de versos no original e grifada pelo autor o último dos períodos citados, optamos, no entanto.
por alterar a grafia para dar mais uniformidade ao nosso texto, sem prejuízo do conteúdo.

FERNANDES, Aníbal. Olinda de ontem e de hoje. Anuário de Olinda, 1961-1961. Olinda. dez. 1962.
p. 10. (Publicado, originalmente, na Revista Ilustrada Brasileira, em 1922). Ver também. J. P. Tradição e
progresso. A Renascença. Revista Semanal. Olinda. ano II. n. 38, 8 jun. 1924; CALLANDER. Miguel.
Olinda, a pérola pernambucana. Recife: Typ. do ‘Jornal do Recife’, 1937.
8 TORRES. Fradique. Entre um acesso e outro da alucinada Mauricéa. A Pilhéria. Recife, ano V. n. 165.
22 nov. 1924.
J JOÃO DA PILHÉRIA. Crónicas de Verão. Ibid. n. 265. 23 out. 1926.

fonfonando, berrando, atropelando e a poeira levantando.” Em 1925, o Pina era

“estância balneária, praia chic — a Nice transportada (não debique!)... refugio da
elegância ...Ostende nacional.”6

A rivalidade, há pouco despontada entre as praias de Olinda e as do Recife, viu-
se fortalecida em função das obras de melhoramentos do litoral sul, implementadas pelo

governo Sérgio Loreto. Os cronistas anteviam o desprestígio de Olinda como balneário
e, conseqúentemente, sua decadência como cidade. Na opinião de muitos escritores,
Olinda havia se transformado em subúrbio do Recife ou em balneário, apenas isto.
Estava morta como cidade. Exceto na temporada de banhos, não havia movimento, não

havia comércio, nada que lembrasse os grandes centros urbanos. Para outros, que
criticavam os homens públicos por não saberem conjugar progresso e tradição, a cidade
não havia se realizado nem como cidade balneária moderna, nem como cidade

1
tradicional. Olinda não possuía um bom hotel, o que era inconcebível para uma cidade

que se queria firmar como estação balneária.7 Alguns chegavam a zombar de sua jSorte:
“Olinda — a velhinha querida — morre aos poucos como alguém que vai entrando,
devagar, na torre cheia de cinzas do símbolo persa ...(...) Hoje Olinda cede lugar à

trêfega menina que é Boa Viagem.” Suas praias, onde antes corriam as nereidas
humanas, brevemente seriam somente do mar.8

Passados os primeiros e desmedidos entusiasmos com a urbanização do Pina e
Boa Viagem e com as perspectivas de ocupação e desenvolvimento imediato daquelas
praias, assistiu-se, porém, à permanência de Olinda como concorrida estação de banhos.

A própria A Pilhéria, de cujas páginas haviam saído os mais pessimistas comentários

sobre o futuro próximo de Olinda, rendia-se às evidências: “Cada dia que passa, a velha
Marim vai ficando mais formosa. A soberba e eterna rival de Boa Viagem tem
aumentado, nesses últimos dias, o encanto e o brilhantismo desta nova estação
balneária.”9
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primeira, especialmente, continuava a atrair um público cativo, tanto aos banhos como

às retretas do largo do Carmo. No verão de 1933, em tarde de domingo, uma senhorita

esteve visitando o largo do Carmo e achou-o alegre e animado. Criticou, porém,

vestes inadequadas das senhoritas, o repertório da orquestra, de pouco gosto e sem

inovação, e a grande sujeira do largo, cujo chão estava coberto por cascas de amendoim

e papéis servidos. Tal falta lhe pareceu particularmente grave, pois era reveladora dos

maus hábitos higiénicos da sociedade ali reunida. Enfim, o Carmo lembrava-lhe um

lugarejo do interior. Faltava-lhe “o bom gosto e a estética das praias civilizadas.” 10

No Pina, misturavam-se famílias distintas dos veranistas, grupos de farristas

inveterados e, por ocasião dos banhos matinais, o mundanismo suburbano. Boa Viagem

continuava a acolher os mais favorecidos da fortuna:

111 A. B. Largo do Carmo. Verão. Recife. 22 out. 1933. p. 3.
ÇOA-Viagem. O Sol. Olinda. 11 nov. 1934. p. 5. Para os comentários imediatamente anteriores, ver

BANHOS de mar e... falta de decoro. Diário da Tarde. Recife. 29 dez. 1930. p. 3.
AS BRILHANTES festas de hoje. .1 Pilhéria. Recife, ano VII. n. 266. 30 out. 1926: A FESTA de hoje

da Liga Pernambucana contra a Mortalidade Infantil. .1 Província. Recife. 16 dez. 1928. p. 2.

Praia de Boa Viagem, a linda praia de palacetes bonitos, o paraíso das criaturas
formosas, é para onde converge a fina elite social. !

Os autos chegam ali, repletos de gente fidalga — que se vão confundir às
espumas brancas do mar ...”u ‘

Embora tenha conservado o estatuto de balneário da elite por toda primeira

metade do século XX, a antiga praia da fidalguia pernambucana foi se abrindo, pouco a

pouco, às visitas esporádicas das camadas populares do Recife. Em 1926, os

empregados do comércio comemoraram seu dia com uma missa campal em Boa

Viagem. Na ocasião, a firma Oscar Amorim & Cia. cedera cinquenta automóveis Ford,

para o deslocamento dos menores do Instituto de Assistência e a Proteção à Infância.

Em 1928, as crianças da Liga Pernambucana contra a Mortalidade Infantil, em número

de aproximadamente oitocentas, acompanhadas de suas mães, fizeram um passeio a Boa

Viagem. Seguiram nos bondes cedidos pela Tramways.12 Em 1930, alguns veranistas se

queixavam e pediam providências da polícia contra umas “aves de arribação” que

ultimamente havia aparecido na praia, naquele que julgavam ser um território de seu uso

exclusivo, e que se comportavam de forma indecorosa perante as famílias.

A modernização das praias do sul ia mostrando os resultados esperados, mas o

fazia em ritmo muito lento e descontínuo. Esperava-se, por exemplo, que os capitalistas

da terra investissem parte de seus lucros, obtidos localmente, em imóveis ou em obras



13 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife, 7 jan. 1936. Várias, p. 4.
14 O serviço de bonde havia sido abandonado há uns cinco meses e substituído por um sistema de auto-
ônibus. da mesma empresa, cuja passagem custava mil réis, o que era considerado caro à época. FOLHA
da Manhã. Recife, 23 e 24 nov. 1937, p. 3.
15 Sobre o tema ver, DUARTE, Ana Tereza Sotero. Op. Cit; e BARTHEL, Stella Gláucia Alves. Op. Cit.
16 “Veja-se por exemplo o eu acontece com a iluminação da Avenida beira-mar. Inaugurada a título
precário em, há vinte e cinco anos, permanece a mesma, sem tirar nem por. Aqueles postes de cimento
armado, os anacrónicos refúgios e os trilhos dos bondes devem ser retirados desde que é praticamente
inadmissível que voltem esses veículos a trafegar." FERNANDES. Aníbal. Valorização da Cidade. In
FERNANDES. Aníbal. Jornalismo de combate. Crónicas de Aníbal Fernandes .... p. 8.3. Artigo
originalmente publicado no Diário de Pernambuco, em 15 de outubro de 1950. Ainda sobre a avenida.
ver p. 198; sobre as derrubadas das árvores, ver p. 223 a 225, 233. 239. Para este último tema.-ver
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consideradas de assistência social, aqui mesmo, em Pernambuco. Mais exatamente, em

construções de apartamentos em Boa Viagem, onde a demanda por casa de veraneio era
superior à oferta e o preço dos aluguéis altíssimos. O governo lamentava, porém, o fato
de alguns capitalistas pernambucanos estar aplicando o excedente de seus lucros em

imóveis na capital federal e em outros estados, demonstrando com a ação grande
13insensibilidade para o aspecto social da questão.

No final de 1937, estando em vigor o Estado Novo, a Folha da Manhã, jornal
pertencente ao então interventor Agamenon Magalhães, estampava uma foto da avenida
sob a legenda: “Abandonada e deserta, a avenida Beira-Mar em Boa Viagem,

transformada em campo de criação ...” Passeava o gado por sobre o asfalto. A Folha
noticiava que havia mais de trezentas casas desocupadas em Boa Viagem. Atribuía o
fato à suspensão repentina da linha de bonde para o balneário, cujo serviço, caro e
deficiente, estava entregue a Tramways. Citava o caso do doutor Dalia da Silveira,
proprietário de mais de quinze imóveis na área, dos quais só havia conseguido ^lugar
cinco, ainda assim, com cinquenta por cento de abatimento.14 Proprietários de imóveis

na praia apontavam, ainda, como fatores de abandono do lugar, o esgoto e a ausência de

serviços banais, como açougue, farmácia, carvoaria. Os moradores da rua dos

Navegantes, por sua vez, pediam iluminação e calçamento da via.
O crescimento de Boa Viagem só veio a tomar um forte impulso a partir da

década de 1950, quando passou a se transformar em bairro de residência permanente.15

Desde então, sua paisagem foi modificada como nunca antes o havia sido. A avenida,
que tanto furor futurista causara em 1925, havia envelhecido precocemente, a crer na

opinião dos contemporâneos. Estava anacrónica e destituída de qualquer sinal de beleza.
Os cajueiros e coqueirais iam sendo postos a baixo com uma fúria insana. Os primeiros
transformavam-se em lenha de péssima qualidade e tinham os fomos das padarias, por
destino.16 Nos anos 1970, os palacetes da avenida Beira-Mar começaram a ser
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também MOTA. Mauro. O cajueiro nordestino. 3. ed. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife.
1982. p. 95-103. .

derrubados, assim como antes haviam sido destruídos os coqueiros e cajueiros. Em seu

lugar, foram surgindo, um a um, os pavorosos espigões que formam, hoje, a paisagem

do que é considerado um dos cartões de visita da cidade do Recife. Ao findar o século

XX, Boa Viagem, a antiga praia de veraneio da fidalguia pernambucana havia se

transformado no bairro mais populoso do Grande Recife.

Assim, no correr de apenas um século, quatro foram as paisagens que brotaram

no solo do Pina e Boa Viagem. Sítios de coqueiros, currais de peixe e alagados,

palhoças de pescadores e bangalôs, palacetes e, por fim, os edifícios verticalizados e os

espigões, quatro diferentes formas de ocupar os seus territórios, em que a última

eliminava quase todos os vestígios da que a antecedera no tempo e no espaço. E já uma

quinta forma de ocupação começa a acontecer: iniciam-se as derrubadas dos primeiros

exemplares do processo massacrante de verticalização por que passou a avenida.

Prédios de três, quatro, cinco pavimentos cedem lugar para outros edifícios de
construções luxuosas e maiores alturas. |

Voltando à questão da participação das camadas populares no processo de

ocupação das praias e mares — personagens presentes mas, até o momento,

praticamente invisíveis nessa saga litorânea —, não era apenas em relação às praias do

sul que elas começavam a se fazer mais perceptíveis, tanto em número quanto em

densidade social e política. Nas praias de Olinda, também. A imprensa começa a lhes

dedicar um espaço que até então lhe fora negado, quer por desprezíveis enquanto

fenômeno social, quer por julgar que as praias não deveriam ser lugar para elas. Os

conteúdos modificavam-se. Já não era apenas por motivo de um afogamento, um ataque

de tubarão, como escravo em serviço, pescador, banhista ou operário da construção

civil, que os indivíduos das camadas populares viravam assunto de jornal. Eles

tomaram-se alvo de uma outra atenção por parte da imprensa, mudança, em si mesma,

indicativa de transformações na composição social dos que frequentavam a praia. Mais

que consequência de uns melhoramentos urbanos — de onde se pensava provir as

modificações desejadas para a sociedade —, sua presença nas praias trazia embutido um

forte significado social e político. Ela expressava as transformações ocorridas na

sociedade brasileira, com a ascendência da importância do trabalho urbano-industrial, e

na forma de o Estado e as elites económicas e políticas do país perceberem e lidarem

com a questão social. E, em outro registro, exprimia a consolidação das praias como
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17 O ISTMO. Praieiro. Recife, 3* série, n. 24, 15 fev. 1948, p. 1.
18 Sobre o lazer e o mundo do trabalho assalariado ver. REQUIXA. Renato. O lazer no Brasil. Editora:
Brasiliense. 1977. ,

espaço privilegiado para a manifestação cultural, lugar de descaso, recreio e de convívio
social, agora, não mais restrito às classes médias e altas da sociedade urbana, mas
acessíveis também aos operários e empregados das fábricas e oficinas, artesãos,

diaristas, empregados domésticos. Abertas e igualmente procuradas pelas prostitutas,

pelos moleques, bêbados e vadios.
A praia do Istmo, em Olinda, sobre a qual as crónicas jornalísticas silenciavam,

constituía um território praticamente reservado ao uso das camadas pobres do Recife e
de Olinda. A descoberta estética e por assim dizer antropológica dessa praia arenosa e
destituída de vegetação, situada na fronteira entre as duas cidades, foi feita por alguns
intelectuais e artistas do Recife. Era, então, um sítio “quase selvagem, sem nenhum
daqueles elementos que aprecem nas praias ditas elegantes.” Refugio e fonte de
inspiração do artista plástico Augusto Rodrigues e do teatrólogo Hermilo Borba Filho, a
praia do Istmo era frequentada apenas por gente humilde, habitantes dos mocambos e

vilas operárias. Os habitues do Pina e Boa Viagem precisavam conhecer o lugar, (jlizia a
reportagem do Praieiro. Mas, para extrair os benefícios desta que soava como viagem a
um lugar estranho e distante, estando, no entanto, a dois passos de si, deveriam
despojar-se de tudo o que era artificial, acessório. Nada de Kodaks, óculos Polarqid ou
maiôs de modelo frente única. Só assim, destituídos das atitudes, maneiras e valorés dos
grupos a que pertenciam, poderiam descobrir o encanto das coisas bárbaras e

17selvagens.
Em 1925, pelo decreto n. 4.982, de 24 de dezembro de 1925, foram concedidos

quinze dias de férias anuais aos empregados do comércio, indústrias e bancos, sem
prejuízo de ordenado, vencimentos ou diárias.18 Convém lembrar que um ano antes, a
questão da utilização das folgas ou lazeres dos operários foi largamente debatida na
Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra, da qual participaram os
países membros da Organização Internacional do Trabalho. Em 1935, foi inaugurado o

Balneário dos Empregados da Pernambuco Tramways e da Telephone Company, na
praia do Farol, Olinda. Em janeiro deste ano, os empregados nos escritórios das duas
companhias fizeram uma festa em homenagem ao mr. Fish, superintende da empresa,
como forma de agradecimento pela criação do estabelecimento. A ‘Festa da Peixada’,
como se denominou o evento, contou com diversos entretenimentos, dentre os quais, um
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pastoril de homens e afinada batucada. Poucos dias depois, um trabalhador da

Tramways veio ao jornal expor suas impressões acerca das muitas medidas de cunho

sociocultural e assistencialista que a empresa vinha levando a cabo nos últimos meses.

Com relação ao balneário, ele dizia que os trabalhadores que moravam na linha de

Olinda ou próximo a ela tinham passagem de graça. Aqueles, porém, que residiam em

bairros mais distantes, na Várzea ou em Tigipió, por exemplo, precisavam pagar a

condução de suas mulheres e filhos, após o que afirmava: “vai sair um banho caro, não

ao alcance do trabalhador.”19 Daí concluirmos que, apesar dos avanços, os banhos de

mar ainda não eram prática corrente entre essas camadas da população, cujo acesso era

dificultado pelo alto custo do transporte.

Em janeiro de 1936, o bloco carnavalesco Batutas de Olinda, composto por

moradores pobres e remediados daquela cidade, organizavam um banho de mar a

fantasia, em que seriam agraciados o disfarce mais original, o mais espirituoso e o mais

rico. Este último prémio foi oferta de mr. Fish, em nome da Federação Carnavalesca de

Pernambuco.20 1

Desde 1937, ao iniciar seu governo como interventor em Pernambuco,

Agamenon Magalhães procurou viabilizar o projeto político de disciplinamentp das

classes operárias. Dentre as medidas, estava a de realizar, junto com os proprietários das

grandes e pequenas indústrias e com a Igreja Católica, “um plano de organização das

horas livres do trabalhador, evitando que eles frequentem as tabernas e usem bebidas

alcoólicas, e procurando atraí-los para diversões sadias e festas de educação física.”21

Demonstrando cooperar com as diretrizes traçadas pelo Estado Novo, a

Companhia de Tecidos Paulista mantinha um programa de diversão gratuita aos seus

mais de oito mil operários. Entre cinema, aulas de educação física, banda de música,

associações dançantes e carnavalescas, apareciam os piqueniques e passeios às praias:

“Pic-nics absolutamente gratuitos são proporcionados aos operários realizando-se aos

domingos, passeios e banhos de mar nas praias da Conceição, Maria Farinha e Rio
Doce.”22

19 Ver artigos. FESTA da Peixada. Jornal Pequeno. Recife, 16 jan. 1935. p. 3; A TRAMWAYS e o seu
operariado. Ibid. I°e4fev. 1935;
"" BANHO a Fantasia em Olinda. Diário de Pernambuco. Recife. 4 jan. 1936. p. 7.
21 Citado por MEDEIROS. Ricardo Pinto. Estado, Igreja e assistencialismo no Recife (1935-1944):
considerações sobre a experiência da Diretória Municipal de Reeducação e Assistência Social e dos
Centros Educativos Operários. Monografia (Curso de Graduação em História). Universidade Federal de
Pernambuco. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Recife, 1990. p. 28 e 33-4.
'■ COMPANHIA de Tecido Paulista. Renovação. Recife, ano III. n. I.jan. 1941. p. 26.
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Em janeiro de 1944, o Estado Novo, na sua política de proteção ao trabalhador e

à sua família, tomava mais lapidar o programa de assistência social por ele implantando,

com a instalação do Serviço de Recreação Operária. Era finalidade do Serviço difundir

atividades físicas e culturais entre os trabalhadores. Os centros recreativos deveriam ser

instalados nos bairros operários, estimulando e difundindo a prática do escotismo, da

educação física, esporte, principalmente o futebol, atletismo e basquete, jogos de salão,

cinema e teatro proletário.23

No ano de 1945, tempos de um Recife liberal e democrático, a prefeitura da

cidade chamou a si a tarefa de estimular e diversificar o uso das praias como áreas

destinadas preferencialmente às práticas culturais e à manifestação da sociabilidade.

Para tanto, a Diretória de Documentação e Cultura, responsável pelos Postos de

Salvamento das praias do Pina e Boa Viagem, lançou em circulação um boletim

semanal intitulado Praieiro. Sua existência se pautava pela duração da estação anual de

verão. Era publicado em séries anuais, cada qual com vinte e cinco númerqs. No

primeiro domingo de setembro, começava a circular pelas praias e assim prosseguia, até

meados de fevereiro. No total, foram oito séries, sendo que a derradeira ficou

incompleta. Sua publicação foi bruscamente interrompida em 21 dez. 1952, devido a um

corte severo de verbas imposto pela câmara municipal, segundo explicações ligeiras

dadas pelo próprio boletim das praias.

Os que faziam o Praieiro considerava-o uma espécie de aventura poética. O

periódico era a própria encarnação das idéias que professava com tanto gosto e arte.

Exemplo raro de sensibilidade já demonstrada por um órgão da administração pública

brasileira, no trato com o social e a cultura, Praieiro se dizia modesto, mas nem por isso

de pouca importância. Era uma publicação ligeira para leituras também ligeiras. De

distribuição gratuita, voltado para um público amplo e diversificado, queria andar de

mão em mão entre os freqúentadores das praias, oferecendo “matéria para uma

renovada curiosidade em tomo do mar, da praia, dos seus elementos essenciais e

correlatos, despertando uma outra visão à paisagem que às vezes é quase muda para o

observador desatento.” Tinha um outro objetivo: trazer aos leitores matérias de interesse

imediato, principalmente no que se referia “à maior comodidade e rendimento do

contato com a praia e os seus elementos destacados, como o sol e o mar, garantindo o

23 APROVEITAMENTO social e individual das horas de folga do proletariado. Diário cie Pernambuco.
Recife. 21 jan. 1944z p. 5.
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“As praias do Recife ainda são, felizmente, abertas a gentes de todas as classes,
de todas as cores. Não temos, por aqui, as chamadas praias privadas, pertencentes a
balneários grã-finos, onde só é permitido o banho de mar aos seus hospedes ou aqueles
que pagam taxas às vezes bem altas. j

Aqui tudo é aberto, tudo franco, tudo a disposição do povo que todavia nap sabe
aproveitar essas facilidades e, inexplicavelmente, dá às costas ao mar. í

24 PRAIEIRO. Praieiro - Boletim dos Postos de Salvamento. Recife, n. 1. Ia série. 9 set. 1945. Os
primeiros postos de salvamento, nas praias do Pina e Boa Viagem, foram inaugurados em 2 de outubro de
1943. durante a gestão do prefeito Antônio de Novais Filho. Ficavam a cargo da Diretória de Estatística.
Propaganda e Turismo, cuja sucessora foi a Diretória de Documentação e Cultura. Os postos, em número
de três, funcionavam sob a direção do chefe de escoteiro Guilherme Azevedo. Os guarda-vidas eram
pescadores, gente com grande conhecimento do mar. das particularidades de cada zona quanto à
correnteza, às marés, etc. Estes postos de salvamento ainda estão de pé e guardam seus traços e feições
originais. Constituem, talvez, os últimos marcos concretos e visíveis de uma Boa viagem que não mais
existe, senão na memória escrita ou na lembrança de uns poucos.
25 OUTROS Planos.. Ibid. n. 3. 4a série. 19 set. 1948. p. 1.

Praieiro atuava ligeiro para fazer frente ao processo — mal iniciado, é verdade

— de banalização das praias como espaço de recreação e sociabilidade. Búscava

normatizar o uso de um lugar público em vias de massificação, para onde convergia

gente de todas as classes sociais e cores, portadoras de diferentes visões do mundo,

comportamentos e atitudes. Diferenças que alguns grupos ou camadas sociais,

geralmente da elite ou sujeitos que se encontravam em processo de ascensão social e

económica, procuravam acentuar ainda mais, fosse através da apropriação de certos

trechos na praia, transformando-os em espécies de territórios de uso e ocupação

exclusivos a cada grupo’ fosse por meio de modas, comportamentos, linguagem, gestos

e atitudes. Fronteiras fluidas, algumas apenas imaginadas, por onde não raro minavam

conflitos de toda ordem.

banhista (...) contra todos aqueles perigos tão comuns e tão fortemente agressivos para

os inexperientes ou imprudentes.”24

Como órgão de imprensa representante da prefeitura, tinha a intenção de

estimular o uso das praias entre todas as camadas sociais do Recife, ao mesmo tempo

em que tencionava discipliná-lo por meio do convencimento, do aconselhamento, do

fornecimento de informações úteis e pertinentes ao ambiente. Praieiro, no entanto,

queria mais. Queria criar uma nova mentalidade no meio da população, despertar o seu

interesse para os múltiplos encantos do mar; criar, enfim, uma nova sensibilidade em

relação à paisagem marinha, que fosse condizente com a posição de cidade que tinha

Atlântico à sua frente:
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Praieiro queria interferir no uso que a população fazia do mar, multiplicar as

práticas e interesses considerados adequados às praias, principalmente àquelas onde se

aglomeravam tantos e distintos grupos e camadas sociais urbanos. Reconhecia certos

costumes já em voga, mas procurava introduzir outros novos, multiplicando os

interesses em tomo do mar. Havia outras possibilidades e maneiras de usufruir o mar e

as praias, além dos banhos de mar e de sol, e dos encontros grupais que o ambiente

proporcionava. O simpático boletim imaginava a praia como motivo de interesses

estéticos, esportivos, artísticos e literários, científicos, históricos. Estimulava o gosto

pela natação e sugeria a adoção da navegação a vela, quer em embarcações sofisticadas

e caras, de acesso restrito aos mais ricos, quer nas rústicas e democráticas jangadas.

Também o ciclismo era recomendado, mas as competições deveriam acontecer em

pistas previamente preparadas para este fim, e não no comoro da praia como se

costumava fazer. ■;
Praieiro demonstrou especial atenção pelo brinquedo popular e tradicional de

empinar papagaio, cuja prática buscou reacender, organizando torneios anuais na beira

da praia. A pesca, a ictologia, o estudo das nuvens, das constelações, dos ventos, da arte

de navegar e, também, a história das navegações e das praias locais, tudo poderia ser

plenamente desenvolvido nas praias ou em relação a elas. Buscou, igualmente, despertar

o interesse da população e dos artistas em particular, para as inúmeras possibilidades

que a paisagem marinha oferecia como motivo de criação artística. Romances, poesias,

fotografias, pinturas e desenhos, tudo podia ter, no mar, sua principal fonte de

inspiração.
O boletim das praias do Recife atuou, também, junto ao empresariado local. Por

sugestão sua, no início da temporada balneária de 1948, a fábrica de Tecelagem de Seda

e Algodão S. A. lançava no mercado um tecido cujo padrão evocava toda “a paisagem

movimentada e colorida das praias do Pina e Boa Viagem.” Uma criação da artista

plástica polonesa Janina Matos Sequeira, que atendeu à solicitação do jornal. Assim, as

idéias propagadas pelo Praieiro poderiam ser vistas mesmo estando distante do mar.
26estariam estampadas nas ruas, circulando por entre avenidas, cafés e cinemas.

Em 1949, o periódico dizia desconhecer sua real penetração entre o público em

geral, e entre os intelectuais e artistas em particular. Mas já era possível perceber uma

maior curiosidade em tomo da temática das praias e do mar. Embora não pudesse

26 TECIDO praieiro, Ibid. n. 4. 4a série. 26 set. 1948. p. 4.
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n. 25. 4a serie. 20 fcv. 1949. p. I.“ Ver edições do Praieiro', n 23. 4a serie. 6 fcv. 1949. p. 1.
;s FIM Próximo. Ibid. n. 21. 2a serie. 26 jan. 1947. p. 1.

afirmar, Praiaeiro acreditava, por exemplo, ter exercido alguma influência na enaçao da

peça de teatro de Hermilo Borba Filho, A barca de ouro, ao menos na escolha do

assunto. A peça baseava-se em episódios e cenas da vida dos pescadores de Itamaracá.

Ao encerrar a temporada deste ano, animava-se por haver atraído à sua rede importante

fruto: a colaboração de artistas e intelectuais como Mário Sette, Hélio Feijó, Ladjane,

Augusto Rodrigues, Rubem Braga, Edson Nery da Fonseca, Eros Martin Gonçalves e
27outros.
O semanário tencionava, também, promover alterações no calendário, no tempo

que a população costumava considerar como sendo o da estação balneária. Gostaria de

vê-lo mais dilatado em meses. A procura pelas praias tinha início nos primeiros dias de

setembro, sendo outubro e novembro o auge da temporada. A partir daí, notava-se um

decréscimo no afluxo de gente às praias, decréscimo que se acentuava ao findar o ciclo

dos festejos natalinos. Com a proximidade do carnaval, vinha a última queda. As. praias

ficavam praticamente desertas. A grande maioria, envolvida com os preparativos da

festa cujos acordes do frevo já se faziam escutar, retomava animada para o convívio na

cidade, encerrando, assim, o curto ciclo do verão nas praias.

Para os que faziam o Praieiro, o ciclo anual da estação balneária era

incompreensível, pois a frequência às praias declinava à proporção em que o tempo

esquentava. Não estando baseado no calendário convencional que estabelecia as quatro

estações do ano, nem no conforto físico proporcionado pelas brisas marinhas em dias de

insuportável calor, só um forte apego à tradição explicava o fato. Praieiro, então,

condenava o que considerava ser uma absurda ascendência do passado provinciano do

Recife, sobre o presente moderno da cidade: “É que os nossos hábitos, o nosso passado

provinciano, que noutras partes deveria estar conservado, está pesando sobre o
,?28recifense, levando-o a uma atitude condenável em relação ao mar ”

Praieiro era favorável a um policiamento mais ostensivo nas áreas de praia. Era

da opinião de que certas práticas e atitudes que se passavam naquele espaço deveriam

ser, mais que desaconselhadas, proibidas pela polícia de costumes. Condenava o jogo de

futebol na faixa praieira, bem como as corridas automobilísticas realizadas no comoro

da praia, de organização espontânea ou por iniciativa do Automovel Club de

Pernambuco, por prejudicar os banhistas e provocar atritos entre as partes contrárias.

Reclamava da exígua indumentária que estava aparecendo nas praias. Desaprovava as
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29 PRÁTICA prejudicial. Ibid. n. 5. 6a série. 1" out. 1950. p. 1.
GRABOWER. Eva. Boa Viagem. Ibid. n. 24. 6a serie. 12 fev. 1950

exibições despudoradas de calções e maiôs usados em locais distantes das praias, em

bares, bondes e avenidas. O uso do calção branco, particularmente, deveria ser proibido,

salvo o confeccionado em lã — por certo, por ser de tecido grosso, que não deixava

transparecer as partes consideradas pudicas do corpo. Já o calção em forma de sunga,

este deveria ser absolutamente proibido, sem distinção de cor ou tecido.

Mas, sobretudo, insurgia-se contra hábito generalizado de fazer uso de bebidas

alcoólicas nas faixas de praia e nas barracas que se espalhavam ao longo do areal.

Solicitava providências da polícia no sentido de proibir prática tão ignóbil e que tanto

prejuízo causava não só ao usuário mas também dos circundantes. As autoridades viam

no uso excessivo de bebida alcoólica, na beira do mar, a principal causa do alto índice

de afogamento que se verificava a cada estação, muitas vezes com vítimas fatais.

Praieiro dizia muito mais. Suas páginas, impregnadas de maresia, falavam do

início do processo de massificação das praias do Recife e de Olinda.

No verão de 1950, o semanário afirmava nunca ter havido tamanho aflúxo de

gente às praias como na presente temporada. Havia uma multidão de banhistas nos

velhos e novos sítios praianos, que iam além do município. Mas, afora isto, o

observador curioso poderia constatar um outro fenômeno: “a invasão da praia de Boa

Viagem, sobretudo nas proximidades do ponto terminal dos ônibus, por milhares de

banhistas, frequentadores habituais, outrora, da praia do Pina. Nas manhãs de

domingo, à altura do ‘Circular’ de Boa Viagem, última parada do ônibus, no largo da

igreja, não mais se podia apreciar o concerto da natureza: as ondas quebrando nos

arrecifes, o sibilar das folhas dos coqueiros, o sussurrar das areias voando ao vento. A

paisagem era outra, estranhamente outra. Centenas de pessoas aglomeravam-se nas

areias de Boa Viagem: “barulhentos banhistas, cores berrantes, cheiro de óleo e

perfumes, cascas de laranja na areia, gritos de vendedores, carros e ônibus cheíssimos

na Avenida...”30. Era este o quadro de um domingo de sol na praia.

Outras praias, que permaneceram isoladas até então, começavam a ser ocupadas

como lugar de veraneio, nas quais se buscava exatamente aquilo que se havia perdido

nas praias urbanizadas. Praias, estas últimas, exploradas e transformadas a ponto de

haverem sido destruídas as qualidades que, um dia, seduziram os homens da cidade, os

das camadas de elite, interessados em encontrar um lugar de repouso e recreação para os
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Do outro lado, nas praias de Olinda, as transformações eram, talvez, ainda mais

visíveis e dramáticas. Além das agressões sofridas com as enormes ressacas que

destruíram suas mais famosas praias, o Carmo e Milagres, o processo de urbanização

causara danos irreparáveis àquela paisagem outrora feita de terra, céu e mar.

Nas cidades, ficaram umas praias sem coqueiros, cajueiros e sem o sol poente,

pois o que tinham foi roubado pelos gananciosos prédios de edifícios que margeiam a

linha da costa. Restaram umas águas marinhas onde não mais abundam os peixes. Uns

mares quase sem sal e sem sargaço.

“Olinda tem pouco a oferecer como vida de praia. O peixe é difícil, o caju é
quase impossível, o coco inexistente. Não há o ambiente de praia, com caiçara, jangadas
em descanso, pescadores, cestos e covos. Não há quase o coqueiral protegendo as casas.
O povo anda em ruas e não nas areias da praia. Calçados e não de pés no chão.

“Candeias, Piedade, Gaibu e outros recantos adjacentes, avançando para o sul,
são o que podemos chamar de as novas praias pernambucanas. Do ostracismo em que se
encontravam mergulhadas, passaram para o prestígio do público. Rio Doce e Itamaraca,
igualmente, estão começando a conquistar a admiração dos que vêem nas Pra'^s’ aos
domingos, o mais agradável e sadio recreio para o corpo cansado da faina diária. ■

31 S.obre o tema, ver o trabalho de MADRUGA. . Op. cil.
32 MOVIMENTO dos postos. Praieiro, n. 3. 8a serie. 21 set. 1952. p. 2;
33 AGOSTINI. Ângelo dc. Novas Praias. Ibid. n. 14. 7a serie. 2 dez. 19? 1. p. 2.
31 TRIBUNA DE OLINDA. Olinda. 20 jau. 1952. p. 3.

seus cansados dias.31 Plagiando João da Rua Nova, a burguesia apatacada partia à

procura da melhor paisagem. Fugia da multidão que se havia apropriado da praia do

Pina e que, agora, avançava, em massa, sobre Boa Viagem: “Grande tem sido o

movimento das praias. Os frequentadores do Pina têm preferido B. Viagem e os destas

praias buscam as praias situadas nos limites do município.
Naquele meio de século, anos 1950, em que se constata o início do processo de

massifícação das praias no Recife, o mapa do litoral pernambucano, nos trechos que

eram explorados pelos habitantes das cidades, como espaço de lazer e sociabilidade e

como lugar de vilegiatura, estava sendo inteiramente redesenhado. Expandia-se a linha

do litoral, tanto em direção ao norte quanto ao sul do estado.
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FOLHA DE OLINDA. Olinda, jan./fev. 1932.
FON-FON! Semanário alegre, político, crítico
1908,1911,1916.
O FURÃO - Periódico lítero-humorístico, noticioso e ilustrado. Recife, set./out. 1907.
GAZETA COMERCIAL. Paulista, abr. 1927.
GAZETA OLINDENSE - Hebdomadário político noticioso. Olinda, n. 1, jun. 1903.
GUIA DA CIDADE DO RECIFE. Recife, 1935.
HORIZONTE, nov. 1867.
O IMPARCIAL. Jaboatão, abr. 1917-ago. 1919.
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O JORNAL. Gravatá, fev. 1919.
JORNAL DE HISTÓRIA DA MEDICINA. Recife, ano I, n. 1 - 3, 1956; ano II, n. 5-7,
jun./dez. 1957; ano III, n. 8-13, mar./ dez. 1958; ano V, n. 19, mar. 1960; ano VII, n. 26,
set. 1962.
JORNAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO - Periódico mensal. Recife, jan. 1911-
dez.1912, mar./nov,1916; jan., mar./abr,1917; fev./maio 1919; set., nov./dez. 1919;
jun./ago., out./dez. 1923.
JORNAL DE OLINDA. Olinda, abr.1932.
JORNAL DAS PRAIAS. VERÃO CHIC DE 1927. Olinda, nov.1927
JORNAL DO COMMERCIO. Recife, out./dez. 1923, jan. 1924.
JORNAL DO RECIFE. Recife, jan. 1880, out./dez. 1880, set./nov,1885, jan. 1898, out.
1905, out./nov. 1909, set./dez. 1921 out./nov. 1923; jul./dez. 1924
JORNAL PEQUENO. Recife, set./dez. 1909, jan./fev. e set./dez. 1912, set./dez. 1918.
JORNAL DO VERÃO. HOMENAGEM AO VERÃO DE 1927. Olinda, dez. 1927.
A LANCETA. Recife, dez. 1889/ abr. 1890.
LIVRO. Periódico literário mensal. Recife, abr./set.l906.
A LUZ. Periódico mensal. Recife, ago./out,1907-fev.l908.
LYCEU JORNAL. Recife, dez. 1928.
O MALHO. Rio de Janeiro, n. 18-20.
MOLEQUE. Órgão crítico, noticioso e humorístico. Recife, out. 1907-mar. 1908.
O MONITOR DAS FAMÍLIAS - Periódico de instrução e recreio. Recife, n. 1, 2 dez.
1859. Recife: FUNDARPE, 1985, p. 14. (Edição fac-similar).
A NOITE. Recife, jan. 1917.
NOTICIÁRIO DA SOCIEDADE CULTURAL BRASIL - ESTADOS UNIDOS.
Recife, n. 2, ago. 1949
OLINDA - Revista ilustrada. Olinda, n.l; 12-14; 18-21, ago./dez. 1933.
OLINDA-JORNAL. Olinda, dez. 1918.
OLINDA-JORNAL. A VOZ DE OLINDA PARA O POVO DE OLINDA. Olinda,
nov. 1946-set.l954.
A PILHÉRIA. Recife, 1923-1927.
PINA-JORNAL. Recife, set. 1925.
APLATÉIA. Recife, n.3.
APIMENTA. Recife,jan./maio 1914.
PORTO DO RECIFE. Publicação de propaganda das docas do Porto do Recife. Recife,
n. 1, 1933.
O PREGO - Órgão das classes laboriosas, respeito, ordem e moralidade. Recife,
jan. 1923.
A PROPAGANDA. Recife, fev. 1901.
O PROGRESSISTA. Olinda, mar. 1950.
O PROGRESSO. Olinda, ago./out. 1935.
PYRILAMPO. Recife, n.20, 15 nov. 1929.
QUEBRA-MAR. Revista informativa da Administração do Porto do Recife. Recife, n. 1
ao 6, set. 1975 a mar. 1977.
PRAIEIRO - Boletim semanal dos postos de salvamento. Recife, Ia série, n. 1 ao 25,
set. 1945 a fev. 1946; 2a série, n. 1 ao 25, 8 set. 1946 a 27 fev. 1947; 3a série, n. 1 ao 25, 7
set. 1947 a 22 fev. 1948), 4a série, n. 1 ao 25 (set. 1948 a 20 fev. 1949), 5a série, n.l ao
21 (4 set. 1949 a 22 jan. 1950), 6a série, n. 1 ao 25 (set. 1950 a 18 fev. 1951), 7a série, n.
1 ao 25 ( set. 1951 a fev. 1952), 8a série, n.l ao 16(7 set. a 21 dez. 1952).
A PROVÍNCIA. Recife, mar. 1904, set./nov. 1923, jan 1925, out./dez. 1928.
AREVANCHE. Olinda. n. 1-4, dez. 1930; n 5-55, jan/dez. 1931, n. 56-57, fev. 1932.
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e Família Cavalcanti Lins - Acervo

3.3 Arquivos pessoais, acervo CEHIBRA - Fundação Joaquim Nabuco
Arquivo Mário Sette - série recortes de jornal
Arquivo Valdemar de Oliveira - série recortes de jornal.

REVISTADAS MOÇAS. Quinzenal ilustrada. Recife, n.l, 12 mar. 1934.
REVISTA DE PERNAMBUCO. Recife, n.l ao 17, jul. 1924 a nov. 1925.
REVISTA MUSICAL. Recife, 16 out. 1921.
REVISTA THEATRAL. Recife, 1 out. 1927.
A REVOLUÇÃO. Recife, jul. 1921.
A RIBALTA. Recife, dez. 1896.
ROCCAS - Órgão de fomento da pesca no Nordeste brasileiro. Recife, n.l, dez. 1938.
RUMO AO MAR - Órgão Oficial da Confederação das Colónias de Pescadores de
Pernambuco. Recife, n. 1-4, jan./jul. 1953.
SARGAÇOS. Olinda. n.l, set. 1936; n.9, 24 dez. 1935.
A SEMANA. Recife, n 1 ao 9, jan/mar. 1904.
SEMANA OLINDENSE - Órgão literário, alegre, político, noticioso. Olinda, maio/
jun. 1912.
SEPTENTRIÃO. Recife, n.l, set. 1938.
O SOL. Olinda,ago,1934-set. 1937.
A TARDE. Recife, n.l ao 23,1 a 10 de dez. 1892.
O TRABALHO - semanário ilustrado e noticioso. Olinda, out. 1929.
TRIBUNA DE OLINDA. Olinda, ago. 1951-set. 1952.
A UNIÃO. Recife, maio 1895.
O VERANISTA - Semanário ilustrado. Olinda, n. 1-6, out./nov,1915.
VERÃO. Recife, out. 1933-nov. 1934.
VITRINE. Recife, nov. 1931; jan., fev., abr., ago. 1932; set., nov. 1933; dez. 1934; nov.,
dez. 1940, dez. 1941; abr., maio 1942; set. 1943; ago., nov. 1944; jan., fev., abr., jun.,
out. 1945; ago., dez. 1946; jun., set., nov., dez. 1947; jun., out. 1948; nov. 1949; mar.,
jun., ago. 1952; jun. 1953.
VOCÊ...Olinda, set. 1933.
VOZ ALTA. Recife, abr. 1926.

Cartões Postais - Coleções Arnaldo Guedes Pereira
CEHIBRA - Fundação Joaquim Nabuco.
Fotografias - Coleção Juju - Acervo CEHIBRA - Fundação Joaquim Nabuco. 
FERREZ, Gilberto. Raras e preciosas vistas e panoramas do Recife, 1755-1855. Rio de
Janeiro: Fundação Nacional Pró-Memória; Recife: Fundação do Património Histórico e
Artístico de Pernambuco, 1984.

Velhas fotografias pernambucanas 1851-1890. Rio de Janeiro: Campo Visual,

Memória de Pernambuco: álbum para os amigos das artes. Recife: Fundação
de cultura Cidade do Recife, 1981.
Plantas, fotografias e cartões postais - Divisão de Iconografia do Arquivo Publico
Municipal Antonino Guimarães, Olinda.
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