A IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA DOS MILITARES, LOCALIZAÇÃO,
USOS E COSTUMES.
A igreja de São João, localizada na Rua de São João, s/n.º Bairro de Guadalupe,
Olinda está morfologicamente inserida em quadra urbana definida pelas ruas Nossa
Senhora de Guadalupe, São João e Valdemar Pimentel. A Igreja é parte integrante do
Conjunto Monumental do Sítio Histórico de Olinda e seu contexto urbano é
caracterizado pela heterogeneidade morfológica com distintas soluções de quadras,
bem como, pela diversidade de tipologia de lotes e de implantação de edificações.
Na legislação federal6 a Igreja de São João está situada no sub-setor B2,
classificado como Área Urbana de Preservação Ambiental. Por essa Lei o imóvel está
sujeito às limitações da legislação que delimita restrições e orientações quanto à
restauração arquitetônica, e mais especificamente indica:
•

Respeito à técnica construtiva original, aos materiais de revestimento de
fachada e coberta;

•

Necessidade de conciliar ordenamento dos espaços e integridade da estrutura
com os arranjos exigidos pelos novos usos;

•

Atentar para os critérios de conforto ambiental;

•

Cuidados com corte de árvore.

Os mapas e fotos que seguem objetivam ilustrar situação da igreja de São João
em relação à Legislação de Proteção (mapa 1), a inserção da Igreja no conjunto urbano
e sua relação com o entorno (mapa 2) e a importância paisagística e ambiental da
mesma no conjunto urbano. No Mapa 2, as setas indicam os pontos em que foram
registradas as fotos que ilustram o texto (pontos visuais).

Mapa 01 – Setor B2 (em azul) do Polígono de Proteção

Mapa 02 - A igreja e a quadra. Fonte: FIDEM – 2001

A foto 1 ilustra a posição geográfica da igreja de São
6

Rerratificação 1155/79 define o Polígono de Tombamento do Sítio Histórico de Olinda.
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João e permite observar que, embora seja de pequeno porte,
praticamente uma igreja votiva, ela se destaca no conjunto
por sua implantação na cumeada do morro e pela sua
fachada marcada pela verticalidade, o que assegura ênfase
e destaque em relação às edificações vizinhas.

Figura 02 - Conjunto do Amparo
Fonte CECI 2005.

Figura 01 - A igreja de São João vista do largo do Amparo.
Fonte: CECI 2005.

A foto 2 foi tirada da calçada da igreja de São João com
visada para o Largo do Amparo, ilustra a tipologia de
implantação de edificações que compõem a vizinhança da
igreja do Amparo, com edificações fronteiras à rua, com
telhado em duas águas. Finalmente, o ponto de observação
da foto 3 é a barreira do Rosário, nela se destaca em
primeiro plano as edificações com características de invasão
dos terrenos e ocupação irregular.

Figura 03 - A igreja vista da
barreira do Rosário.

A qualificação do contexto urbano foi um dos itens a ser estudado, um outro foi
identificar a relação da comunidade com a igreja de São João. Para isso foi realizada
pesquisa de campo em que o universo pesquisado foi a comunidade do entorno
imediato. As informações foram levantadas por meio de:
•

Observação direta, onde foram identificados usos e apropriações do lugar, e
localizadas as sedes de blocos e agremiações carnavalescas mais próximas.

•

Identificação dos moradores mais antigos que mantêm tradição cultural e
afetiva com o lugar para aplicação de questionários.

O Mapa 3 indicativo de usos ilustra a alta densidade de ocupação do solo e os
usos existentes, com predominância do uso residencial. A área, entretanto, possui
dinâmica urbana própria e apresenta diversidade de usos como: usos mistos, bares,
comércio, clube carnavalesco e edificações religiosas. No trecho urbano em estudo é
também localizado o Largo do Amparo que centraliza, no cotidiano, atividades
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comerciais. Esse mesmo Largo se destaca como um dos lugares simbólicos mais
significativos do Sítio Histórico de Olinda7.

Mapa 3 – Usos.
Religioso

Residência

Comércio

Mapa 4 - Moradores antigos.
Misto

Clube

Igreja de São João

Moradores Antigos

O mapa 4 indica a localização dos moradores mais antigos, responsáveis pela
guarda da memória histórica e afetiva do lugar. Já as fotos abaixo ilustram entrevistas
realizadas e caderno de anotações com registros da história das igrejas de Olinda

Figura 04 - Fabiana entrevistando Dª. Creuza Maria da
Conceição Marques.

Figura 05 - Anotações feitas por de Dª. Corsina com datas de
obras realizadas em São João dos Militares.

Usos e festejos
Segundo os dados coletados na entrevista, mas não anotados nos mapas, no
entorno da Igreja de São João existem diversas organizações como: Clube de Mães (de
Guadalupe, do Amparo), Associação Atlética, Clube de Terceira Idade, Associação de
Moradores de Guadalupe, Agremiações Carnavalescas (Cariri, Vassourinhas, General
da Banda e Vai Quem Pode) e escolas públicas.

A identificação dos usos foi feita por meio de observação direta. Foram levantados os usos e também localizados sedes
de blocos e agremiações carnavalescas mais próximas.

7
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As mudanças de usos e costumes ocorridas na igreja e no seu entorno são
relatadas pelos moradores mais antigos e também aqueles que estão diariamente
“tomando uma fresca no entorno da igreja”.
Esse procedimento possibilitou a identificação de que os usos da Igreja sempre
estiveram associados a atividades religiosas e/ou educativas. A recorrência à memória
dos moradores permitiu a elaboração de datação que foi posteriormente e/ou
simultaneamente confirmada pela pesquisa documental. As informações sobre as
transformações ocorridas no local, tanto no que se refere aos usos da edificação quanto
nos aspectos religiosos foram retiradas das entrevistas que seguem ilustrando o
argumento do uso da edificação.
Uma das referências mais fortes que aprece nas entrevistas dos fiéis mais
antigos é a lembrança da Igreja antes da restauração feita pelo IPHAN na década de
1940. O Sr. Neneu, guardião da irmandade, informa que:
“Quando a Igreja começou a ser reformada eu tinha uns dez anos, mas me lembro ainda
que ela tinha corredor do lado esquerdo, igual ao corredor do lado direito. Esse corredor
foi demolido porque estava muito arruinado. Agente era criança e brincava pelo meio
das pedras. Aquelas portas que hoje não são abertas davam para o corredor. Aquela
porta que existe na capela-mor foi fechada e também foram retirados, na nave, o forro, a
grade de comunhão e os altares..... não sei para onde foram levados os forros e altares.”
Em caderno de notas de Dona Corsina8 está anotado que em 1948 “houve a
reconstrução quando derrubaram dois altares dos lados do altar-mor e fecharam a porta na
frente do lado esquerdo”.
Já em 1965 se instalaram na Igreja irmãs missionárias que ofereciam catecismo
para adultos. Dona Anecy lembra que à época existia também “escolinha de datilografia e
elas davam aula de crochê e bordados. Poderia voltar a ter estas aulas né? .... no mês de maio a
Igreja era uma animação só ”.
Dona Idemilda lembra das aulas de datilografia e plastificação que, segundo
ela, “durou uns 5 anos e era Edvaldo quem dava as aulas, mas ele morreu e acabou tudo.”
Outras informações sobre a permanência do uso religioso ou de hospedaria foram
fornecidas ainda por dona Anecy que informa que “há uns 20 anos tinham os
seminaristas, mas depois eles foram saindo e entrou Valter.”
Em todos os entrevistados “idosos” a marca constante é a saudade das
atividades religiosas e dos festejos. As palavras que registram essa ausência seguem
transcritas.
Maria da Conceição rememora:
“O mês de maio era o mês mais movimentado com festividades. Tinha novenas de Santo
Antonio, São João e São José. Claro que gostava e sinto falta, porque sou católica...
Tinha também a Procissão dos Martírios na Semana Santa e o Grupo de Jovens (que ali
existia) organizava toda a animação do mês de maio na igreja...”.
3 O caderno de notas de Dona Corsina, morta há três anos, foi guardado por sua filha, depositária dos seus registros e
memória.
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E Dona Anecy diz:
“Desde que nasci essa igreja está aí. Faz parte da
minha vida. Tinha missa nas quintas-feiras. Existia
a procissão do Bom Jesus dos Martírios, mas não
tem mais esta procissão há uns 30 anos. Os
soldados do Socorro vinham tocar numa banda que
acompanhava a procissão. Esta procissão é muito
antiga, existia desde antes de eu nascer, eu fui anjo
da procissão, a minha mãe fazia cachos em meu
cabelo para me aprontar como anjo. Tem um
caderninho de mamãe sobre a história da igreja. Ela
era muito católica e gostava de anotar e pesquisar
tudo sobre as igrejas de Olinda. Mais ou menos em
2000, a 7º RO de Olinda veio pintar e lavar a
igreja, nesta época ainda tinha missa. Este ano teve
a procissão de São João, fazia 5 anos que não saia. A
Bandeiras saíram de Socorro, teve fogueira e teve o
trido. Mas só teve porque Valter e o Sr do Cheguei
Agora falou com o Vigário e abriram a igreja para a
festa. Antigamente tinha muitos batizados no São
João. Na Sexta-feira Santa tinha via sacra que sai
do Guadalupe, vai parando nas estações (casas) e
pára na frente de São João”

Foto 06 - Otávio Meira Lins – 1928.
Fonte: Sepacctur.

Já Valter morador da Igreja diz:
“A historia mais recente da igreja foi a da Festa de
São João deste ano, que já fazia muito tempo que
não tinha, o santo ficou tanto tempo sem festa que
merecia. Então a comunidade se reuniu e cada um
participou como podia. A procissão saiu de
Guadalupe às 7:00 horas, mas quando eram 6:30
caiu uma chuva e a Igreja ficou cheia d’água, e eu
fiquei aqui secando tudo... Foram quatro dias de
missa e no último teve a procissão fechando a
comemoração. Consegui secar a tempo até que
chegasse a procissão. O andor trazia bandeirinhas,
fogo, santo...”.

Foto 07 - Andor com santo.
Fonte: Sepacctur.

Depreende-se das memórias que outros usos e atividades sempre estiveram
associados à Igreja, e dentre os usos indicados pelos entrevistados, as atividades
educacionais tiveram forte indicação. Outras atividades enunciadas estiveram sempre
associadas ao uso religioso, a exemplo de novena, procissão ou mesmo o uso turístico,
como abertura para visitação ou ainda disponibilizar a igreja para exposições de arte.
Embora sempre fechada, e aparentemente sem
referência com a comunidade, a permanência da religiosidade
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pode ser percebida pela presença constante da velas acessas
no ossuário e pelos bilhetes encontrados que agradecem o
recebimento de graças. Ainda hoje quando alguém da
irmandade morre, a Igreja é aberta e o morador é velado.
Outro aspecto a ser salientado é que nos depoimentos a
restauração da Igreja parece significar também, no
imaginário, uma restauração social. A prática corrente de
fumar maconha e beber na calçada da igreja é veementemente
rejeitada pelos entrevistados. O Sr. Tiago informa que:
“Os problemas são muitos, como: violência, uso da
maconha, apesar disso ter em todo lugar. Mas o pior não são
os problemas, porque no possível é uma comunidade
tranqüila, mas o pior são as gerações novas que vem de outro
lugar e não tem nada com tudo isso aqui, não dão o valor
que nós damos. São outros valores e que não batem com o
nosso.”

Foto 08 - Ossuário com velas e
flores.

Já Dona Anecy procura soluções que impeçam o acesso dos não desejados:
“Quando reformar, eu acho que deveria ter uma cerca na igreja porque tem muita gente
usando droga, deveria ter respeito”.
Edson raciocina que a Igreja “deve ser restaurada. O uso depende do que vai
acontecer na igreja. Numa igreja católica o uso deve ser compatível com a religião. Acho que
coisas educativas poderiam acontecer”.
E, finalmente Dona Teca, quando perguntada sobre o uso da igreja afirma:
“Missa, porque atrai o resto. Deve sim. E voltar a ser missa, porque gosto muito, tendo
missa é tudo”.
A prática de fruição da paisagem
A bela situação de implantação da Igreja de São João favorece que sua calçada e
entorno imediato sejam utilizados como lugar de expressão da religiosidade, mas
também como espaço de fruição, lazer. Tudo indica que a prática de utilização da
calçada da igreja como lugar de lazer e desfrute visual é atitude antiga, pois Dona
Lucide diz que:
“Na minha juventude eu ia e sentava na frente da Igreja, via os navios do Porto
passarem e chegarem. Era muito bom mesmo. Eu e minhas amigas e irmãs, quando
tinham as procissões, nos encontrávamos lá e quando não queríamos acompanhar as
procissões, ficávamos apenas observando. Víamos também, os blocos carnavalescos de
lá... da Igreja. Era nossa Praça”.
A mesma atitude é relatada por Dona Teca quando fala:
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“Eu usava a igreja também como praça, para ver o movimento. Era diversão. A
procissão do Nosso Senhor Morto, desce e vai para o Amparo e se encontra lá. E
continua descendo até a ordem terceira de São Francisco. A gente pode ver daqui, do alto
da Igreja.”
Além da apropriação da paisagem o largo da igreja de São João é utilizado por
desempregados e/ou aposentados para jogos de dominó, jogar conversa fora, e
também tomar bebidas. Essa prática, constante no local, tanto quanto fumar maconha,
é como foi enunciado acima, veementemente rejeitada pelos moradores mais antigos,
que a vêem como desrespeito aos valores sagrados.

Foto 9 - Vista para a igreja e Largo do
Amparo, ponto de procissões e de
saída de blocos de carnaval.

Foto 10 - Vista do Porto do Recife,
lugar de partir e chegar.

Foto 11 – Aos sábados, jogos de
futebol, à sombra da igreja.

A preocupação com o registro e documentação dos fatos históricos, o que pode
ser interpretado como uma grande dose de laços afetivos, é bem ilustrada pela
dedicação de Dona Corsina que guardava caderno de notas contendo informações
sobre a história da igreja, e que está ilustrado na foto registrada na Figura 00.
É importante também relatar que houve duas posturas nas respostas à
pergunta: “Você está disposto a dedicar parte de seu tempo para manter a Igreja aberta?”
A primeira postura está relacionada com os entrevistados integrados à
comunidade religiosa que colocam:
“Sim, faria como contribuição de um católico e religioso. Poderia ser aos domingos,
poderia ficar duas ou três horas depois da missa. Eu acho que as igrejas deveriam deixar
as imagens de santos originais, mas para isso precisa de segurança”.
A segunda postura foi identificada em entrevista de guia turístico e sem
trabalho formal, que afirmou:
“Poderia ficar aqui, chegariam os turistas e eu daria as informações sobre a história da
igreja, que foi a única que não foi incendiada pelos holandeses e tal... E ainda ganharia
meu dinheiro honesto”.
Em suma, embora com motivações distintas todos são unânimes em reclamar
do fechamento da Igreja e indicar a necessidade de sua permanência aberta para os
visitantes e comunidade religiosa. E, finalmente, pode-se concluir que todos
concordam ou que está implícito nos depoimentos que, para a permanência do uso
religioso, é necessário que outros usos, principalmente de natureza didática, sejam
incorporados à edificação, sempre lembrando que o uso adotado não deve entrar em
conflito com o caráter sagrado da edificação.
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“Acima, até mesmo dos valores arquitetônicos intrínsecos que compõem este templo,
bem como de sua condição social e religiosa como elemento de aglutinação de uma comunidade, o
destaque de maior relevância da capela é traduzido pela sua simbologia como marco referencial
que o tempo incumbiu-se de consagrar, simbolizando um referencial urbano indispensável na
sedimentação da memória da cidade”9.

9

Ver Volume 1 - Pesquisa Histórica 1.p
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A IGREJA DE SÃO JOÃO COMO REFERENCIAL URBANO: SÍTIO,
IMPLANTAÇÃO E PAISAGEM
Para se compreender a importância da Igreja de São João na evolução urbana de
Olinda, deve-se remontar ao século XVI. Sua data de criação não é conhecida, há
dificuldades em estabelecer uma ordem rigorosamente cronológica, pois são
fragmentários os dados até hoje levantados. Cavalcanti argumenta interpretando as
denunciações:
“Das ermidas então existentes na vila, duas foram inicialmente ocupadas pelos
beneditinos, como veremos: a de São João, sua primeira pousada, depois desprezada, em
1596 pela do Monte. Daí, podermos afirmar que a capela já existia antes da chegada
daquela ordem em Pernambuco, ou seja, em 1592. Nas “Denunciações” há referências à
sua existência que nos levam à década de 1570 e faz concluir como a possível época de
sua construção”. (Cavalcanti, 1986)
Já Ferdinando Novaes registra o ano de 1591 como data de fundação da Igreja de São
João e argumenta:
“Pelos vários documentos de que se tem notícia, principalmente pelo relatório
de ADRIAN VERDONCK, brabantino que aqui residiu desde uns 10 anos antes
da invasão, se tem uma idéia do que havia naquela época em Olinda. As igrejas
eram: a de Nossa Senhora do Monte (mencionada no Foral de 1537); a do
Salvador do Mundo (Sé, de 1540) a da Misericórdia – (1540), onde funcionou o
hospital da localidade; a de São Pedro Mártir (1571); a de São João (1591); Santo
Amaro da água Fria (1606); Nossa Senhora do Amparo (1613) e Guadalupe
(1626).” (Novaes, 1977:10)
Outras fontes registram datas que demarcam que no início da década de 1590 a
igreja já estava erguida sobre o montinho. Os beneditinos chegaram a Olinda em 1592
e inicialmente instalam-se na igreja de São João. Nas “Denunciações de Olinda” existe
referência à antiga Rua da Cruz, onde ficava localizada a igreja de São João.
Costa Porto registra:
“Do ermitão do Monte – João Martins – é tudo quanto sabemos: é possível haja falecido
entre 1582 e 1596 e, estando a igreja e terra do monte sem ninguém que delas cuidasse,
D. Barreiros as doou aos beneditinos, que certamente deixaram a Igreja de São João
Batista na vila, indo morar no Monte.” (Porto, 1968: 249)
Refere ainda Porto:
“Uma escritura de 1º de julho de 1592, em que se registra a compra de terras
‘atrás das costas da ermida de São João’, figurando como comprador Fr. Bento
do Rio Doiro, da Ordem de São Bento, prelado dos padres da dita ordem que
ora estão na vila’. Realmente, argumenta, Fr. Miguel Arcanjo, datada a escritura
de 6 de abril de 1592, não parece razoável admitir que, no escasso período de 54
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dias ‘pudessem vir religiosos do Reino e logo acharam sítio apto e pronto para
fundação do mosteiro” (Porto, 1968:247-248)
Do primeiro momento da sua implantação até a data de 1630, a Igreja de São João
funcionou como ermida10. No período holandês, a julgar por alguns relatos a igreja, serviu de
quartel, como cita Freire:
“Si os conventos e egrejas escaparam ao incendio, não deixaram contudo de
ficar summamente arruinados pela occupação da soldadesca batava. Por sua
excellente posição foram escolhidos e fortificados pelos invasores a egreja de
São Salvador, o collegio dos jesuítas, a Misericórdia e o recolhimento da
Conceição; os outros conventos e egrejas foram reservados para quartéis.Com
os holandeses Entre data em que os holandeses ocupam a cidade de Olinda,
nenhuma informação mais relevante foi encontrada. Depreende-se a presença
da irmandade dos soldados e o funcionamento do templo como lugar de
passagem ou ainda abrigo religioso.” (Freire,1896:100)
A presença holandesa será um marco para a cidade de Olinda e,
também para os registros da historiografia, pois o período entre 1630 e 1654 será
marcado por intensa produção de relevante documentação iconográfica (cartografia,
gravuras e pinturas).
Já no ano de 1630 a “Planta de Olinda”, de autor não identificado11, o arruamento
da cidade está indicado de dois modos: as ruas mais importantes, certamente já
ocupadas, foram registradas em traços mais fortes. Já os traços mais tênues, foram
interpretados como prováveis representação de caminhos ou ruas em formação12. Estão
também indicados os “monumentos” igrejas, fortificações, mosteiros e outros.

10 De acordo com a pesquisa histórica a primeira residência oficial dos monges numa casa anexa à ermida de São João
batista em terreno comprado pelo seu Presidente Fr. Bento do Rio Douro. Aí se instalaram os religiosos, numa
localidade situada em trecho da Vila de Olinda considerado fora de portas, isolado.
11

O desenho original encontra-se no Algemeen Rijksarchief na cidade de Haia - Holanda

12 É sempre prudente na análise dos registros cartográficos levantar hipóteses, ao invés de conclusões e afirmações, até
porque o primeiro ano da ocupação holandesa dificilmente permitiria a execução de um trabalho de representação
cartográfica isento de lacunas.

22

Mapa 05: Planta de Olinda – 1630, original
Rijksarchief. Fonte: Reis Filho, 2001

Algemeen

Mapa 06 Barleus, Civitas Olinda, 1630-31. Indicação da
Localização de São João em vermelho. Fonte: Reis Filho, 2001

Vale salientar que a cartografia indica a implantação das principais edificações
da então Vila de Olinda e a representação dos elementos da topografia. As elevações,
“monte e montinho”, como então eram identificadas estão sempre registradas, tanto é
que, por meio da cartografia holandesa, se pode analisar e invocar o modelo de
implantação das cidades portuguesas e, nesse modelo, discutir a localização e
implantação das edificações religiosas.
A implantação da igreja de São João deve ser entendida no contexto do padrão
de ocupação luso-brasileira e nele destacar a implantação das edificações religiosas
luso-brasileiras, típicas do primeiro século da Colonização. Sobre este aspecto, a
implantação da igreja de São João no morrinho, expressa valores urbanísticos bem
característicos.
A escolha e seleção dos lugares destinados à implantação de edificações
religiosas foi, no mais das vezes, definida pela posição de dominância topográfica. A
localização dos lugares sagrados nos aglomerados urbanos primevos foi moldada pela
localização de edifícios singulares em sintonia com a topografia; e, finalmente, pelo
importante papel destes edifícios na estruturação do traçado urbano. Ao que tudo
indica a primazia do edifício religioso ser construído numa posição topográfica de
destaque no relevo, exploração das colinas e das escarpas pelas capelas e igrejas
qualquer que seja seu porte, parece atender ao preceito eclesiástico13.

13 Murilo Marx chama atenção que “A constituição 687 determinava conforme direito Canônico, ‘as Igrejas se devem
fundar, e edificar em lugares decentes, e acommodados, pelo que mandamos, que havendo-se de edificar de novo
alguma Igreja parochial em nosso Arcebispado, se edifique em sitio alto, e lugar decente, livre de humidade, e desviado,
quanto for possível, de lugares immundos, e sórdidos.......’ e ainda salienta que o costume de se destacar o templo na
paisagem transcendia, por isso, uma questão de lógica, uma força da tradição, uma vontade plástica. Obedecia, na
verdade, a uma legislação clara a ser cumprida se se quisesse a sagração, ainda que de uma pobre capelinha, se se
desejasse a sua aceitação e eventual promoção futura pela Igreja, que a reconheceria como tal, que lhe conferiria, pelos
seus estritos rituais, a qualidade de local onde se poderiam oferecer os sacrifícios e os sacramentos; que lhe indicaria um sacerdote,
em caráter permanente ou não.” (Marx, 1991:22)
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Outros registros iconográficos, como as gravuras e pinturas, registram a
volumetria e a relação dos edifícios com a topografia14. E, embora se possa argumentar
que a cartografia pode conter imprecisões, é certo que cada edificação nelas
representadas apresentam perfis de plantas diferentes, o que leva a conjectura de que à
época do levantamento e produção cartográfica a igreja de São João possuía planta
baixa com capela-mor e nave .
Na planta “Civitas Olinda” e na gravura “Olinda de Pernambuco” a igreja de
São João aparece representada juntamente com as demais edificações religiosas de
Olinda. No entorno imediato de São João estão indicadas as igrejas do Amparo e do
Monte. Além das igrejas estão demarcados os caminhos da atual Rua do Amparo, da
Rua do Bonsucesso e outros. Por sua vez, o contorno da igreja de São João sugere um
templo com capela e nave, como pode ser observado na figura 3.
Igreja de
São João
Igreja de São João

Igreja do
Amparo

Figura 13
Detalhe da “Planta de Olinda”, de Laet, nela se
observa a configuração da planta de cobertura da
Igreja

Figura 14
Detalhe da gravura Civitas Olinda, com
indicação do caminho que leva ao norte e a igreja
de São João.

Relata a documentação que depois da retirada dos holandeses, entre 1656 e
1669, a igreja de São João funcionou como a sede da Paróquia da Sé, enquanto a mesma
passava por obras de reconstrução e, só em 1669, o S.S. Sacramento foi trasladado de
São João para Matriz. Começa aí, muito provavelmente, o período de abandono da
Igreja.
Não é demais argumentar que, embora não exista documentação que forneça
dados precisos, se pode pensar que, a exemplo das informações existentes sobre a
igreja na Sé, a primitiva Igreja foi construída em taipa de mão15.

14 No mapa está registrado a Casa de Fundição, erguida “por ordem do governador-geral D. Diogo de Menezes, se
assentou a casa da fundição, d’artilharia, sinos, e petrechos, de bronze, em o ano de 611, à custa do mesmo fundidor,
com assento feito nos livros da fazenda, em que se obriga a dar feitas todas as peças da grandeza que lhe mandarem
(fazer), do dia que lhe derem o bronze em seis meses: com a obrigação que Sua Majestade, conforme se usa no reino, lhe
mandará pagar o feitio.” (Barbalho,1982: 111 v.2)
15 Segundo Pereira da Costa – vol 1, página 467-, a Sé de Olinda “ era construída de madeira e taipa de mão, devendo ter sido
uma igreja muito simples com nave, capela mor e sacristia. Em 1578, pretendeu-se construir capela maior e sacristia, provavelmente
em técnica mais permanente, alvenaria de pedra ou de tijolo. Não se sabe se o intento deu resultados positivos.”
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Cavalcanti desenvolve considerações que merecem reflexão, pois levam a que
sejam elaboradas hipóteses, sobre o processo de evolução construtiva da Igreja de São
João.
“Durante a ocupação dos beneditinos deve a antiga capela ter sofrido acréscimo e
melhoramento, pois os seus habitantes chegaram a comprar um bom terreno que lhe
ficava aos fundos. Talvez pouco atingida pelo Incêndio de 1631 e em virtude dos
trabalhos de reconstrução que iriam proceder, como de fato aconteceu, na matriz do
Salvador, foi a igreja de São João — diz Pereira da Costa, de conformidade com a ordem
régia de 19 de junho de 1656, dirigida ao Senado da Câmara da vila, mediante acordo
entre a respectiva irmandade (qual?)16 e o padre Simão de Figueiredo Guerra, vigário da
paróquia de São Salvador, sede da mesma paróquia e como tal serviu até 6 de outubro de
1669. Depois, um período de abandono que se estendeu até 1695, quando é oferecida,
juntamente com a capela de São Sebastião existente no Varadouro, à irmandade dos
militares, recém-fundada, sendo ela a escolhida. Devidamente restaurada e instalada a
Irmandade, viveu seu tempo áureo até 1733, quando a Igreja foi completamente
destruída por um incêndio. Mas logo depois continuou a sua vida interrompida por
pouco tempo, conforme diz o padre João Rodrigues Ferreira, escrevendo sobre o
acontecimento um opúsculo com o título “São João Depois do Incêndio Acontecido na
Sua Igreja”(Cavalcanti, 1986; )
Não se pode também olvidar que, após a ocupação holandesa, a cidade de
Olinda não conseguiu restabelecer seu antigo poder político e econômico, tanto é que
ferrenhas disputas se estabeleceram entre mazombos e mascates que culminaram na
Guerra dos Mascates.
A respeito do abandono de Olinda, Cabral de Mello argumenta que:
“A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de
uma contenda municipal, de escopo jurídico-institucional, entre um Recife florescente
que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-lo numa
sujeição irrealista... Essa ingênua fachada municipalista não podia contudo resistir aos
interesses em choque. Logo revelou-se o que realmente era, o jogo de cena a esconder
uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural.... Os cronistas coevos de
uma outra e outra parcialidade não se deixaram enganar pelas aparências, fazendo ver
sem rebuços que a guerra dos mascates constituiu de forma nua e crua uma luta de
classes”(Cabral de Mello, 1995:123)
Sobre esta confrontação e a respeito do abandono núcleo urbano de Olinda,
Cabral cita Gregório Valério que diz:
“nem o holandês nem o português fez nela aumento algum [....] e o maior que teve foi o
de enobrece-la Sua Majestade com o título de cidade pelos anos de 1678 ou 1679, tempo
em que lhe mandou o primeiro bispo. E no mais não teve aumento em edifícios nem
moradores e menos cabedais. E ainda que tem cinco conventos e várias igrejas, são de
diminutos edifícios e o que a estes sustenta é a praça, porque nela tiram esmolas e todos
os mais alentos que têm e de que se sustentam. Reside nela um dos terços da infantaria
com seus cabos e o dinheiro que se dá ao socorro destes é somente o que ali aparece, que
16

Pergunta nossa
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em breve tempo se torna a reconduzir à praça... E assim são aqueles habitantes
pobríssimos, e o que mais os obriga a assistir ali não é o não terem modos e meios de
poder viver na praça, adonde além do sustento carecem de vestiário diverso; e ali estão
sujeitos às conveniências que lhe oferece o sítio da cidade, que é com pouca diferença o
mesmo que viver no campo”. (Mello, 1995:77)
A acreditar na perda de poder que então caracterizava o núcleo político
administrativo de Olinda e na precariedade das suas edificações, não se pode sustentar
uma argumentação de que a igreja de São João tenha assumido a função de sede
religiosa devido a sua importância simbólica ou a uma significativa dimensão espacial.
Na verdade, sua escolha deve ter espelhado o fator localização, pois a periferia do
núcleo urbano foi menos atingida pelo incêndio de 1631 e, por conseguinte, essas
edificações eram passíveis de serem recuperadas com maior brevidade.
Vale a pena refletir sobre as datas de: i) 1656 (São João torna-se sede da
paróquia, em substituição à Igreja da Sé); ii) a de 1669 (paróquia retorna para a Sé) e iii)
a de 1733 (ocasião em aconteceu incêndio na Igreja). Como hipótese de trabalho sugerese que a igreja de São João pode ter sido, à época da reforma da Matriz do Salvador,
uma igreja cujas dimensões deveria fazer jus à função que estava a exercer. Entretanto
é necessário investigar os procedimentos adotados e os trabalhos realizados na igreja
de São João, por ocasião da sua reconstrução, após o incêndio de 1733.
O opúsculo “São João Depois do Incêndio”, certamente de grande relevo para
desvelar informações sobre a organização espacial da igreja, autor de planta e usos,
bens integrados e outros. Tal opúsculo, entretanto, não foi trabalhado na pesquisa
histórica realizada, devendo, em outra ocasião, a questão ser aprofundada17.
Entre 1697-1703 a Irmandade de São João Batista dos Soldados ocupou a ermida
de São João e, em 1703, “já funcionava a corporação na sua restaurada capela, e gozando da
real proteção dos soberanos de Portugal, como consta de um documento que encontramos. Na
capela, cujo culto religioso celebrava a corporação com toda a regularidade e decência, e
pomposamente, a festa de seu padroeiro, no seu próprio dia, tinham sepultura privada os seus
confrades e os membros de suas famílias”. (Anais Pernambucanos: 1697, v.4. 573)
Outros documentos, de igual importância não puderam ser pesquisados, a
exemplo dos existentes no IAHGP como: o “Fragmento do Livro de eleições da
Irmandade de S. João Baptista dos Militares (1749-1793)” e o “Attestado de Missas
(1772)”, ambos existentes no IHGPE, temporariamente sem acesso aos pesquisadores.
No século XIX, as informações coletadas tratam, em sua maioria de
transferência da Irmandade dos Militares de Olinda para o Recife e que elas nas datas
de 1815, 1817, 1884 a 1885 funcionaram em locais distintos. Nesse interstício a imagem
de São João, padroeiro do militares, deslocava-se constantemente entre as cidades de
Olinda e Recife, ao sabor da disputas e das organizações ou dissolução das
irmandades.

17 Embora conscientes da importância do opúsculo a equipe de história não conseguiu encontrar o livro nos acervos
pesquisados.
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Segundo Pereira da Costa, em 1815 estava a Irmandade dos Militares instalada
na igreja do Divino Espírito Santo para onde veio trazendo a imagem do seu padroeiro,
porém logo depois tendo-se dissolvido a irmandade foi a imagem devolvida à antiga
morada, e, posteriormente, ”em festiva procissão, a imagem de S. João deixa Olinda em
direção à Igreja N. S. da Penha, em Recife”. Por sua vez Cavalcanti reporta que “conduzida
a imagem em solene procissão até o porto do Varadouro, onde a esperava vistosa flotilha é
colocada na galeota destinada ao seu transporte, salvaram à sua passagem, rio abaixo, as
fortalezas do Buraco e do Brum e recebeu ainda outra salva do corpo de artilharia... Formado em
frente à igreja da Penha, quando procissionalmente dava entrada na mesma igreja”.
(Cavalcanti: 1986: página?)
No século XX ocorreram fatos importantes que repercutiram favoravelmente na
consciência e preocupação em conservar e ou restaurar edifícios de valor histórico e
cultural e a Igreja de São João foi beneficiada com obras de restauração e manutenção.
Segundo Pereira da Costa, entre 1697-1703 a Irmandade de São João Batista dos
Soldados ocupou a ermida de São João e, em 1703 “já funcionava a corporação na sua
restaurada capela, e gozando da real proteção dos soberanos de Portugal, como consta de um
documento que encontramos. Na capela, cujo culto religioso celebrava a corporação com toda a
regularidade e decência, e pomposamente, a festa de seu padroeiro, no seu próprio dia, tinham
sepultura privada os seus confrades e os membros de suas famílias”. (Anais Pernambucanos:
1697, v.4. p. 573)
A igreja de São João no início século XX, paisagem e ocupação urbana
A análise da paisagem e ocupação do setor urbano em que está inserido a igreja
de São João passa, necessariamente, pela análise e confrontação de mapas, gravuras e
fotos que documentam o que processo de formação transformação dos valores
morfológicos e paisagísticos.

Mapa 00 - de 1888
Fonte: Museu da Cidade do Recife

Mapa 07, 1915 - Fonte: SEPACCTUR

No mapa de 1915 estão presentes a edificaçõs religiosas responsáveis pelo traçado e
delimitação da forma urbana. As três igrejas destacadas, Amparo, São João e Rosário dos
Homens Pretos, delimitam os pátios e conformam a malha urbana com as ruas do Amparo,
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rua do Bonsucesso e já está indicado o início da atual Rua de São João. Nele também está
registradas edificações esparças, mas cuja localização serão responsáveis pela conformação
da bifurcação formada pela Rua de São João, Rua de Nossa Senhora de Guadalupe.
No que se refere à ocupação urbana estão presentes as edificações que ladeiam o
pátio do Amparo, assim como definida a entrada para a rua do Bonsucesso e as edificações
lindeiras à rua de São João. As fotos abaixo ilustram distintas lugares em que foram feitas as
fotos, cuja localização hipotética estão indicadas em seta vermelha no mapa de 1915.
A foto ao lado teve como provável
ponto de observação a igreja do Rosário dos
Homens Pretos de Olinda. Nessa foto é
importante anotar que a volumetria da
Igreja, possui as mesmas características
volumetricas anteriores à intervenção do
IPHAN de 1943.18
Também se vislumbra um certo
delineamento do caminho por onde hoje
passa a Rua de São João. Vale ressaltar, no
entanto, a existência, à época, de um
movimento de terra em forma de buraco,
como se estivesse sendo retirada terra do
morro sobre o qual se assenta a Igreja.

Figura 15 - São João vista da lateral direita, em primeiro plano
se observa a vegetação e ao fundo se divisa os mangues e
porto. Fonte: FUNDAJ, s/d.

Já a figura 16, datada de 1910, ilustra
a implantação da Igreja sobre o morrinho,
vista do pátio do Amparo. Nela a Igreja se
destaca em meio à vegetação, (observar a
predominancia de coqueiros) que sobe do
lado esquerdo do morro e, defronte à igreja,
uma relva indicando, provavelmente, a
delimitação do atual pátio do Igreja de São
João.
No que se refere aos aspectos
arquitetônicos, a igreja da figura 16 possuia
características barrocas, determinadas pelo
frontispício com frontão volutas e nave com
tres portas. No centro o Largo do Amparo
está indicado um ponto de encontro, ou
chafariz19. Observa-se também que as ruas
estavam delimitadas por calçadas. Na figura
17 observa-se a existência de canteiros
centrais, à altura do largo do Amparo onde
foram plantadas árvores que vão aparecer
18

Figura 16 - Nesta foto se observa a indicação do caminho que
leva à Igreja e a formação da rua de São João. Fonte CECI,

1910

Ver plantas existentes na Biblioteca Almeida Junior.
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frondosas na gravura da figura 20, mais
abaixo.

Figura 17 A Igreja de São João vista do pátio
da igreja do Amparo com canteiro central. A seta indica a
localização de poço. O morrinho de São João ainda se encontra
vegetado..Fonte SEPACCTUR.

Nas figuras 20 e 21, se vislumbra
provavelmente
recém
implantado,
o
posteamento de energia elétrica.

Figura 18 e figura 19. A igreja de São João vista da lateral da
Igreja da misericórdia. Fonte FUNDAJ– sem data

Figura 19

Nas fotos acima (figura 18 e 19) salta à vista a intensa relação existente entre
urbanística portuguesa e o processo de ocupação de Olinda. As edificações religiosas
implantadas nos topos dos morros ou nas suas cumeadas, delimitaram e nortearam a
configuração das vias públicas e a construção de uma feição paisagística de qualidade ímpar.
De todos os lugares praticamente se descortinava ou entrevia as torres das igrejas por entre
árvores e morros. Não só isso, os próprios elementos de arquitetura, como as torres e
frontões, com suas volutas, coruchéus corroboravam com a dinâmica e qualidade visual do
lugar.

Figura 20 - Fonte SEPACCTUR, s/ d.

Figura 21 - Fonte IPHAN 5ª SR – 1945

Pátio da igreja de Nossa senhora do Amparo sem calçamento,
presença de canteiro central com árvores e posteamento. É
importante observar a densidade dos coqueiros.

A foto documenta a Igreja de São João em processo de
restauração, o largo da Amparo sendo calçado e as árvores do
canteiro central.

19

Essa informação só pode ser confirmada com pesquisa histórica mais aprofundada.

29

Nas figuras 20 e 21 a igreja continua em destaque, embora esteja na foto já se observe
uma mudança na feição estilística. O frontispício comparece com características maneirista,
resultado da intervenção do IPHAN de 1943/57. Também se pode observar o início de
ocupação do morrinho de São João com edificações térreas, de pequeno porte, decorrente de
processo irregular de ocupação de terra urbana.
O fato é que as edificações, que então iniciavam a serem construídas, começaram a
ocupar a visada da qual se descortinava a Igreja de São João. O perfil do morro e sua ampla
visibilidade foram parcialmente comprometidos, pela implantação de casinhas térreas,
cobertas com palha ou mesmo com telha canal (seta indicativa). Essa ocupação, nas décadas
seguintes, será consolidada, e parte significativa valor paisagístico do entorno de São João
será comprometida na sua qualidade visual.
Pode-se considerar que até a década de 1970 a paisagem do porto e do sítio histórico
podia ser descortinada na sua totalidade da calçada frontal da igreja de São João. Na
atualidade, a visada do porto está comprometida, sendo necessário observá-la de posição
mais elevada..
De 1975 a 2005: Ocupação e adensamento urbano
Entre o período de 1915 e 1975 as transformações urbanas são mais evidentes e
o processo de adensamento urbano acelerado. As imagens das ortofotocartas datadas
de 1975 e 1981 ilustram razoavelmente esse processo. O fato é que, a igreja de São João
chega ao século XXI, como será aqui demonstrado, envolvida por edificações. Do seu
antigo padrão de urbanização em que ela se distinguia na paisagem, resta apenas, uma
pequena nesga de terra, defronte à Igreja, que assegura a acessibilidade ao Monumento
religioso.
Nos mapas 07, 08 facilmente se constata a deterioração do padrão de
assentamento urbano que marcou a ocupação e parcelamento urbano da quadra e do
entorno imediato da Igreja de São João.

Mapa 07 Ortofotocartas 1975 - Fonte FIDEM

Mapa 08 Ortofotocarta 1981- Fonte: Fidem
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Na foto se observa que no que refere ao
atual padrão de implantação, as edificações ora são
lindeiras à rua ora são recuadas e com jardim
frontal. O gabarito existente é de um pavimento ou
térreo, mas não existe padrão de solução de
cobertura. Os materiais de revestimento da
cobertura são laje, telha canal ou cimento
amianto.

Mapa 09 - Ortofotocarta 1991 - Fonte FIDEM

Figura 22 Fonte SEPACCTUR, década de 1980

Mapa 10 - Ortofotocarta 2001- Fonte Fidem

Nas diversas fotos aéreas feitas no período que vai de 1975 a 2001 e nas fotos abaixo,
que ilustram o texto, se observa a constância e permanências de elementos que conferem a
significância paisagística da igreja.

Figura 23, 24, 25, 26. O conjunto de fotos ilustra as visadas tomadas de distintas posições geográficas indicando a
permanência da igreja de São João como lugar ponto focal do traçado urbano, e também, de lugar de observação da
paisagem.

São elementos de permanência:
•

A implantação da Igreja na cota mais elevada do morrinho

•

O traçado do pátio defronte à igreja em continuidade com o Largo e o Pátio da Igreja do
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Amparo
•

A vegetação no terreno lateral esquerdo, que integra o terreno da Igreja e hoje tem
acesso impedido pelos moradores que ocuparam o terreno lateral da Igreja.

Vale também observar que existe uma acentuada tendência modificação das
características morfológicas que pode romper com os traços que conferem permanência de
quatro séculos, (de 1579 a 2006), e que se caracteriza por:
•

Crescente densidade da ocupação do morro.

•

Tendência de eliminação total da vegetação existente no interior da quadra em que está
inserida a Igreja.

•

Introdução crescente de material de revestimento em desacordo com a legislação de
proteção, quais sejam, telhas de cimento amianto ou telha de alumínio, que disputam o
olhar de quem observa, de longe, a igreja e o morrinho.
Conclusões e recomendações.

Visando assegurar a permanência e continuidade dos aspectos e significado paisagístico é
recomendado o seguinte conjunto de princípios e ações:
•

Resgatar o potencial de paisagem enquanto percepção visual do entorno para a Igreja e
da Igreja para o entorno (função de mirante);

•

Permitir a fruição espacial, no entorno imediato à Igreja, resgatando os espaços livres a
ela contíguos.

•

Recuperar o agenciamento do entorno, permitindo fácil acesso à Igreja;

•

Garantir as práticas locais do cotidiano da comunidade, como um aspecto componente
da paisagem e do patrimônio imaterial;

•

Elaborar projeto paisagístico que contemple as recomendações acima indicadas.
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