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A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NA CIDADE DE OLINDA ♣
André Renato Pina Moreira ∗
A arqueologia histórica realizada em Olinda é um importante
instrumento orientador nas intervenções públicas e particulares. As
metodologias adotadas e os procedimentos invasivos da arqueologia
são questões polêmicas. A necessidade de se realizar uma pesquisa
arqueológica completa conflita com os prazos estabelecidos para as
obras.
Palavras chave: Arqueologia histórica, Patrimônio Cultural, Olinda.

Introdução
A arqueologia histórica está sendo utilizada no Sítio Histórico de Olinda como um
importante instrumento orientador na elaboração de projetos de intervenções a partir de
demandas decorrentes de achados arqueológicos verificados durante a execução de obras
ou em pesquisas intencionais nos imóveis do Sítio Histórico, além de seu papel de
investigar e resgatar a passagem do homem num sítio cultural.
As metodologias arqueológicas adotadas nessas pesquisas têm motivado polêmicas
discussões, pelas maneiras de se fazer e pelos resultados obtidos nas investigações. Por ser
um procedimento invasivo e destruidor de elementos de um momento histórico na
intenção de investigar outras épocas passadas, uma das questões levantadas é a da
definição de até onde a pesquisa arqueológica pode ser realizada. Sempre é necessário
quebrar ou remover alguma coisa ao aprofundar a investigação, mesmo como a utilização
de modernas técnicas de investigação que permitem verificações superficiais ou
profundas não invasivas, tais como o geoprocessamento – GPR (Ground Penetrating
Radar), detectores de metal, infravermelho etc..
O que se observa é o desenvolvimento de uma arqueologia tecnicista e imediatista,
que investiga pontualmente sem procurar entender o todo, com objetivo de solucionar
questões localizadas. Mas isso não ocorre por culpa do arqueólogo, que sempre busca um
resultado conclusivo. É a falta de entendimento da importância da Arqueologia no
processo de conservação ou a ânsia de o gestor público querer cumprir prazos e investir
os recursos alocados o principal conflito na necessidade de se realizar uma pesquisa
arqueológica completa.
Verifica-se também a pouca experiência dos arquitetos em projetar soluções para
um sítio arqueológico, aliada à freqüente resistência em aceitar alterações nos projetos em
função das novas condições apresentadas pela pesquisa arqueológica. É necessário
também afinar o trabalho conjunto de arqueólogos e pesquisadores da história, por que na
maioria dos casos as documentações não trazem todas as informações necessárias para o
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Texto elaborado para a para a disciplina Arqueologia Aplicada da 7ª edição do curso de
Gestão de Restauro do CECI.
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completo entendimento da informação histórica do sítio ou da edificação, sendo assim
complementadas pela arqueologia.
A pesquisa arqueológica também deve considerar os princípios da conservação e as
recomendações das cartas patrimoniais. Das que tratam sobre a Arqueologia destacam-se
a Carta de Veneza (ICOMOS/1964), que recomenda quando um edifício comporta várias
etapas de construção superpostas, a exibição da etapa subjacente só se justifica em
circunstâncias excepcionais e quando o que se elimina é de pouco interesse e o material
que é revelado é de grande valor histórico, arqueológico ou estético; a Recomendação de
Nairobi (ICOMOS/1976), que tem como ponto principal a extensão do conceito de
patrimônio para os conjuntos históricos, considerando dessa forma todo grupamento de
construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos que
constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural, podendo-se
distinguir especialmente os sítios pré-históricos, as cidades históricas, os bairros urbanos
antigos, as aldeias e lugarejos, assim como os conjuntos monumentais homogêneos; e a
Carta Internacional das Cidades Históricas de Eger (ICOMOS/1983) sobre a identidade e a
integridade das cidades e bairros históricos, elaborada com base nas cartas de Veneza e
Nairobi, e que ressalta a qualidade técnica da reabilitação que deve ser garantida por
estudos preliminares, históricos, arqueológicos, técnicos, sociológicos e de história da arte.
Observa-se que, enquanto a Recomendação de Nairobi é conceitual, as cartas de
Veneza e de Eger são como que normativas para os procedimentos de arqueologia. Na
Carta de Eger lê-se claramente que a qualidade do projeto e da obra deve estar respaldada
nos estudos necessários para a perfeita interpretação do “bem” a ser preservado, entre
eles a pesquisa arqueológica. Quanto ao cumprimento das recomendações da Carta de
Veneza, senti-se a dificuldade em se definir o limite do que deve ser eliminado e o que se
quer seja revelado na investigação arqueológica. Cria-se uma dicotomia entre o Conservar
o Momento Histórico, permitir a investigação da evolução construtiva da edificação ou a
evolução urbana de um sítio cultural.

1.

A prática da arqueologia em Olinda

No Sítio Histórico de Olinda a Arqueologia Histórica é realizada em dois casos
específicos: nos imóveis particulares, na medida em que é solicitada para nortear uma
intervenção e quando se encontra algum vestígio de elemento construtivo fora do
contexto da configuração atual do monumento ou do espaço público.
No primeiro caso, as investigações no casario são realizadas a partir da solicitação
do arquiteto analista, com a justificativa de dirimir alguma dúvida encontrada na
proposta de intervenção ou de melhor esclarecer a evolução do imóvel. As pesquisas mais
comuns se referem às propostas de eliminação de paredes ou a abertura de novos vãos de
portas ou janelas que se julga serem da estrutura original da edificação e a de se encontrar
o registro da volumetria original do imóvel. Ocorrem também solicitações dos
proprietários ou dos arquitetos autores de projetos de intervenção que necessitam de mais
elementos sobre o imóvel.
Assim, a pesquisa arqueológica complementa as informações do inventário do
casario e possibilita ao analista uma melhor compreensão do que pode ser permitido,
aliado às condições estabelecidas na Legislação Urbanística do Sítio Histórico. A
participação do arqueólogo nesses processos tem trazido bons resultados na conservação
da tipologia e da volumetria do imóvel.
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No caso de intervenções nos monumentos ou nos espaços públicos, a investigação é
iniciada a partir do momento em que é encontrado o vestígio. Sendo pequenas peças
soltas, elas são fotografadas no local em que foram achadas, recolhidas e catalogadas. São
por fim guardadas e não recebem outros procedimentos adequados ainda por absoluta
falta da estrutura operacional necessária, ficando empoeiradas nas estantes.
Quando se encontra antigas estruturas, o procedimento que tem sido adotado é o de
paralisar o trecho da obra e iniciar o estudo para identificar o elemento encontrado e para
determinar os procedimentos para fins de investigação. O aumento do número de obras
de restauração de monumentos e de requalificação de espaços públicos no Sítio Histórico,
a partir do ano de 2001, fez com que surgissem com mais intensidade as evidências de
elementos ditos arqueológicos nas escavações realizadas na área do Sítio Histórico.
Por ser um sítio urbano com 472 anos, torna-se bastante provável que em escavações
se encontre cacos de faianças, de porcelanas, pedaços de ossos e ossadas inteiras,
cachimbos holandeses e portugueses, moedas e demais pequenas peças, como também
alicerces de antigas construções e outras estruturas e instalações.
Um termo que tem sido muito utilizado por técnicos leigos em arqueologia para
essas evidências é o de achado fortuito, que é sinônimo de casual, acidental, como que por
acaso. Considerando que se sabe que existem elementos arqueológicos já nas primeiras
camadas do subsolo, não se pode definir como fortuitos os vestígios arqueológicos
encontrados no Sítio Histórico de Olinda.
A falta de pesquisa prévia ou de previsão desses serviços nos procedimentos de
contratação de obras, tem resultado invariavelmente em obras paralisadas, redefinição de
projetos e pesquisas arqueológicas que tomam rumos questionáveis devido aos prazos de
execução.
A questão mais séria é do conflito de interesses entre a necessidade da pesquisa e o
cumprimento de prazos das obras. O Engenheiro Alfredo de Carvalho, Diretor do
Patrimônio da Secretaria do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo - SEPACCTUR (20012005), dizia sobre a pesquisa em execução no Largo do Cruzeiro de São Francisco: “Eu
gostaria de ver a pesquisa arqueológica concluída, mas como executor de obras quero
fechar esse ‘buraco’ e terminar a obra!”
Essa afirmação reflete o temor dos gestores em encontrar vestígios arqueológicos
nas obras realizadas no Sítio Histórico de Olinda.
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FIG. 01 – SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA. IMAGEM OBTIDA ATRAVÉS DO GOOGLE EARTH EM 24/05/2007

2.

Experiências de pesquisas arqueológicas históricas em Olinda

Para avaliação do que foi explanado, apresenta-se a seguir algumas experiências
realizadas em Olinda a partir dos anos 1970. Os dados foram levantados no acervo
documental e iconográfico digitalizado da Diretoria do Patrimônio da Secretaria do
Patrimônio, Ciência Cultura e Turismo – SEPACCTUR e somados aos recolhidos da
memória. Algumas informações foram confirmadas e complementadas pelo Arqueólogo
José Aylton Coelho de Mello.
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2.1. Igreja da Sé
A pesquisa realizada por ocasião da restauração em 1974, mais uma vez alterou a
fachada e volumetria da igreja, que já tinha sofrido alterações em 1911. Na pesquisa
arqueológica foram encontrados elementos que possibilitaram a definição da restauração,
com exceção da solução adotada na fachada frontal. Projeto de restauração do arquiteto
José Luiz Mota Menezes (Ver em MENEZES, José Luiz Mota. Sé de Olinda. Recife,
FUNDARPE, 1985. (Coleção Pernambucana - 2ª fase, 21).

FIG. 02 – TRÊS MOMENTOS DA IGREJA DA SÉ: SITUAÇÃO ATÉ 1939, RESTAURAÇÃO EM 1974 E SITUAÇÃO ATUAL – FONTE:
SEPACCTUR/OLINDA

2.2. Igreja de Nossa Senhora da Graça
Pesquisa arqueológica realizada por ocasião da restauração em 1974. Na ocasião
foram encontrados elementos da igreja primitiva, que revelou sua evolução arquitetônica.
Foram encontrados pisos, sepultamentos, fragmentos de colunas e capitéis e imagens em
barro, provavelmente as primeiras esculpidas no Brasil.

FIG. 03 – IGREJA DA GRAÇA APÓS A RESTAURAÇÃO E CORTES E PLANTA DA IGREJA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.3. Praça da Sé
Pesquisa realizada na Praça da Sé pelo Arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello
Neto no inicio de 1986, na tentativa, sem resultados positivos, de encontrar os alicerces da
torre de Duarte Coelho, descrita no Foral de Olinda e, provavelmente, edificada em 1535.
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FIG. 04 – VISTA DO LOCAL DA PESQUISA, FOTO DE FOLHA DE REGISTRO DA ESCAVAÇÃO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.4. Igreja de São Sebastião
Durante a execução da obra em 1982, foram encontrados elementos estruturais e
pinturas nas paredes que provocaram a alteração do projeto inicialmente definido para
interior do monumento. Neste momento não foi possível encontrar mais informações
sobre a intervenção. Projeto de restauração do arquiteto Jorge Eduardo Lucena Tinoco.
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FIG. 05 – FACHADA FRONTAL DA IGREJA E OBRA EM EXECUÇÃO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA

2.5. Ruínas da Igreja de São Pedro Velho
A Igreja de São Pedro Mártir, também chamada de São Pedro Velho, ruiu no final
do século XIX e suas ruínas foram demolidas pela prefeitura no início do século XX. Na
pesquisa arqueológica, realizada em 1980, pelo arqueólogo José Aylton Coelho de Mello,
foram encontrados e registrados os alicerces da antiga Igreja de São Pedro Velho. Foi uma
das primeiras experiências de arqueologia realizadas na extinta Fundação Centro de
Preservação dos Sítios Históricos de Olinda. A área foi urbanizada com uma praça sendo
marcados no piso o que foi encontrado da antiga igreja.

FIG. 06 – NA 1ª FOTO A INDICAÇÃO DA IGREJA DE S. PEDRO VELHO EM UMA LITOGRAFIA DO SÉCULO XIX; NA 2ª FOTO
INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE EXISTIU A IGREJA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 07 – TRECHO DA MARCAÇÃO DOS ALICERCES. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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FIG. 08 – PLANTA DO LEVANTAMENTO DOS ALICERCES DA IGREJA DE SÃO PEDRO VELHO. FONTE: SEPACCTUR/
OLINDA.

2.6. Casa n° 100 da Avenida da Liberdade, Carmo
No início da década de 1980, os técnicos da FCPSHO fizeram uma pesquisa no
imóvel nº 100 da Av. Liberdade, Carmo, onde hoje funciona a Biblioteca Pública de
Olinda. Refeita em 1986 pelo Arqueólogo José Aylton Coelho de Mello, que confirmou o
relatório anterior.
O objetivo era o de identificar vestígios construtivos, tendo como informação a
existência de um registro desse imóvel em 1626, em descrição feita no Livro de Tombo do
Mosteiro de São Bento e da solicitação da alteração da fachada em 1895, modificando a
coberta em quatro águas pela atual em duas, dando à edificação a feição de chalet, gosto
francês em moda no final do século XIX. Também contava-se com fotos de meados do
século XIX a partir da Igreja do Carmo e a partir da Sé, nas quais podia-se observar o
corpo principal e sua volumetria. Com essas informações e com os elementos construtivos
encontrados no porão elevado pode-se afirmar que se trata de um dos imóveis mais
antigos da cidade, anterior à invasão holandesa.
Infelizmente, os relatórios produzidos na época da pesquisa arqueológica não foram
localizados em tempo para este texto. Na pesquisa foram identificados os diversos tipos
de alvenarias no porão elevado (na obra de restauração foram deixadas janelas de visita),
localizados pisos em tijoleiras a 0,80 m e a 1,00 m abaixo do nível atual do piso do porão,
encontrados elementos de acabamento em pedra (soleiras, portadas e frisos) na fachada
lateral leste e a localização da antiga escada de acesso ao pavimento superior, que
comprovaram a antiguidade do imóvel e uma demonstram uma situação diferenciada
porque a fachada frontal seria voltada para o mar, e depois modificada para a nova via,
atual Avenida Liberdade, que foi aberta no antigo terreno dos carmelitas.
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FIG. 09 – TRÊS MOMENTOS DO IMÓVEL: FOTO DE MEADOS DO SÉCULO XIX COM A CASA EM QUATRO ÁGUAS; EM 1982,
QUANDO FOI DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA DE OLINDA; EM 2002, JÁ RESTAURADA E FUNCIONANDO COMO
BIBLIOTECA PÚBLICA.

FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.7. Ruínas do Forte do Buraco
O Forte do Buraco fazia parte do sistema de defesa de Olinda e do porto do Recife.
Foi destombado e demolido pela Marinha do Brasil a partir dos anos 1950, em um
processo de poder versus preservação. A intenção era se construir uma base naval no
Molhe de Olinda, intenção desistida pouco depois. Mas, a demolição estava adiantada e
restaram poucas instalações. A pesquisa foi realizada pelo Arqueólogo José Aylton
Coelho Mello no início dos anos 1990. As dificuldades de acesso e a situação de abandono
das ruínas prejudicaram a investigação. O monumento foi tombado pelo Município de
Olinda em 1982 e novamente tombado pelo IPHAN em 2000.

FIG. 10 – PLANTA DO FORTE; VISTA AÉREA DO QUE RESTOU DA EDIFICAÇÃO E ESQUEMA ILUSTRATIVO DA ÁREA RESTANTE
EM VERMELHO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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FIG. 11 – PORTADA E FACHADA DO FORTE. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 12 – FORTE EM DEMOLIÇÃO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 13 – SITUAÇÃO ATUAL DAS RUÍNAS. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA. (A 1ª FOTO É DO JORNAL DO COMMÉRCIO)
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2.8. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Olinda
Igreja de interior simples, mas que guardava um tesouro escondido em pinturas no
forro em madeira e nas paredes da nave, capela-mor e galeria lateral, encontradas através
de estratigrafia realizada pela Restauradora Débora de Assis Mendes, durante a pesquisa
feita em 1995.

FIG. 14 – FACHADA DA IGREJA DO ROSÁRIO E FOTOS INTERNAS COM AS PINTURAS ENCONTRADAS PELA ESTATIGRAFIA.
FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 15 – DETALHES DAS PINTURAS NAS PAREDES E ARCOS NO INTERIOR DA IGREJA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.9. Largo do Cruzeiro de São Francisco
A obra objetivava a revitalização da urbanização feita pelo IPHAN na década de
1970. No início da obra em 2001, foi encontrado um elemento construtivo em pedra
(calcário e arenito) a dois metros abaixo do nível do solo. Por ser uma área muito grande,
optou-se por realizar o mapeamento através do GPR – Ground Penetrating Radar, que
identificou um maciço em pedra. Feitas as escavações no local determinado, encontrou-se
uma rampa em pedra que se avaliou ser de uma época anterior à invasão holandesa e
contemporânea do primeiro convento franciscano edificado a partir de 1585.
Encontrada essa peça de grande valor para a identificação do traçado urbano
primitivo da área, a pesquisa foi estendida em uma faixa em direção ao cruzeiro.
Descobriram-se outras estruturas e pisos, confirmando o traçado do antigo caminho,
ossadas completas, confirmando a existência de cemitério em frente à igreja, conforme era
tradição até a metade do século XIX, alguns com características de sepultamentos
indígenas, pisos em tijoleiras em locais e níveis diferentes, além de pequenas peças de
cacos de faianças, louças, peças de cerâmica, cachimbos.
Surgiram então os questionamentos sobre o que se fazer com os achados. As
opções eram: registrar, fechar e continuar a execução do projeto; dar um uso (não
recomendado devido à fragilidade do material encontrado); ou proteger, possibilitando a
visitação. Depois de cinco anos de obra paralisada, sítio abandonado e ossadas perdidas
pelas intempéries e por vandalismos, foi feito um acautelamento, cobrindo-se os achados
para protegê-los. Poucos meses depois, a pesquisa arqueológica foi retomada e estendida
a toda a área do Largo, chegando até a base do cruzeiro. Foi elaborada uma nova proposta
arquitetônica de revitalização para a área, levando-se em consideração as estruturas
principais e o nível do terreno resultante das escavações. A pesquisa arqueológica tem a
coordenação do Arqueólogo Plínio Victor com acompanhamento do Arqueólogo José
Aylton Coelho de Mello e projeto arquitetônico do Arquiteto Emanuel Almeida.

FIG. 16 – NA 1ª FOTO O LARGO DO CRUZEIRO ANTES DA INTERVENÇÃO; NA 2ª FOTO O VESTÍGIOARQUEOLÓGICO
ENCONTRADO A 2 M DO NÍVEL DO PISO DO PASSEIO EXISTENTE. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 17 – NA 1ª FOTO O ESCANEAMENTO DO TERRENO COM O GPR; NA 2ª FOTO A RAMPA EM PEDRA
FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

APÓS A ESCAVAÇÃO.
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FIG. 18 – NA 1ª FOTO PISOS ENCONTRADOS EM DIVERSOS NÍVEIS; NA 2ª FOTO OSSADA ENCONTRADA
FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

CONFIRMANDO A

EXISTÊNCIA DE UM CEMITÉRIO EM FRENTE À IGREJA.

FIG. 19 – FRAGMENTOS ENCONTRADOS NAS ESCAVAÇÕES NO LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO: À ESQUERDA, DE
CERÃMICAS; NO CENTRO, DE CACHIMBOS; E À DIREITA, DE LOUÇAS E FAIANÇAS (ENCIMA) E DE AZULEJOS DA IGREJA E DO
CONVENTO FRANCISCANO (EMBAIXO). FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 20 – TRÊS MOMENTOS SEGUINTES DA PESQUISA: NA 1ª ACHADOS ABANDONADOS EM 2003; NA 2ª FOTO O
ACAUTELAMENTO FEITO EM 2005; E NA 3ª FOTO A RETOMADA DAS ESCAVAÇÕES. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 21 – A PROPOSTA INICIAL E O PROJETO ALTERADO EM FUNÇÃO DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA. PROJETO DO
ARQUITETO EMANUEL ALMEIDA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.10.

Terreno do Palácio dos Bispos

Pesquisa realizada em 2005 no terreno do antigo Palácio dos Bispos, onde hoje
funciona o Museu de Arte Sacra, para identificação de vestígios urbanos do núcleo
primitivo da cidade. Foi encontrada a cota primitiva do piso da área. A pesquisa,
realizada sob a coordenação do Arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello Neto, será
estendida para a Praça da Sé.

FIG. 22 – VISTA DO PALÁCIO DOS BISPOS E DA PRAÇA DA SÉ. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.11.

Igreja do Carmo

No caso da Igreja do Carmo, já se sabia que existiam elementos construtivos que
possibilitariam a leitura da evolução da edificação. Em contradição ao pensamento de
pouco intervir com a pesquisa arqueológica, foi realizada uma ampla, invasiva e
destruidora prospecção, com a remoção de boa parte dos revestimentos das paredes,
interna e externamente, comprometendo a autenticidade da edificação. A obra foi
paralisada e foi elaborada uma nova proposta de intervenção que se conflita com as
pesquisas em algumas áreas da edificação e que criou controvérsias em sua análise.
De positivo, pode-se destacar que foram encontrados os vestígios da nave da Capela
da Ordem Terceira e as estruturas que comprovam a evolução da construção da igreja,
além de outras pequenas instalações dos carmelitas com estudo e mapeamento feito pelo
arqueólogo Paulo Tadeu Albuquerque (IPHAN), coordenador da pesquisa em conjunto
com o arqueólogo Plínio Victor (PMO).
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FIG. 23 – TRÊS MOMENTOS DA IGREJA DO CARMO: EM 1870 COM O CONVENTO EM FOTO DE MAURICIO LAMBERT; EM 1910
APÓS A DEMOLIÇÃO DAS RUÍNAS DO CONVENTO; E EM 2000. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 24 – ÁREAS PROSPECTADAS NO INTERIOR E NO EXTERIOR DA IGREJA, NA ÁREA DA ORDEM TERCEIRA E NA ÁREA DO
ANTIGO CONVENTO . FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.12.

Largo do Rosário

Na área situada abaixo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
de Olinda existiu um quartel cuja instalação primitiva teria sido das tropas de Henrique
Dias no século XVII. A primeira referência aos quartéis existentes em Olinda é de 1708. O
quartel está registrado no mapa de Olinda 1852 e uma foto tomada por Augusto Stahl em
1858 registra a existência das instalações do quartel, embora a visão esteja prejudicada
pela copa de uma imensa árvore. Outro documento de 1916 da Confraria de Nossa
Senhora do Rosário fala dos alicerces do quartel. Nenhum outro mapa da cidade registra a
existência do quartel. No projeto de revitalização da área não foi prevista a pesquisa
arqueológica porque nada mais se sabia ou se lembrava sobre a existência dessa instalação
militar. É importante frisar que as pesquisas documental e iconográfica só foram
realizadas após serem encontrados os alicerces durante a execução dos serviços de
drenagem, em trecho próximo à Rua do Bonsucesso.
A obra foi paralisada e iniciada a escavação seguindo-se a linha dos alicerces. O
desenvolvimento da pesquisa histórica e documental possibilitou o direcionamento das
escavações e assim foram encontrados vários trechos dos embasamentos que permitem
definir o traçado básico das edificações. Depois de registrados e mapeados, os alicerces
foram acautelados para possibilitar uma futura pesquisa e o projeto foi ajustado com a
marcação dos embasamentos no novo piso a ser construído. A pesquisa foi realizada sob a
coordenação do Arqueólogo José Aylton Coelho de Mello. A pesquisa documental foi
realizada sob a coordenação do Historiador Flávio Dionísio e a pesquisa iconográfica sob
a coordenação do Historiador Alexandre Dias, ambos do Arquivo Público Municipal de
Olinda. O projeto arquitetônico é de autoria do Arquiteto Petrônio Cunha.

IGREJA

QUARTEL
L

FIG. 25 – FOTO DE AUGUSTO STAHL, DE 1858 COM O QUARTEL EM ATIVIDADE; E TRECHO DO MAPA DE OLINDA DE 1852,
ONDE ESTÁ REGISTRADO O QUARTEL. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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FIG. 26 – VISTA DA ÁREA E PERSPECTIVA DO PROJETO ORIGINAL, FEITA PELO ARQUITETO DANIEL LOPES MOREIRA.
FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 27 – TRECHOS DOS ALICERCES ENCONTRADOS. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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FIG. 28 – VISTA DA ÁREA PROSPECTADA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 29 – EXECUÇÃO DO ACAUTELAMENTO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

FIG. 30 – NOVO PROJETO QUE MANTÉM A ESSÊNCIA DO PROJETO ORIGINAL COM A MARCAÇÃO DOS ALICERCES
ENCONTRADOS NO PISO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.13.

Peças encontradas em obras de infra-estrutura

2.13.1. Embutimento das fiações da Rua de São Bento
Obra realizada em 2005 para o embutimento das fiações de energia elétrica e
telefonia e remoção do posteamento. Foram encontradas pequenas peças e estruturas
construtivas. Obra acompanhada pelos arqueólogos José Aylton Coelho de Mello e Plínio
Victor.

FIG. 31 – PEÇAS ENCONTRADAS NAS ESCAVAÇÕES AO LONGO DA RUA DE SÃO BENTO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.13.2. Obra de drenagem da Avenida Liberdade
Obra realizada em 2007 para a drenagem da área do Carmo. Encontradas pequenas
peças e antigas tubulações de drenagem. Obra acompanhada pelo arqueólogo José Aylton
Coelho de Mello

FIG. 32 – ANTIGA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM E PEÇAS ENCONTRADAS NA ESCAVAÇÃO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.14.

Pesquisas no casario do Sítio Histórico de Olinda

Foram realizadas mais de 20 pesquisas arqueológicas no casario do Sítio Histórico
desde o ano de 2000. São aqui apresentados quatro exemplos. As pesquisas foram
realizadas pelo arqueólogo José Aylton Coelho de Mello a partir das solicitações do
Departamento de Análise da Diretoria do Patrimônio da SEPACCTUR, instalado desde
2005 na Diretoria de Controle Urbano Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio
Ambiente e também de solicitações de moradores. A pesquisa realizada no imóvel da Rua
Prudente de Morais nº 472, atendeu à solicitação da SEPACCTUR com o objetivo de
orientar a elaboração do projeto arquitetônico para instalação da Casa do Turista.
2.14.1. Rua 27 de janeiro n° 129
Pesquisa realizada em 2007 a partir de solicitação do morador para identificar
paredes e vãos que sofreram alterações. Casa muito íntegra na tipologia e volumetria.

FIG. 33 – FACHADA E ABERTURA NO REVESTIMENTO NO INTERIOR DO IMÓVEL IDENTIFICANDO VÃO ENTAIPADO. FONTE:
SEPACCTUR/OLINDA.

2.14.2. Rua de São Bento n° 219
Pesquisa realizada em 2006 numa casa com fachada de porta e duas janelas para
verificar a existência de portadas nos dois vãos de janelas. Foram encontradas as portadas
completas indicando que ali existiram três portas. O proprietário executou a demolição
das paredes e instalou as portas sem autorização da Prefeitura e do IPHAN.

FIG. 34 – FACHADA DO ÍMÓVEL EM TRES MOMENTOS: COM A PORTA E DUAS JANELAS; DURANTE A PESQUISA; E APÓS A
INSTAÇÃO DAS PORTAS; E O DETALHE DA ALVENARIA SOB A JANELA E A PORTADA EM PEDRA APÓS A REMOÇÃO DO
REBOCO. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.14.3. Rua Bispo Coutinho n° 848
Pesquisa realizada em 2003 para orientar projeto de intervenção. Foram encontradas
alvenarias com diversas disposições de assentamento e estruturas portantes e a amarração
em madeira das paredes na parte superior.

FIG. 34 – FACHADA DO ÍMÓVEL E ABERTURAS NO REVESTIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS
PORTANTES. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.

2.14.4. Rua Prudente de Morais n° 472
Pesquisa realizada em 2005 para orientar o projeto de intervenção.
Acompanhamento do Arqueólogo José Aylton Coelho de Mello.

FIG. 35 – FACHADA DO IMÓVEL E MARCA DE EMPENA NA PAREDE INTERNA. FONTE: SEPACCTUR/OLINDA.
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2.15.

Mapas dos locais das pesquisas apresentadas neste texto

FIG. 36 – MAPA DO SÍTIO HISTÓRICO

FIG. 37 – MAPA DA CIDADE DE OLINDA
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3.

Conclusões e pensamentos finais

Inicialmente, na crítica que se faz à arqueologia histórica em Olinda é importante
frisar os esforços de um trabalho “sacerdotal” dos arqueólogos que a fazem, superando
dificuldades de todas as ordens e espécies. A Prefeitura de Olinda conta com dois
arqueólogos em seu quadro técnico: Plínio Victor e José Aylton Coelho de Mello,
graduados em História e com especialização em Arqueologia, ambos com experiência
desde a arqueologia pré-histórica em acompanhamento de pesquisas nos anos 1980
realizadas pela arqueóloga Niéde Guidon na Serra da Capivara (Piauí), ao
acompanhamento de pesquisas nas áreas urbanas das cidades do Recife e de Olinda, com
os arqueólogos Marcos Albuquerque e Ulisses Pernambucano.
A legislação brasileira trata sobre as questões de arqueologia e de defesa dos sítios
arqueológicos, cabendo ao IPHAN fazer cumprir a legislação, sendo de sua competência a
concessão e o acompanhamento das licenças para as pesquisas arqueológicas em todo o
território brasileiro. Entretanto, a profissão do arqueólogo ainda não está regulamentada e
não conta com órgão de classe fiscalizador, o que permite a qualquer profissional de nível
superior se especializar em Arqueologia. A única entidade existente é a Sociedade
Brasileira de Arqueologia - SAB, sociedade civil de caráter científico, destinada a
congregar arqueólogos e demais especialistas dedicados ao ensino e à pesquisa de
arqueologia e áreas afins, conforme consta em seus estatutos. A proposta de lei para
regulamentação da profissão do arqueólogo está em tramitação no Senado Federal sob o
nº SF PLS 00274/2004, que em 12/03/2007 estava pronta para seguir para a pauta da CAS
– Comissão de Assuntos Sociais. O texto pode ser visto na página web:
http://legis.senado.gov.br/pls/prodasen/PRODASEN.LAYOUT_MATE_DETALHE.SH
OW_INTEGRAL?t=2722 (último acesso em 25/mai/2007).
A discussão sobre os procedimentos conceituais da pesquisa arqueológica ainda não
terminou e ainda seguirá um longo caminho. É necessário que a discussão seja ampliada e
levada aos diversos fóruns e seminários. Mesmo que cada caso deva ser analisado à luz de
especificidades e situações particulares, é necessário se ter uma voz comum sobre a
metodologia e procedimentos, que hoje estão à mercê da ideologia do arqueólogo que
coordena a pesquisa.
Os conflitos sobre os procedimentos da arqueologia não acontecem somente em
Olinda ou no Brasil. Nesse momento há uma celeuma entre o INC – Instituto Nacional de
Cultura do Peru e a Unidad de Gestión de Chan Chan, sobre os procedimentos de
proteção dessa antiga cidadela da civilização Chimu (pré-Inca), maior sítio arqueológico a
céu aberto do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e que está
ameaçado pelas mudanças do clima.
Voltando a Olinda, todos os que fazem a gestão da cidade (técnicos e
administradores) parecem reconhecer a importância da pesquisa arqueológica e da
necessidade de estudos prévios antes do início da obra. Na realidade os estudos deveriam
ser feitos antes da elaboração do projeto. O problema que vem ocorrendo nos últimos
anos em Olinda é que, sendo umas das “cidades da amostra” do Programa
MONUMENTA, na pressa em elaborar os projetos básicos necessários para a inclusão da
cidade no início do programa, não se fez o que o programa exige: a análise interpretativa
das áreas previstas a receber intervenção. Essa análise possibilitaria determinar a
necessidade de se realizar a pesquisa arqueológica ou outro estudo para melhor orientar a
elaboração dos projetos de intervenção. Hoje em dia ocorrem os achados “fortuitos”
exatamente pela falta de um estudo prévio mais detalhado.

23

TEXTOS PARA DISCUSSÃO V. 18
SÉRIE 2 – GESTÃO DE RESTAURO

Mesmo no caso da Igreja do Carmo, em que se sabia que poderiam ser encontrados
os elementos que os documentos descrevem sobre a edificação, não se fez a pesquisa
arqueológica em período prévio à execução da obra. O motivo foi a equivocada imposição
de prazos pelo Programa MONUMENTA em 2005, para a realização de licitações e
contração de obras, com o objetivo de intensificar a execução do programa nas cidades
participantes e assim justificar a utilização dos recursos alocados que apresentava baixos
índices de execução. Mas isso é outra estória.
É necessário que se tenha a compreensão de que obras em áreas históricas não
devem ser executadas da mesma maneira que em outras áreas da cidade. Os serviços na
Igreja de São Sebastião (Varadouro, Olinda) foram um bom exemplo disso em razão de
serem realizados por administração direta do Poder Público – A extinta Fundação Centro
de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda tinha operários de obras especializados em
restauração e contava com recursos do Fundo de Preservação, criado em 1979, fazendo
parte do Sistema Municipal de Preservação.
Outro fato que deve ser evitado a qualquer custo é o que ocorreu nas escavações do
Largo do Cruzeiro de São Francisco: pela falta de decisão sobre o que se fazer o sítio ficou
à mercê do vandalismo e da destruição por intempéries, devido à ausência de proteção
dos achados, sem se falar de omissão e descaso. Foram perdidos elementos arqueológicos
importantes como ossadas humanas intactas e os pisos e estruturas encontradas ficaram
em risco de destruição.
É necessário também se ter em mente que, conforme dispõe a legislação sobre
arqueologia, ao se encontrar um vestígio arqueológico, esse passa a ser uma questão
nacional e não somente do município onde se localiza o sítio. Assim, prevalece a
legislação brasileira sobre o sítio e os achados arqueológicos, bem como o controle do
IPHAN sobre os achados.
Para concluir, fica uma indagação: considerando a legislação brasileira sobre a
arqueologia e as características arqueológicas do Sítio Histórico de Olinda, a cidade deve
ser considerada como um grande sítio arqueológico?
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