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ABSTRACT 
 
This research main subject  is the landscape of the Capibaribe river, in the city of Recife, which focus 
a part of this landscape during the historic period between the end of 70´s decade of the twenty 
century and the begining of the twenty-one century, considering also the historical and cultural 
process before this period. This study, based on arguments of the New Cultural Geography, argues 
about the ways as the cultural groups, have appropriated the Capibaribe river’s margins building 
landscapes and also as these groups interpret the significance and the representation of these 
landscapes. 
This research considers also the reflection about the need to revitalize the Capibaribe river and their 
margins, very important in the landscape viewpoint, “biologic, ecological and sentimental”, to be 
used by  the inhabitants of Recife, intending to rescue the integrative relation between people and 
river, which is recognized as the symbol of the city of Recife. 
Key-words: landscape, significance, representation. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A busca por um campo do conhecimento científico visando a embasar o estudo sobre a paisagem do 
rio Capibaribe, fez com que na condição de arquiteta, encontrasse na abordagem da paisagem sob a 
perspectiva geográfica, respostas que possibilitasse a concretização da tese de doutorado aqui 
apresentada sob a forma de síntese. O caminho trilhado nessa direção foi cheio de desafios e 
enriquecido pela experiência em atravessar as fronteiras da  interdisciplinaridade. 
Seguindo esse percurso, foi definido como tema principal a paisagem do rio Capibaribe, (mapa 1) 
tendo como recorte espacial uma determinada porção dessa paisagem, situada na cidade de Recife 
(mapa 2). A formação dessa paisagem, ocorreu como resultado da ação dos grupos culturais sobre esse 
elemento hídrico e suas margens, num processo de construção social ao longo da história.                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa 2. Localização da Cidade do

Recife. 
 Fonte: GOMES, E.(1997, p.59.). 

Mapa 1: Bacias Hidrográficas do
Recife. Fonte: Atlas Ambiental do
Recife, 2000, p. 52 
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O tema desse estudo, portanto, trata de uma paisagem urbana, entendendo que a paisagem é um 
recorte espacial de uma determinada parcela da superfície da terra, modelada pela ação intencional 
do homem sendo composta de muitas camadas de significados (COSGROVE: 1998:106). Nesta 
perspectiva de abordagem a paisagem existe a partir de quem a observa, sendo única e individual. 
O olhar dos grupos culturais que observam e vivenciam a paisagem no seu cotidiano, ou seja 
daqueles que  a re(inventam) na sua imaginação é impregnado de crenças, valores e interesses, 
pautado na carga cultural, socioeconômica e emocional dos observadores, a partir de uma visão de 
mundo pré –concebida no seu sistema de representação.  
 
A escolha desse tema é resultado do reconhecimento da importância do rio Capibaribe como 
elemento marcante na fisiografia da cidade do Recife, pois o sítio onde está localizado a cidade, 
abrange o mar e a área de planície entrecortada por um grande número de rios e riachos, 
conferindo a mesma um caráter fortemente aquoso. A historiografia da cidade aponta como é forte 
a representação da água, como podemos observar através da afirmação de OIVEIRA(1942:38) que 
“no Recife, o que não é água, foi água ou lembra a água, sendo esta a razão porque a chamaram 
de cidade anfíbia”. Entre os elementos fisiográficos aquosos, constituídos pelos rios, o mais 
evidente e importante na planície do Recife, é o rio Capibaribe.  
 
O rio Capibaribe, que significa “rio das capivaras”, é o principal curso d’água da bacia 
hidrográfica  do Capibaribe (mapa 1), e possui 7.400 km2 de extensão, sendo o sistema 
hidrográfico mais expressivo no município do Recife, tendo 59,1km2 de sua área inseridos nessa 
cidade. Esse rio tem suas nascentes nas lagoas do Araçá, das Estacas e do Angu,  na serra do 
Jacarará. Ao descer a serra, no seu trajeto de 253km do Agreste à foz,  encontra montanhas, vales, 
canaviais e pastagens ao percorrer 44 municípios, em direção ao litoral.  
 
A importância do rio Capibaribe ocorre também  por sua contribuição ao processo de formação e 
estruturação da cidade do Recife. Isso porque a fundação da cidade deu-se a partir do porto cujo 
desenvolvimento como atividade econômica, no final do século XVI,  só foi possível em virtude 
da produção de açúcar  pelos engenhos estabelecidos nas “várzeas do baixo Capibaribe e do baixo 
Beberibe, (...), possuidora de excelentes solos de cana e situada à pequena  distância do nódulo 
da colonização” (MELO:1978:49). Esse contexto, resultou no tipo de economia e sociedade 
existente naquele período. Assim, o rio Capibaribe contribuiu como suporte para as atividades 
econômicas e também utilitárias, pois como era a única via de ligação existente entre os engenhos 
e o porto, passou a ser utilizado para o escoamento do açúcar, para o transporte dos moradores dos 
engenhos e dos núcleos de povoação que foram se formando em torno dos mesmos, assim como 
servia de fonte de abastecimento d’água. Devido a esses tipos de uso estabeleceu-se uma relação 
entre os moradores das suas margens e o rio.  
 
O rio Capibaribe também contribuiu no processo de expansão da cidade, pois a sua morfologia 
direcionou o processo de ocupação da mesma, desde o século XVII, como resultado do 
povoamento e da expansão da cidade que foram feitos acompanhando os meandros do rio, do 
núcleo inicial em direção a ilha de Antônio Vaz, como também no sentido contrário, do interior, 
onde estavam localizados os engenhos de açúcar, nas “várzeas do Capibaribe”, em direção ao 
porto. 
 
A cidade do Recife, por ter sido construída sobre ilhas e terras ladeadas por áreas alagadiças, foi-
se moldando às formas e aos contornos dos espaços sólidos pré-existentes. Essa moldagem foi 
feita sob a influência da água, como conseqüência das áreas conquistadas aos rios e aos pântanos 
(MELO:1978:47). Nesse contexto, o traçado urbano da cidade foi sendo condicionado por seu 
sítio fluvial e deltaico, resultando na cidade atual. Segundo declarações do arquiteto historiador 
José Luís da Mota Menezes, na entrevista feita,“O rio Capibaribe desenha a cidade do Recife, o 
que sobrou do rio é que é a cidade, que muitas vezes roubou do rio solo firme”. 
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Nessa direção, foi sucedendo a confecção das diversas paisagens, que, entre os séculos XVII e 
XJX, foram sendo construídas, através do trajeto desse rio pelos antigos engenhos, povoados, 
subúrbios e atuais bairros banhados por ele,como resultado da relação estabelecida pelos grupos 
culturais com esse elemento hídrico durante esse período.  
 
Um outro aspecto da importância do rio Capibaribe é o fato dele ser um elemento marcante na 
formação da paisagem da cidade do Recife, porque cerca de 21 bairros são banhados por esse rio, 
estando presente, sobretudo, no centro da cidade, onde estão localizadas as principais pontes e os 
edifícios históricos às suas margens. Segundo CASTRO (1992:257), “Este ar e este solo onde 
assenta a cidade do Recife, e donde a cidade tira a vida de toda a sua fisionomia, são efeitos 
exclusivos dos rios que a banham. Do Capibaribe e do Beberibe. Por toda a cidade eles correm 
em zigue-zague, passando ali, acolá, debaixo duma ponte, dando um ar de doçura à cidade. 
Cidade de paisagem doce, em pleno nordeste ardusto (...).  
O Capibaribe que vem de mais longe, (...), desce aos trancos por cima das pedras, encontrando 
cidades e povoações, contando simbolicamente todas as peripécias da vida do sertão. Ora num 
tom humilde, quando é tempo de seca e de necessidade(...). Ora num tom de pabulagem, 
transbordando das margens a opulência das suas águas ruidosas, relatando a abundância das 
terras onde as chuvas fertilizantes se derramaram copiosamente. Na descida vão as águas 
refletindo sempre paisagens diferentes” . 
   
O rio Capibaribe  também é um elemento importante como ecossistema  para o equilíbrio físico –
natural da cidade, pois contribui na amenização do clima, porque através dele penetram os ventos 
alísios e, pela existência da fauna e da flora, apesar da degradação apresentada. De acordo com o 
depoimento de técnicos e de pesquisadores do meio ambiente, ao participarem de uma “canoata” 
pelo rio Capibaribe, com 30 embarcações, em comemoração ao dia mundial da água, visando fazer 
um protesto para alertar a sociedade sobre a importância de recuperar o rio, foram catalogados 32 
espécies diferentes de pássaros, assim como outros animais. 
 
Outro fato que determinou a escolha desse tema, foi a preocupação com a degradação crescente 
desse elemento hídrico e das suas margens. Um fator que contribuiu com esse processo foi a 
implantação de indústrias, principalmente as usinas que desde o final do século XJX, começaram a 
poluir os rios, que perderam, assim, as funções que tinham com o engenho, onde a água era 
utilizada, segundo ANDRADE (1989:84), “(...) como fonte de energia, (e) como força motriz”. 
Como o rio Capibaribe banha 44 municípios, percorrendo uma extensão de 253 km parte da carga 
poluidora, até a década de 90, do século XX, era lançada ao rio. Atualmente, em decorrência das 
denúncias feitas aos jornais pela sociedade civil e pelos ambientalistas, esse processo está mais 
controlado através da Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos – CPRH.  
 
Outro fator que contribuiu com o processo de degradação do rio Capibaribe foi a intensificação da 
ocupação às  suas margens , que teve início no final do século XIX, em decorrência da abolição da 
escravatura, havendo uma migração no sentido campo-cidade, e no século XX, como resultado da 
modificação do sistema produtivo açucareiro, com a implantação das usinas liberando mão-de-
obra, tendo-se intensificado a migração rural. A população migrante, sem condições de acesso à 
terra, foi-se instalando nas áreas de mangues e alagados, que eram terras menos valorizadas, e ali 
construía seus mocambos, utilizando a pesca no rio como meio de subsistência 
(CASTRO:s/d:153). Contribuiu para o adensamento, na margem esquerda, a ocupação de famílias 
de  renda média e alta, residindo nos loteamentos que substituíram os engenhos, os sítios e  as 
chácaras. Nesse contexto, os esgotos domésticos passaram a ser lançados no rio, sendo atualmente 
a maior causa da poluição, pois a cidade do Recife tem apenas 30% de esgotamento sanitário. 
Segundo, Alex Araújo, especialista em mecânica dos fluidos a, “(...) carga fundamental que ataca 
os nossos rios vem do esgoto bruto, que gera um problema muito sério de saúde pública por causa 
da contaminação”. 
 
Finalmente a escolha desse tema foi resultado da inquietação quanto as intervenções urbanas e 
ambientais, ocorridas nessas margens, a partir da perspectiva dos urbanistas, suscitando a 
indagação: Porque as propostas de intervenção urbana  não se baseiam em estudos que 



 4 

ultrapassem a “maneira de ver a paisagem” dos planejadores urbanos, para se chegar a apreensão 
do significado do rio e da representação das suas paisagens, através daqueles que o vivenciam no 
cotidiano?  
 
O foco desse estudo são as relações estabelecidas entre alguns grupos culturais e o rio Capibaribe. 
Esse rio que era utilizado a partir do século XVII, como suporte de atividades utilitárias,  no 
século XIX, devido a substituição dos engenhos existentes às suas margens, por sítios e chácaras, 
passou a ser utilizado para banhos medicinais e  como lazer ativo e contemplativo. Nesse período 
as casas situadas nos sítios e chácaras eram construídas com a frente para o rio, possuindo um cais 
de atracamento (figura 1). 

 No entanto, no início do século 
XX, com a abertura das estradas e 
a utilização dos meios de 
transporte viário, as casas 
passaram a ser construídas com a 
frente para essas vias e o lado do 
rio foi tornando-se o fundo das 
casas.  Assim, devido ao 
desenvolvimento do sistema 
viário e a poluição apresentada, as 
relações estabelecidas com o rio 
foram modificadas, iniciando-se 
uma ruptura progressiva entre os 
habitantes dessas margens e esse 
elemento hídrico. No final do 
século XX, em uma grande parte 
dos bairros banhados pelo rio 
Capibaribe, começou também a 
ser construídos edifícios com 
muros altos separando-os do rio, 
interceptando uma paisagem que 

se integrava (foto 1), apesar de no centro da cidade o rio continuar a ser um elemento marcante na 
paisagem, representado nos cartões postais, possuindo vias localizadas às suas margens, assim 

como belos edifícios históricos (figura 2). 
 
Apesar desse contexto, o rio Capibaribe e suas pontes, 
foi escolhido pela população recifense como o símbolo 

Figura 1: Parte de Passagem da Madalena. Litogravura de Luis 
Schlappriz, meados do século XIX. 
 Fonte: Fundação Joaquim Nabuco. Setor de Iconografia. 

Foto 1: Ocupação às margens do Rio
Capibaribe. Fonte: Aderbal Azevedo.

Figura 2: Cais do Capibaribe - Rua da Aurora., 1911. 
(Cartão postal do Recife, aquarela) . 
 Fonte: MAIOR, M. & SILVA, l.. (1992,  p, 234) 



 5 

mais representativo da cidade, em pesquisa realizada em 1997. 
 
Entretanto, devido ao pouco uso que se faz do rio, assim como à degradação em que ele se 
encontra, a imprensa local tem publicado artigos mostrando a importância que ele tem para a 
cidade e a necessidade de resgatar sua paisagem para usufruto da população e dos turistas. Um 
desses artigos tem o seguinte título: “Capibaribe vive no esquecimento”. Conforme esse artigo 
“Apesar de ser o principal cartão postal do Recife, o Capibaribe, hoje, pouco serve aos recifenses 
e aos turistas”.  
 
Essas observações são feiras não apenas na esfera da imprensa periódica, mas também em artigos 
publicados por arquitetos historiadores e urbanistas. Sendo assim, cabe perguntar: se esse rio teve 
um significado tão positivo para a população no passado e, nos dias atuais, continua a ser um 
símbolo na referência da cidade, será que ele “vive no esquecimento”? Nesse sentido é importante 
que se indague: qual o significado e as representações da paisagem do rio Capibaribe para os 
grupos culturais que a vivenciam? Essas questões determinam essa pesquisa.  
 
Este estudo tem, pois, como objeto os significados e representações da paisagem do rio Capibaribe 
para os diversos grupos culturais, tanto aqueles que não a vivenciam no cotidiano e que são 
observadores da mesma, como para os que ocupam as suas margens. Pretendemos delimitar, como 
marco físico do nosso objeto de estudo, a margem esquerda do rio, que recebe a influência dos 
bairros Poço da Panela, Monteiro e Apipucos, e a margem direita abrangendo os bairros de 
Cordeiro e Iputinga (mapa 3) e, como marco temporal, o período entre o final da década de 70 do 
século XX até o século XXI, levando em consideração o processo histórico e cultural ocorrido 
anteriormente. A definição do marco temporal foi em decorrência das intervenções urbanas às 
margens do rio Capibaribe, no recorte objeto de estudo, que começaram a ser propostas no final da 
década de 70, do século XX. 

A escolha desse recorte 
espacial como objeto de 
estudo deve-se a importância 
do mesmo no processo de 
formação socioeconômica, 
histórica e cultural da cidade 
do Recife. Foi nesse recorte, 
localizado na “Várzea do 
Capibaribe”, que por 
oferecer a fertilidade 
proporcionada pelos solos de 
aluvião, se implantaram 
alguns dos primeiros 
engenhos, que eram a base 
econômica da sociedade 
existente naquela época.  
  
 No século XIX, os engenhos 
foram sendo substituídos por 
sítios e chácaras, que eram 
utilizados, sobretudo, na 
margem esquerda, para 
veraneio. Assim, o rio passou 
a ser usufruído pela 
população e pelos turistas que 
vinham ao Recife, conforme 
os seus relatos. 

 
No início do século XX, a margem direita começou a ser ocupada por uma população migrante, 
formada por “excluídos”, passando a ser confeccionadas por esses grupos culturais,  paisagens  

Mapa 3: Recorte da área objeto de estudo. Fonte: Carta da
Nucleação Centro da Região Metropolitana do Recife. FIDEM. 
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mais homogêneas, enquanto que, a margem esquerda ocupada por grupos sociais diferenciados, 
principalmente por uma população de classe de renda média e alta, passou a produzir paisagens 
heterogêneas. Nesse contexto, essas paisagens foram resultado de várias expressões culturais.  
 
A escolha desse recorte espacial ocorre também porque suas paisagens são pouco visíveis e 
acessíveis, pois com a ruptura progressiva entre os grupos culturais e o rio Capibaribe, durante o 
processo de urbanização da cidade do Recife, esse recorte passou a ser negado. Atualmente as 
paisagens desse recorte só são observadas, pelos moradores ribeirinhos de classe de renda baixa, 
cujas casas ficam de frente para o rio, ou os moradores de classe de renda média e alta que residem 
nos prédios existentes nas margens do mesmo. 
 
O objetivo geral desse estudo é apreender os significados e representações da paisagem do rio 
Capibaribe, para os diversos grupos culturais, tanto os que a vivenciam no cotidiano como aqueles 
que não a vivenciam, mas que são observadores desse recorte espacial, visando a dar subsídios às 
intervenções urbanas propostas nesse recorte. E os objetivos específicos são: interpretar tanto os 
significados e representações que tem a paisagem do rio Capibaribe para os grupos culturais que 
habitam às suas margens, no recorte estudado, ou seja, para os “insiders”, que são os participantes 
ativos dessa paisagem, como os significados e representações que tem essa paisagem  para os 
grupos culturais que não a vivenciam e a (re)elaboram  no cotidiano, os “outsiders”, considerados 
observadores da mesma, inclusive o pesquisador, que é um intérprete especial; e comparar os 
significados e representações que tem a paisagem do rio Capibaribe para os “insiders”, com os 
significados e representações dessa paisagem para os “outsiders”. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Visando a atingir os objetivos propostos, adotou-se como abordagem um dos métodos empregados 
nas ciências sociais, tendo os conceitos de paisagem, significado e representação como referência 
teórica e como base os fundamentos da Nova Geografia Cultural. Com relação aos procedimentos 
metodológicos, os que mais se adequaram a este estudo foram aqueles relacionados com a 
pesquisa histórica, no âmbito de um dado recorte espaço temporal. Nesse espaço temporal, 
trabalharam-se os meios empíricos adequados à construção dos fatos, averiguados à luz da teoria, 
visando interpretar os significados e representações atribuídos à paisagem do rio Capibaribe pelos 
“insiders” e pelos “outsiders”. 
 
O plano de trabalho envolve uma pesquisa documental e uma pesquisa de campo. A pesquisa 
documental é baseada em levantamentos bibliográficos e na coleta de documentos oficiais.  Os 
levantamentos bibliográficos consta de livros que relataram o processo de construção histórica da 
paisagem do rio Capibaribe e de cada um dos bairros estudados, assim como de poesias e relatos 
de viajantes. Esse processo também foi mostrado através de material iconográfico e cartográfico, 
tais como mapas, fotos e figuras, pois esses documentos, de acordo com COSGROVE(1998:110), 
constituem-se como produtos culturais cuja representação ajudou  a interpretar o simbolismo 
contido na paisagem do rio Capibaribe. Fizeram parte desse levantamento pesquisas nos jornais 
que continham  matérias sobre o rio Capibaribe, relacionadas às questões que envolviam esse 
recurso hídrico e às intervenções ocorridas às suas margens, tanto através das leis de uso e 
ocupação do solo como dos projetos urbanos e ambientais, entre o final da década de 70 do século 
XX e o início do século XXI.  
 
A coleta de documentos oficiais, foi feito com a finalidade de serem analisados alguns projetos de 
intervenção urbana e ambientais, assim como os projetos propostos. Também foram analisadas as 
leis de uso e ocupação do solo e os instrumentos jurídicos e ambientais de âmbito federal, estadual 
e municipal. 
 
Com relação a pesquisa de campo, existe uma variedade de abordagens metodológicas, visando a 
tornar o pesquisador capaz de apreender a realidade na qual está inserido seu objeto de estudo. Os 
pesquisadores que têm a paisagem como método de estudo, dependendo da sua linha de 
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abordagem, empregam métodos diferenciados. No caso deste estudo, cujo objetivo é apreender os 
significados e as representações da paisagem, ou seja,  levantar dados qualitativos e não 
quantitativos, optou-se pela pesquisa qualitativa semi-estruturada. Essa linha de pesquisa adota 
como procedimentos a observação livre e a entrevista semi-estruturada. 
 
A observação livre é um procedimento que visa conhecer mais profundamente o recorte do objeto 
de estudo. Sendo assim, procurou-se identificar as associações de moradores existentes, para 
posterior entrevista com os representantes dessas associações e com moradores mais antigos, 
assim como identificar os intelectuais e artistas residentes no entorno das margens do rio 
Capibaribe, no espaço específico recortado para a pesquisa. Também procurou-se participar de 
eventos relacionados ao rio, com as “canoatas”, que ocorrem em datas comemorativas, como o 
dia mundial da água e do meio ambiente, visando a chamar a atenção da comunidade sobre os 
problemas ambientais referentes ao rio.  
 
Nas entrevistas semi-estruturadas, as questões são organizadas dentro de alguns tópicos, 
estruturados de forma a atender aos objetivos da pesquisa. A estrutura dos tópicos das entrevistas 
foi a mesma, no entanto, nas entrevistas com os “outsiders” foram incorporados alguns tópicos, 
compatíveis com as informações que se queria obter, ligadas a cada área de atuação desses 
profissionais. Os significados e representações do rio Capibaribe se diferenciam entre os grupos 
culturais que habitam às suas margens e que o vivenciam, de acordo com o tipo de uso que esses 
grupos fazem do rio e com a maneira de se relacionar com o mesmo, como também com o nível 
socioeconômico e a formação sociocultural dos diferentes grupos. Segundo COSGROVE 
(1998:104), as diferentes posições ocupadas pelos grupos na sociedade resultam em experiências e 
consciências distintas, e a evidência dessas diferenças se expressa na paisagem. 
 
Os grupos culturais entrevistados foram: Entre os “insiders”, constituídos pela população 
ribeirinha de classe de renda baixa, média e alta, foram entrevistados 52 representantes desse 
grupo, e com os “outsiders” foram feitas entrevistas com 20 profissionais representantes de 
órgãos públicos, setor imobiliário, especialistas no campo do planejamento urbano e do meio 
ambiente e ambientalistas.  
 
Os resultados das entrevistas dos “insiders” e dos “outsiders” foram interpretados separadamente 
e, posteriormente, foram comparados aos significados e às representações que tem a paisagem do 
rio para esses grupos culturais, através de uma matriz, visando selecionar os dados qualitativos, ou 
seja, interpretar as semelhanças e diferenças nas “maneiras de ver” essas paisagens. Embora essa 
pesquisa seja qualitativa, visando a aferir os resultados das comparações feitas, os dados foram 
quantificados e, para uma melhor visualização foram apresentados em gráficos.  
 
 A estrutura da tese está distribuída da seguinte forma: primeiro, a reflexão se inicia com um 
capítulo teórico, no qual se investigam os diversos conceitos de paisagem, significado e 
representação, a partir das diversas abordagens compartilhadas entre os estudos humanísticos e 
culturais, cujo enfoque se centra na perspectiva utilizada na corrente de pensamento da Nova 
Geografia Cultural. Ainda nesse capítulo   discorre-se, de forma breve,  sobre a influência dos rios 
na formação das cidades às suas margens, as relações que se estabeleceram entre os grupos 
culturais e  alguns rios urbanos no Brasil,  e algumas pesquisas seguindo diferentes linhas de 
abordagem, tendo como referência paisagens de rios urbanos.  
 
No segundo capítulo, de forma breve, o processo de formação histórica das paisagens do rio 
Capibaribe na cidade do Recife, desde a colonização, no século XVI, até o século XX, e como se 
foram estabelecendo as relações entre os grupos culturais e esse elemento hídrico. Durante esse 
processo, buscou-se verificar como o rio foi representado pelos viajantes, através dos relatos, 
pinturas, mapas e fotografias, assim como pelos que aqui nasceram ou viveram, através de 
crônicas e poesias.  
  
No terceiro capítulo, foi relatado o processo de formação dos bairros que constituem o objeto 
desse estudo, assim como foi analisada a influência da morfologia do rio na confecção dessas 
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paisagens. Também nesse capítulo, foi feita a análise do processo de ocupação e urbanização 
ocorrido nas margens desse recorte , entre o final da década de 70, do século XX e o início do 
século XXI. Finalmente foi feito uma análise nas leis de uso e ocupação do solo, assim como dos 
instrumentos jurídicos ambientais, objetivando verificar como esses instrumentos condicionaram a 
formação das paisagens às margens do rio, no recorte objeto de estudo.  
No quarto capítulo, interpretou-se através do resultado das entrevistas, a diversidade de “maneiras 
de ver” a paisagem do rio  Capibaribe dos “insiders” e “outsiders”, assim como os significados e 
representações da paisagem desse rio para os diferentes grupos culturais, os que habitam às suas 
margens, os “insiders”, e os observadores da mesma, os “outsiders”. Por fim, fez-se uma 
comparação entre os significados e representações que tem o rio para esses grupos culturais. 
 
 
3. UMA (RE)LEITURA DA PAISAGEM DO RIO CAPIBARIBE 
 
Na narrativa a respeito da formação das paisagens do rio Capibaribe, foram interpretadas as 
“maneiras de ver” a paisagem a partir das relações estabelecidas entre os “insiders” e 
“outsiders” e o rio Capibaribe, através dos significados e representações contidos nos registros de 
mapas, litografias, poesias, relatos de viajantes, fotografias e depoimentos orais. Esses registros, 
relacionados a vários momentos históricos, e que se constituem “produtos culturais”, 
evidenciaram como são múltiplas e distintas as expressões individuais e coletivas, assim como são 
específicos a cada indivíduo e grupo cultural, o significado e a representação das paisagens.  
 
3.1. AS PAISAGENS DOS SÉCULOS XVI, XVII E XVIII 
 
Entre os séculos XVI e XVII, as paisagens começaram a ser confeccionadas de acordo com a 
“maneira de ver” dos colonizadores portugueses e holandeses, pautadas pelos fatores estratégico-
militar, mercantil e cultural.  
 
Segundo a “maneira de ver” do colonizador português, a planície do Recife não parecia ser 
saudável para um assentamento urbano, por ser “encharcada”, como também não oferecia 
segurança militar. Nesse contexto esse colonizador escolheu como sede do seu domínio, a colina 
de Marim, que depois passou a se chamar Olinda, dominando do alto a planície e as águas. Assim, 
o Recife de Areia” foi escolhido como porto e nas várzeas dos rios foram implantados os  
engenhos de açúcar. Os engenhos situados na “Várzea do Capibaribe”, na segunda metade do 
século XVI, já tinham tomado um grande impulso. Apesar da importância que tinha o rio 
Capibaribe para esse grupo cultural, por seu valor utilitário, a relação existente era de desrespeito, 
pois a prática cultural de alguns proprietários de engenhos era “lançar imundícies aos rios bem 

como bagaço de cana” 
(MELLO:1987:37). 
 
O colonizador holandês, 
apesar de ter o mesmo 
interesse do colonizador 
português, de ocupar, 
controlar e explorar, tinha um 
olhar diferente por pertencer a 
um outro grupo cultural. 
Assim, a “maneira de ver” 
desse colonizador influenciou 
na escolha do núcleo do 
Recife como sede do seu 
domínio, determinado pela 
experiência no domínio às 
técnicas de controle das águas 
no seu país de origem, os 

Mapa 4: Mapa de Recife, do livro de Johan NIEUHOF, 1703. 
Fonte: MENEZES, J.L. (1999 P. 102). 



 9 

Países Baixos, cujo sítio se assemelhava ao Recife.  
                                                                   
A relação desse grupo cultural com água foi impor a  “marca da vontade humana” 
(CASTRO:s/d:122), pois seguindo o projeto proposto para a cidade Maurícia, pelo arquiteto Pieter 
Post, o conde Maurício de Nassau mandou aterrar mangues e alagados, construir diques e abrir 
canais, geometricamente traçados, visando facilitar o fluxo fluvial. A nova concepção holandesa 
de cidade, baseada nos preceitos do Renascimento, tendo como diretriz a geometria da cidade 
formal e regular (mapa 4), prevaleceu, em oposição à irregularidade da cidade informal 
portuguesa, e com isso “(...) o primeiro choque de culturas vem se dar na nova forma de conceber 
o núcleo urbano”(MENEZES:1999:89). 
 
A herança herdada dos colonizadores fez com que as históricas paisagens do Recife, passassem 
por um processo de mutação, em virtude da continuidade dos aterros nos mangues e alagados. A 
ação dos grupos culturais sobre esse ecossistema, rompendo com seu equilíbrio ecológico e 
hidrológico, teve como resultado as cheias que passaram a fazer parte da vida recifense. 
 
No século XVIII, a expansão da cidade, seguiu o traçado do rio, em direção aos núcleos de 
povoações que foram se formando em torno dos engenhos. No final desse século, os engenhos 
foram sendo substituídos por sítios e chácaras, onde estavam localizadas as casas de veraneio, 
principalmente na margem esquerda do rio, sendo assim, confeccionadas novas paisagens.  
 
3.2. AS PAISAGENS DO SÉCULO XIX 
 
Nesse período ocorreram mudanças relevantes na paisagem da cidade do Recife, com a criação de 
novas paisagens urbanas, pautadas em uma ação modernizadora, de acordo com os preceitos 
urbanos europeus. Foram construídos às margens do rio Capibaribe, o Palácio do Governo, a 
penitenciária, o Teatro Santa Isabel, assim como foram criados passeios públicos, praças e jardins 
ribeirinhos (figura 3), passando o rio a se impor a cidade construída. 

Com a abertura dos portos, 
nesse século, chegaram ao 
Recife viajantes estrangeiros, 
alguns vindos em expedições 
financiadas. A “maneira de 
ver” era diferente do 
colonizador, embora esse 
olhar não fosse ingênuo e 
desinteressado,  pois a 
intenção era observar e 
fornecer informações 
estratégicas do interesse das 
instituições financiadoras.  
 

Nesse século foi representado através desses viajantes, nos relatos, nas litografias e poesias, o 
esplendor do rio Capibaribe que passou a ser utilizado por esses “outsiders” e pela população 
como lazer ativo, contemplativo e para banhos medicinais, nos arredores do Poço da Panela, 
Monteiro e Apipucos.Um desses viajantes, o francês TOLLENARE (1978:61-62), relatou em suas 
Notas Dominicais, que durante o percurso que fez de canoa pelo rio, constatou que “A limpeza das 
águas permite ver um fundo de areia pura, que toma um colorido, verde esmeralda escuro, do 
reflexo da folhagem, em meio do qual vê-se esvoaçar o cacique, (...), o cardeal, vestido de 
escarlate, e mil pássaros, adornados de brilhantes plumagens”. 
 
Apesar da valorização das paisagens desse rio, no centro da cidade e nos seus arredores, existia a 
prática de se jogar neles dejetos, mostrando que a relação estabelecida entre os moradores da 
cidade e o rio, era uma relação contraditória, de admiração e desrespeito, que permanece 
atualmente.    
 

Figura 3: Jardins da Rua do Sol, Recife, século XIX.. 
 Fonte: MESQUITA, L. (.1998,  p. 27)  
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3.3. FORMAÇÃO DAS PAISAGENS NO RECORTE ESTUDADO 
 
No século XVI existiam 16 engenhos na “Várzea do Capibaribe”, entre eles o engenho Casa 
Forte, o São Pantaleão do Monteiro e  o engenho Apipucos, situados na margem esquerda do rio 
Capibaribe, e o engenho Cordeiro, situado na margem direita. No século XIX, esses engenhos se 
transformaram nos povoados do Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e Cordeiro, recebendo 
denominações originadas dos antigos engenhos. Quanto a povoação da Iputinga, originou-se do 
engenho Poeta, que surgiu posteriormente, e do Sítio do Barbalho. Esses povoados, que no século 
XX se transformaram em subúrbios e depois em bairros, constituem o recorte espacial desse 
estudo.  
 
Ao longo dos séculos XVI e XX, a confecção das paisagens do rio Capibaribe, nesse recorte 
espacial, foi ocorrendo de forma diferenciada. Nesse processo, tanto o uso e a ocupação do solo, 
ocorridos às margens do rio Capibaribe nesses engenhos e, posteriormente, nos núcleos de 
povoações e bairros, resultado das ações dos “insiders” como expressão cultural, direcionaram a 
construção das diversas paisagens, como também a morfologia do rio e as intervenções urbanas e 
ambientais influenciaram nesse processo.   
 
Na margem direita do rio Capibaribe, a dificuldade de vias de acesso e meios de transporte 
comunicando-a ao centro e ao interior, foi um dos fatores que contribuiu para retardar o processo 
de desenvolvimento das povoações localizadas nessas margens. Somente na segunda metade do 
século XIX, com a continuação da construção da via Caxangá e de ferrovias, ligando o Recife  às 
cidades do interior, é que houve uma mudança de uso e ocupação do solo, pois  a terra dos antigos 
engenhos, passaram a ser retalhadas em sítios e chácaras e arrendadas aos “foreiros”, constituídos 
por famílias que, em sua maioria, vinham do interior, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
Nesses sítios eram cultivados hortaliças, fruteiras e criavam-se vacas, comercializando-se esses 
produtos para o abastecimento da cidade.  
 
No entanto, a margem esquerda, no século XIX, era ocupada em sua maioria, por famílias de 
renda média e alta, que durante o período de verão iam para os sítios e chácaras para usufruir das 
águas do rio Capibaribe como lazer ativo, contemplativo e para banhos medicinais. No final do 
século XIX, devido a poluição, o rio foi deixando de ser utilizado, modificando as relações entre 
os grupos culturais e o mesmo, pois, até então, mesmo que não houvesse respeito por esse recurso 
hídrico, os grupos não o poluíam na mesma intensidade com que passaram a fazê-lo. Esse fator, 
juntamente com a abertura das estradas e a modernização dos meios de transporte, contribuiu para 
que as casas passassem a dar os fundos para o rio, iniciando-se uma ruptura progressiva entre o rio 
Capibaribe e as suas margens, no recorte espacial estudado.  
 
Nesse contexto, as paisagens da margem direita do rio Capibaribe foram sendo confeccionadas de 
forma diferente daquela da margem esquerda, pois os grupos culturais ali instalados tinham 
formação e interesses distintos. Enquanto que as paisagens da margem esquerda tinham um perfil 
mais urbano, na margem direita as paisagens tinham um caráter mais rural, moldadas segundo 
uma “maneira de ver” daqueles grupos que tinham outra expressão cultural.  
 

 A partir do século XX, intensificam-se as mudanças na ocupação nas margens do rio, devido a 
migração no sentido campo-cidade. A população migrante foi ocupando aos poucos as áreas 
alagáveis de mangues e de várzeas do “baixo curso do Capibaribe”(MELO:1978:29). Na margem 
direita do rio, as paisagens passaram a ser mais homogêneas, constituídas por áreas verdes ainda 
não ocupadas e por favelas, confeccionadas segundo a “maneira de ver” da “gente”  que veio do 
interior, moldando paisagens  “de homens plantados na lama; de casas de lama”, segundo as 
palavras do poeta João Cabral de Melo Neto, no poema, “Paisagem do Capibaribe”. Quanto a 
margem esquerda, passou a ser ocupada por mocambos e palacetes, e atualmente por edifícios onde 
reside uma população mais abastada, caracterizando uma paisagem contrastante (foto 2). Para 
CASTRO (1992:258) “O Recife, cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, 
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é também a cidade dos mocambos – das choças, casebres de barro batido a sopapo, com telhados 
de capim, de palha, de folhas de flandres ( ...)”.  

Nesse contexto, o rio Capibaribe passou a 
separar fisicamente paisagens tão 
contrastantes. O lado esquerdo da sua 
margem, constituído pelos bairros Poço da 
Panela, Monteiro e Apipucos, foi 
representado pelo poeta João Cabral de Melo 
Neto, no poema, “O Rio”, no trajeto do rio 
Capibaribe, de sua nascente a sua foz, na 
cidade do Recife, como bairros “onde há 
poças do tempo estagnadas”, e que no 
presente, guardam a nostalgia, dos nomes 
que herdaram dos antigos engenhos, e das 
marcas das paisagens históricas que foram 
sendo construídas desde o século XVJ. 
Enquanto a margem direita reflete na sua 
paisagem as marcas “de homens plantados 
na lama; de casas de lama”.  

 
O percurso por esse recorte da paisagem do 
rio Capibaribe, proporcionou descobrimentos 
e revelações, de uma face do rio pouco 
conhecida para os  “outsiders” e até para 
alguns “insiders” por ser pouco visível e 
acessível.  

 
 
3.3.1.  INTERVENÇÕES URBANAS E AMBIENTAIS E REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

 
Entre o século XVI e a década de 70 do século XX, o uso e ocupação do solo no recorte espacial 
objeto de estudo, resultou da ação dos “insiders”como expressão cultural dos “urbanistas 
privados”. A partir do final da década de 70, do século XX, as paisagens nesse recorte, passaram a 
ser confeccionadas de forma racional e técnica, segundo a “maneira de ver” do planejador 
urbano, baseada nas regulações de uso e ocupação do solo e nas regulações urbanas e ambientais 
planejadas.  
 
Os planejadores, ao proporem intervir nas paisagens,  segundo a sua visão de mundo, visando a 
salvaguardar o “interesse público”, criam possibilidades de confeccioná-las, dominando a 
natureza e desnaturalizando-a, a partir de técnicas racionais no gerenciamento das mesmas, de 
acordo com as “maneiras de ver” as paisagens dos grupos dominantes onde estão inseridos. 
 
As intervenções nessas  paisagens terminam ocorrendo, segundo representações concebidas pelos 
planejadores, não se levando em consideração a realidade vivida no cotidiano, ou seja, o 
significado que têm essas paisagens para os “insiders”, gerando assim, conflitos, pois essas 
paisagens  não são vistas por  “insiders” e “outsiders” sob uma única perspectiva. 
 
Na margem direita a intervenção urbana implantada pelo poder público através do Projeto Recife/ 
Ocupação das Áreas Vazias, com a construção de habitações destinadas a população de baixa 
renda e a implantação de parques, sedimentou um processo de segregação, que já vinha ocorrendo 
pelo tipo de ocupação existente nessas margens.  
 
Esse projeto ao propor revitalizar as margens do rio Capibaribe, sem considerar a questão da 
qualidade da sua água, provocou o protesto dos ambientalistas, que desde 1980 vinham, em 
conjunto com a sociedade civil, denunciando a poluição hídrica.  No entanto, esses protestos que 

Foto 2 : Contrastes nos tipos de edificações que 
ocupam as margens do Rio Capibaribe  
(Monteiro). Fonte: Aderbal Azevedo. 
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fizeram parte da retórica à natureza, nos marcos de um paradigma ambientalista que fez parte 
desse período, não foram levados adiante e o rio permanece cada vez mais degradado.  
Com relação a margem esquerda, foram travados debates  entre os representantes da Prefeitura, do 
setor imobiliário, os “outsiders”, e os representantes do conjunto urbano de Casa Forte, 
envolvendo a lei de uso e ocupação do solo, pois esses “insiders” lutavam pela permanência das 
características urbanas e ambientais desse conjunto de bairros. Nessa luta os  “insiders” saíram 
vencedores, pois a lei aprovada foi a que mais se adequava a “maneira de ver” desse grupo 
cultural, passando as margens do rio a ser preservadas contra a construção de grandes arranha-
céus, que vinham ocorrendo no bairro do Monteiro (foto 3). Mas não se sabe até quando, diante 
dessa correlação de forças, as margens do rio Capibaribe, nesses bairros, se manterão com a 
diversidade de paisagens que lhe são peculiares. 

A interpretação dos depoimentos 
orais dos “insiders” e “outsiders” 
no contexto atual, revelaram a 
diversidade nas “maneiras de ver” 
as paisagens do rio Capibaribe, o 
significado que o rio tem para 
esses grupos culturais e como ele é 
representado por eles. Esses 
registros expressaram quais os 
interesses que mobilizam os 
grupos culturais a querer que a 
“maneira de ver”  de cada grupo 
prevaleça, ao serem 
confeccionadas as paisagens do rio 
Capibaribe. Isto ocorre porque o 
olhar sobre a paisagem daqueles 
que a vivenciam no cotidiano e dos 
que a observam, se baseia em 

crenças, valores e interesses distintos. Assim, considerar essa diversidade deve fazer parte da 
práxis do planejador urbano, pois a confecção dessas paisagens deve ser resultado das várias 
expressões culturais.  
 
4. CONTRIBUIÇÕES 
 
Este estudo visa a contribuir para a análise do rio Capibaribe sob um enfoque até então não 
abordado – o dos significados e representações das suas paisagens. A sua contribuição se dá 
também, para a reflexão, tanto do planejador urbano, na sua práxis profissional, ao intervir, através 
das ações urbanas e ambientais  nos espaços da cidade, modificando às suas paisagens, como, 
sobre a necessidade de requalificar as águas do rio e revitalizar as suas margens, com o intuito 
dele voltar a ser usufruído pelos habitantes da cidade do Recife e pelos turistas. Outra contribuição 
desse estudo, é colocar em foco, a importância da revalorização das paisagens do rio Capibaribe, 
preservando, assim, a identidade do Recife através do rio, como símbolo de maior referência na 
cidade. No contexto atual da globalização da economia, com a tendência de às cidades se 
inserirem nesse processo, através de investimentos na qualificação de seus espaços, tornando-as 
mais competitivas, ganham importância as identidades locacionais que vão distinguir essas 
cidades e torná-las culturalmente mais valorizadas. Finalmente, esse trabalho visa contribuir  no 
âmbito acadêmico, à medida que atende às demandas tanto do ensino, como da pesquisa, visando 
à melhoria da qualidade dos ambientes urbanos da cidade do Recife.  
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