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O flâneur não sabe nada cientificamente, mas sabe farejar 
rastros, descobrir correspondências, decifrar fisionomias, 
reconstituir biografias inteiras a partir dos indícios mais 
microscópicos, como um apache, que lê num galho quebrado 
coisas e ações invisíveis à percepção civilizada. Gosto desse 
ofício de primitivo da cidade, ignorante demais para ser levado a 
sério pelos especialistas, mas experiente demais em vivências 
urbanas para que seu saber prático possa ser facilmente 
descartável. Assumirei, pois, o ponto de vista do flâneur, na 
certeza de que ninguém lhe pedirá o que ele não pode dar – 
conhecimento sistemático, capacidade de andar em linha reta, 
pois é próprio do flâneur o desvio, o ziquezague, o labirinto.  

Sérgio Paulo Rouanet 

Se partirmos da consideração de que os cidadãos têm direito à 
cidade, será possível construir uma aproximação universal deste 
direito a uma parte da cidade – o centro histórico – pelas 
conotações particulares que tem. Da construção deste direito 
universal ao centro histórico, vem um dever frente a ele. Este é o 
exercício da cidadania e seu sentido.  

Fernando Carrión 
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RESUMO 

A degradação do ambiente construído e a evasão habitacional têm caracterizado a dinâmica urbana 
recente dos centros históricos de muitas cidades brasileiras. Considerando que a adequação de uma 
determinada circunstância espacial ao uso habitacional é, historicamente, um fator determinante para a 
gênese da cidade, este trabalho partiu do pressuposto de que a diminuição do caráter habitacional de 
um centro histórico significa a descaracterização da sua dinâmica urbana e a subutilização habitacional 
de uma área da cidade com boas condições infraestruturais e de acesso a bens e equipamentos 
públicos. 

O recuo do uso habitacional pode, ainda, ter impactos negativos sobre a conservação do estoque 
edificado, visto que a evasão e a consequente  substituição da população residente, a substituição do 
uso habitacional por outros usos e a ociosidade de imóveis podem catalisar a degradação e a 
descaracterização das edificações de valor histórico. 

Diante da consensual importância do uso habitacional para a conservação urbana, este trabalho levanta 
a questão sobre as atuais condições de habitabilidade nos centros históricos. Utiliza como objeto de 
estudo empírico o Sítio Histórico do Bairro da Boa Vista no Centro do Recife, cuja ocupação remonta 
ao início do século XVIII.  

Neste Sítio, onde uma dinamicidade de fluxos decorrentes da função de centro urbano, metropolitano e 
regional se contrapõe ao tecido histórico, onde demandas individuais de uso privado dos imóveis e 
coletivas, de preservação do bem patrimonial, limitam as possibilidades de convertibilidade e de 
adaptabilidade dos imóveis às necessidades habitacionais, tem-se delineado o processo de evasão 
habitacional e de empobrecimento da população residente. 

Considerando que a condição de habitabilidade é definida pela capacidade de uma determinada 
circunstância habitacional de atender às necessidades e motivações habitacionais individuais segundo 
critérios práticos e subjetivos, este trabalho analisa a construção e a desconstrução da habitabilidade 
do Sítio Histórico da Boa Vista ao longo do tempo, em decorrência da ação de diversos agentes - 
indivíduos, mercado imobiliário e poder público - do planejamento urbano e dos processos reais e 
normativos que têm orientado as políticas habitacionais e de conservação e reabilitação urbana. 

Compreende-se que os indivíduos - os proprietários e usuários de imóveis históricos -, no contexto 
brasileiro, são agentes essenciais no processo de salvaguarda do bem patrimonial coletivo. Assim, a 
condição de habitabilidade é analisada  segundo a percepção e a valorização dos atributos 
habitacionais do Sítio em questão por parte de indivíduos que teriam as condições de promover a 
conservação dos imóveis, que reconhecem o valor do patrimônio edificado e que compõem uma 
“demanda potencial” por moradia no centro histórico.  

Analisando conflitos, convivência e negociação, os resultados, guiados por saudável vicio profissional, 
conduzem à investigação de possibilidades de revalorização habitacional e conservação da condição 
urbana do sítio, introduzindo novos atores – os forasteiros – como demanda habitacional potencial 
para o Sítio Histórico da Boa Vista e para o centro do Recife. 

Palavras-chaves: Habitabilidade – Centro Histórico – Conservação – Boa Vista - Recife 
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ABSTRACT

Brazilian historic centers have been facing urban degradation and residential evasion. Considering that 
the suitability of residential use to a certain spatial circumstance, historically, has determined the 
genesis of the city, this paper assumes that the decrease of residential character of a historic center 
means the mischaracterization of its urban dynamics and the misuse of a part of the city provided with 
good infrastructure and public equipment. 

The decline of the residential use may also have negative impacts on the conservation of the built 
stock of historical value, whereas evasion and substitution of resident population, replacement of 
residential use by other uses and the underuse of property may precipitate building degradation and 
mischaracterization. 

According to the consensual importance of residential use for urban conservation, this paper raises 
questions about livability conditions in historic centers, taking the Boa Vista Historic Site in the city 
center of Recife as a case study. 

In this Historic Site, where a dynamic flow resulting from the urban center function is contrasted with 
the historic mesh and where individual demands for private use of the property have to submit to 
public demands for preservation of heritage, which can restrict the convertibility and adaptability of 
the building for the contemporary residential needs, has contributed to outline a process of housing 
evasion and impoverishment of the resident population. 

Considering that livability is defined by the suitability of a given housing circumstance to allocate a 
home, according to personal needs and expectations that are evaluated under practical and subjective 
criteria, this paper analyses the construction and deconstruction of livability in the Historical Site of 
Boa Vista throughout time, due to a range of actions by different actors that play important parts in the 
urban environment, such as individual, real state and government, and to urban plans, laws and 
interventions. 

Individuals – owners and user of the historic buildings – are important agents for the protection of the 
urban heritage and its buildings. Therefore, livability is analyzed under the perspective of the 
perception and evaluation by individuals, that were considered able to preserve the historic buildings, 
over the housing circumstance in the Historic Site of Boa Vista. 

Analyzing conflicts and the possibilities of negotiation between different intentions, the results leaded 
to a investigation of the potentiality of the conservation of this site through the revaluation of its 
housing conditions and the introduction of new agents – the foreigners – as potential inhabitants of 
Boa Vista Historic Site and Recife’s downtown areas. 

Key-words: Livability  – Historic Center – Conservation – Boa Vista - Recife  
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Introdução 

A materialidade das cidades, de maneira geral, é o resultado da contínua adaptação do 

espaço para atender às necessidades humanas. A cidade, no entanto, mais do que um 

resultado, é um “processo”, na medida em que as motivações, as normativas e os interesses 

que lhe dão corpo estão em constante transformação.

 Assim como mudam as motivações daqueles que “fazem” a cidade, substituem-se os 

indivíduos que nela habitam e mudam as expectativas em relação aos espaços urbanos. Com 

isso, também o espaço físico que envolve e dá suporte às praticas e interações sociais, que 

abriga as diversas intenções e expectativas – individuais e coletivas – passa por 

transformações, tanto em decorrência de processos naturais, visto que o tempo deixa a sua 

pátina, quanto por meio de processos reais e normativos que contribuem para dar nova forma 

aos espaços urbanos.  

Algumas porções da cidade, entretanto, mantêm-se em certa medida preservadas ao 

longo do tempo, apresentando um ritmo de transformação mais lento do que outras partes do 

tecido urbano. Tais áreas – os sítios históricos – pela preservação da sua materialidade, 

tornam-se capazes de transmitir, por meio da sua forma urbana, da relação entre os espaços 

públicos e privados e da hierarquia entre os edifícios, o relato das posturas urbanísticas e 

arquitetônicas, da legislação e do planejamento urbano que lhes deram forma.  

Dentre os sítios históricos, aqueles que foram os núcleos iniciais de ocupação revelam 

ainda os fatores que motivaram a gênese da cidade. São, portanto, importantes componentes 

para a compreensão da história urbana e um referencial para os cidadãos. Ao longo do tempo, 

com a expansão da cidade, o seu núcleo inicial de ocupação converte-se em uma de suas 

partes – o centro histórico - que pode desenvolver distintas relações com a urbe. Nesse 

processo, seja pela concentração da oferta de equipamentos, bens e serviços, seja pela 

concentração de edifícios e ambiências que têm valor histórico e cultural, tais núcleos iniciais 

passam a exercer um papel de centralidade. 

 Essa centralidade pode variar desde uma condição em que o núcleo inicial tem um 

papel funcional importante, o que o caracteriza como uma centralidade urbana, até aquela em 

que esse núcleo, à medida que passa a compartilhar o papel de centro funcional com outras 

partes da cidade, consolida-se como uma centralidade histórica, condição determinada mais 



|   13 

pelo seu valor histórico, cultural e simbólico para o conjunto de cidadãos do que pela sua 

participação na dinâmica econômica da cidade. 

A depender do raio de influência da cidade, uma centralidade urbana pode ser uma 

referência de “cidade”, do ponto de vista funcional, em uma escala que extrapola os seus 

limites, passando a uma escala metropolitana ou regional. Em consequência da condição de 

centralidade, a área atrai pessoas provenientes de outras partes do território, as quais visam 

usufruir as opções de comércio e serviços, bem como acessar instituições e equipamentos. 

Para os centros, portanto, convergem transeuntes com diversos interesses, o que gera um 

fluxo de pessoas que os tornam áreas pulsantes, movimentadas, cheias de gente. Aí, o uso dos 

espaços públicos pressupõe o contato com diferentes intenções e objetivos.  

Da superposição do papel funcional de centro urbano a uma condição de sítio histórico 

decorre uma situação em que a dinamicidade e a intensidade de fluxos contemporâneos se 

deparam com um tecido urbano consolidado em outras épocas, segundo outros critérios, para 

atender a outros objetivos, com escala e características peculiares. A condição de centralidade 

urbana, por conseguinte, é um elemento importante para entender a ambiência dos centros 

históricos, já que a dinâmica urbana atual pode impor condicionantes ao uso tanto dos seus 

espaços públicos quanto das suas edificações.  

A dinâmica de centralidade urbana, que pode transformar os centros históricos em 

áreas favoráveis às práticas comerciais e produtivas e à oferta de serviços, pode também 

contribuir para que eles se tornem espaços de fluxos, caracterizados mais como áreas de 

passagem do que como lugares de moradia.  

O uso habitacional, importante função urbana, tem uma participação importante para a 

gênese das cidades. Pode-se dizer que o que determinou que um vale fértil propício à 

agricultura, que um entroncamento de caminhos propício ao comércio, ou que uma topografia 

privilegiada para a defesa viesse a se tornar uma cidade é o fato de aquela localidade ter sido 

considerada adequada, também, para abrigar o uso habitacional. Os citadinos, as suas moradas 

e os “povoamentos” foram, desde o princípio, o motivo da gênese da cidade.  No entanto, 

atualmente, alguns centros históricos têm apresentado uma forte tendência à evasão 

habitacional, em detrimento da heterogeneidade de funções que um dia caracterizou sua 

dinâmica urbana.  

Ao longo das últimas décadas, no Brasil, os centros históricos de algumas cidades têm 

passado por um processo de transformação do seu papel funcional. A partir da importância e 
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da especialização crescente de outras áreas da cidade, novas centralidades passaram a 

compartilhar com o centro tradicional a função de centralidade urbana.  

Atualmente, é possível identificar um grande número de imóveis utilizados apenas 

parcialmente, ou totalmente desocupados, em alguns centros urbanos de cidades de médio e 

grande porte. A diminuição do número de residentes nesses centros tem um importante papel 

no esvaziamento dessas edificações, visto que muitas das que antes abrigavam o uso 

habitacional deixaram de cumprir tal função. Pode-se afirmar que a diminuição do uso 

habitacional contribui para a descaracterização da dinâmica urbana dos centros históricos 

brasileiros, outrora peculiares pela presença de múltiplas funções urbanas, ao criarem um 

contexto em que clientes, estudantes, trabalhadores etc., que utilizam e conferem vitalidade à 

área durante o horário comercial, tornam-se progressivamente mais presentes do que os 

moradores. Dessa monofuncionalização decorrem situações em que alguns desses centros, 

findo o horário do expediente, convertem-se em desertos. 

A diminuição do uso residencial também pode ter como consequência a substituição 

de usos e a descaracterização do estoque edificado, já que as novas atividades que se instalam, 

por exigências funcionais ou programáticas, podem demandar reformas que, muitas vezes, 

não são realizadas de modo a manter a integridade histórica da edificação. O esvaziamento e a 

subutilização dos imóveis, em contrapartida, podem catalisar um processo de degradação do 

estoque edificado. 

Diante da ociosidade de alguns imóveis e da substituição do uso habitacional por 

outras atividades, da descaracterização e degradação do estoque edificado e da importância do 

uso habitacional para a manutenção da dinâmica urbana dos centros históricos, questiona-se 

quais os fatores que têm dificultado o uso habitacional nessas áreas. 

As habitações, construídas a partir dos preceitos sanitários e normativos de cada 

época, são o reflexo de um tempo e, se consideradas como suporte arquitetônico para as 

práticas domésticas, são também o reflexo do cotidiano dos seus habitantes. As práticas 

domésticas e as relações sociais que se dão no seu interior se alteram sensivelmente ao longo 

dos anos. Nos centros históricos, algumas edificações abrigaram estruturas sociais, hábitos e 

usos, muitos deles não mais existentes.  

Atualmente, a produção habitacional privada brasileira está pautada, em grande 

medida, pela oferta de uma sucessão de inovações do produto imobiliário que, muitas vezes, 

acaba por depreciar o produto anterior e impor, no caso dos centros históricos – “produto 
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anterior” há muitas gerações – maiores dificuldades de inserção na dinâmica habitacional. A 

provisão habitacional e o incentivo à produção e à comercialização de moradias por parte do 

poder público também estão, majoritariamente, voltados para a construção de novas unidades 

habitacionais. Logo, essa provisão dá as costas a um estoque edificado muitas vezes passível 

de aproveitamento habitacional nos centros das cidades. 

Quando se trata do mercado imobiliário, não parece ser possível afirmar o que veio 

primeiro: a demanda ou a oferta do novo, visto que a oferta de inovações pode criar ou 

renovar uma demanda. O fato é que, com o passar do tempo, com as transformações sociais e 

dos hábitos domésticos, com a oferta de edificações com outras condições de localização e 

tipológicas, a percepção dos indivíduos sobre as circunstâncias habitacionais pode mudar 

significativamente. 

Além disso, essa percepção por parte dos sujeitos também pode mudar quando 

alterada a circunstância de vida. Um lugar que seja considerado favorável ao uso habitacional, 

que atenda às necessidades e motivações habitacionais em um dado momento pode, a partir de 

uma mudança do perfil familiar ou da condição financeira, ou, em termos gerais, da mudança 

das expectativas individuais que condicionam a opção habitacional, ser considerado menos 

adequado.  

A substituição de usos, a ociosidade de alguns imóveis que outrora abrigaram 

residências e o empobrecimento da população residente nos centros históricos brasileiros 

indicam a desvalorização habitacional dessa circunstância urbana. Nesses casos, a valorização 

histórica e cultural pelo conjunto de citadinos pode não corresponder, necessariamente, à 

valorização para o uso habitacional por parte de uma demanda individual.  

Nos centros históricos, mesmo diante da sua importância funcional, histórica e 

cultural, muitas das edificações civis vêm passando por um processo de degradação e 

desvalorização habitacional. É marcante o processo de “anti gentrificação”, com a progressiva 

substituição da população residente por uma população de uma faixa de renda inferior. Hoje, 

alguns imóveis históricos – que, pela própria ação do tempo, costumam demandar reparos 

constantes e têm, consequentemente, maiores custos de manutenção – são ocupados por uma 

população de baixos rendimentos que, a julgar pelo nível de conservação, não tem tido como 

prioridade a preservação do bem patrimonial. 

Constata-se, ainda, uma situação de conflito entre o direito coletivo e o direito 

individual sobre os imóveis localizados em sítios históricos. Reconhecidos como patrimônio 
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coletivo, os imóveis dos centros históricos muitas vezes estão submetidos a leis 

preservacionistas que limitam o direito do indivíduo de usufruir o seu bem. Cabe ao 

indivíduo, portanto, a responsabilidade de conservação do bem patrimonial coletivo – o seu 

imóvel –, mesmo que suas possibilidades de intervenção ou de reforma no imóvel para sua 

adaptação aos novos hábitos de morar sejam limitadas pelas leis conservacionistas.  

As especificidades que envolvem os centros históricos - a sobreposição dos fluxos 

contemporâneos decorrentes da sua função de centralidade urbana a um tecido mais antigo, 

assim como os conflitos entre as demandas individuais de uso privado e as coletivas 

referentes à preservação dos bens patrimoniais - determinam, pois, a condição da área – das 

suas edificações e de seus espaços públicos – de abrigar o uso habitacional. Ante a conjuntura 

exposta, o objetivo deste trabalho é investigar qual a condição de habitabilidade dos centros 

históricos brasileiros. A habitabilidade pode ser sumariamente definida como a capacidade de 

uma determinada estrutura, seja na escala do imóvel, seja da área em que esse se insere, de 

atender às necessidades, motivações e expectativas habitacionais dos indivíduos. No caso dos 

centros históricos brasileiros, os indivíduos são agentes essenciais para a conservação do 

estoque edificado de valor histórico e cultural, especialmente no que se refere aos imóveis de 

propriedade privada.  

Diante do reconhecimento da importância do agente privado para que se viabilize a 

conservação do bem patrimonial coletivo, este trabalho investiga qual a condição de 

habitabilidade no centro histórico segundo a percepção e a valorização de seus atributos 

habitacionais por parte de indivíduos capazes de promover a sua conservação. 

Iniciou-se a busca por esses indivíduos que caracterizassem uma demanda habitacional 

para o centro histórico. A princípio, considerou-se que aqueles que demonstrassem uma 

atitude positiva em relação à moradia no centro da cidade e que, paralelamente, 

reconhecessem a importância de preservar o patrimônio edificado de valor histórico e 

dispusessem de recursos financeiros que lhes permitissem promover a manutenção preventiva 

e a conservação das edificações históricas poderiam ser tomados como uma demanda 

potencial. A percepção quanto aos atributos de uma determinada circunstância habitacional 

por parte desaa demanda seria capaz de esclarecer a condição de habitabilidade de um centro 

histórico.   

Visando ao aprofundamento e à aplicação das questões discutidas teoricamente, optou-

se pela realização de um estudo de caso. O Sítio Histórico da Boa Vista, localizado no centro 

histórico do Recife, cidade sede de uma região metropolitana e capital do Estado de 
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Pernambuco, é o objeto do estudo de caso desta dissertação. O Sítio, cuja ocupação urbana 

remonta ao início do século XVIII, é definido como Zona Especial de Preservação Histórica 

segundo a atual legislação municipal.  

O processo de descaracterização da dinâmica urbana desse Sítio, decorrente da evasão 

habitacional e da substituição da atividade residencial, a degradação do tecido histórico e do 

estoque edificado, aliados ao reconhecimento, por parte do poder público municipal, da 

potencialidade habitacional, motivaram a delimitação, no Sítio Histórico da Boa Vista, da área 

objeto de investigação. Ela corresponde ao primeiro Perímetro de Reabilitação Integrada para 

a realização de estudos pelo Programa Morar no Centro. O Programa, desenvolvido pela 

Prefeitura da Cidade do Recife entre os anos de 2002 e 2004, tinha como um de seus objetivos 

promover a conservação dos imóveis a partir do incentivo ao uso habitacional, 

No âmbito desse Programa, considerou-se que a infraestrutura instalada, a 

proximidade a equipamentos de utilidade pública e a postos de trabalho, bem como a 

disponibilidade de comércio e serviços na vizinhança colocavam o Sítio Histórico da Boa 

Vista em situação favorável para o uso habitacional quando comparado com outras 

localidades do centro do Recife. Mesmo diante da conjuntura supostamente favorável, esse 

Sítio apresentou uma forte tendência à evasão habitacional, tendo perdido mais de 20% dos 

seus moradores entre 1991 e 2000, e as atividades específicas do Programa citado foram 

suspensas sem que nenhum dos projetos habitacionais para o Sítio chegasse a ser viabilizado.  

A problemática exposta indica que o reconhecimento da potencialidade habitacional 

de um sítio, sob o ponto de vista institucional ou de agentes externos, pode não corresponder à 

sua valorização habitacional por parte de demandas individuais.  Diante disso, investigou-se 

qual a percepção, pelos indivíduos que possivelmente comporiam uma demanda potencial, a 

respeito dos atributos habitacionais desta porção do centro histórico do Recife.  

Entretanto, a investigação mostrou que o centro do Recife exerce uma atratividade que 

extrapola as fronteiras municipais e metropolitanas. O Recife, “cidade grande”, e o seu centro 

histórico, cheio de possibilidades, atraem habitantes de outra ordem. Os “forasteiros”, tanto 

aqueles que chegam por um período determinado para a realização de uma atividade, quanto 

aqueles que procuram a cidade em busca de novos meios de vida, revelaram-se também como 

uma demanda habitacional potencial para o centro histórico da cidade. Esse grupo de 

“forasteiros” constitui uma demanda muito heterogênea, podendo ter diferentes caras e 

sotaques, distintos níveis de escolaridade e renda. Qualquer um deles, no entanto, procura a 

“cidade”, a “cidade grande”, e as novas alternativas que não estão disponíveis em seu lugar de 
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origem. Considerando que mesmo o recifense, quando se dirige ao centro tradicional do 

Recife, a ele se refere como “a cidade”, compreende-se que para entender a dinâmica urbana 

dessa área e, sobretudo, a sua dinâmica habitacional, faz-se necessário entender as diversas 

relações, influências, confluências de interesses e a atratividade exercida pelo centro da 

cidade sobre outras partes do território.  

Para atingir o objetivo anunciado, de modo a apreender, inclusive, a real demanda 

potencial – questão crucial para a formulação de políticas de conservação urbana –,  a 

presente dissertação foi organizada cinco capítulos.  O primeiro Capítulo – De cidade à 

centralidade: função do centro histórico na dinâmica urbana – trata, portanto, da 

contextualização da dinâmica urbana atual do centro histórico e da mudança do seu papel 

funcional na cidade ao longo do tempo, considerando os valores, demandas e conflitos que 

caracterizam tais áreas. São tecidas ainda considerações sobre os processos de reabilitação de 

áreas centrais e sobre as políticas habitacionais, a fim de investigar a interface entre a 

habitação e a reabilitação de centros históricos na prática brasileira.  

O segundo Capítulo – Necessidades, motivações e expectativas habitacionais – aborda 

a questão habitacional a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema do ponto de vista da 

ação governamental e do mercado imobiliário, e discute o conceito de habitabilidade, 

formulando uma definição para os fins deste trabalho. Também faz considerações sobre as 

especificidades que caracterizam a condição de uso habitacional nos centros históricos. 

Os procedimentos metodológicos estão descritos no Capítulo 3. Nele, delimita-se a 

área de estudo mediante a sobreposição de mapas distintos, tanto a partir de critérios morfo-

tipológicos e cronológicos, quanto pelas características das bases territoriais dos dados 

coletados em outras fontes. Ao considerar a importância da participação dos usuários dos 

imóveis para a conservação do centro histórico como bem patrimonial, descreve-se o processo 

de seleção do universo amostral voltado para a identificação de uma demanda habitacional 

potencial para o centro histórico, a qual seria capaz de promover a conservação. Neste 

Capítulo, são também elencadas e descritas as categorias segundo as quais se analisa a 

condição de habitabilidade no Sítio em questão. 

No Capítulo 4 – Construção e desconstrução da habitabilidade no Centro Histórico 

do Recife – faz-se uma reflexão sobre o papel do núcleo inicial de ocupação urbana do Recife 

na dinâmica funcional atual da cidade. Em seguida, debruça-se sobre o Sítio Histórico da Boa 

Vista, descrevendo, sob uma perspectiva histórica, o papel do uso habitacional na sua 

evolução urbana. Posteriormente, faz-se alusão a algumas intervenções e planos voltados para 
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o centro histórico e, em especial, para o mencionado Sítio, ressaltando as questões 

habitacionais e de reabilitação urbana. Em seguida, é caracterizada a circunstância 

habitacional do Sítio Histórico da Boa Vista, tanto no que se refere à escala urbana e aos 

espaços públicos, quanto no que se refere às edificações civis. 

O capítulo 5 – Habitabilidade no Sítio Histórico da Boa Vista – analisa a condição de 

habitabilidade segundo a percepção e a valorização por aqueles que integram a amostra de 

entrevistados a partir de categorias analíticas previamente determinadas. Foram identificadas 

as expectativas habitacionais e as impressões dos entrevistados sobre o centro histórico do 

Recife. A partir da contraposição das necessidades e expectativas habitacionais identificadas e 

da sua percepção sobre esse centro, analisa-se a condição de habitabilidade do Sítio Histórico 

da Boa Vista. O capítulo, por fim, lança uma luz sobre uma nova demanda potencial, aquela 

dos “forasteiros”, e tece considerações a respeito dos conflitos e das possibilidades de 

convivência e negociação entre os diversos interesses, expectativas e demandas para a área, 

indicando algumas potencialidades para a revalorização habitacional do Sítio Histórico da 

Boa Vista, ou, quem sabe, de outros centros históricos em situação semelhante.  



|   20 

1 De cidade a centralidade: o centro histórico na dinâmica urbana 

Cada cidade tem a sua história e, em linhas gerais, é possível afirmar que os primeiros 

aglomerados urbanos apareceram e se fortaleceram pela necessidade de dar lugar ao encontro, 

de promover a interação de grupos com interesses distintos e complementares e para permitir 

as trocas, seja de mercadorias, seja de conhecimentos. Algumas cidades surgiram de forma 

planejada para atender a uma demanda específica; outras, a maioria delas, se estabeleceu de 

forma espontânea e circunstancial em resposta a condicionantes geográficos, econômicos, 

culturais e sociais diversos.  

No Brasil, vários são os fatores que propiciaram o estabelecimento dos primeiros 

aglomerados urbanos. Uma topografia privilegiada para a defesa, um rio ou um vale fértil que 

permitiu o desenvolvimento agrícola, um entroncamento de caminhos que favoreceu o 

aparecimento de um ponto para a comercialização de mercadorias, ou um porto natural que 

facilitou o escoamento da produção são fatores que propiciaram o surgimento de alguns 

núcleos urbanos que são, hoje, importantes cidades brasileiras. No entanto, tais 

condicionantes não são capazes de, sozinhos, explicar o “nascimento” de uma cidade. Mesmo 

consolidadas as relações produtivas e comerciais, é a adequação de uma determinada 

circunstância espacial ao estabelecimento do uso habitacional o fator determinante para que 

aquele espaço venha a se tornar uma cidade. É a relação espacial decorrente da fixação 

habitacional, tão diferente das relações espaciais que decorrem de interações comerciais e 

produtivas, o motivo da gênese da cidade.   

As cidades brasileiras que se estabeleceram durante o período colonial obedeceram, a 

princípio, à lógica de “cidade com apenas um centro”, que coincidiu espacialmente com o 

núcleo inicial do povoamento. Segundo Gonçalves (2006, p. 59), “de diferentes formas, em 

diferentes culturas, verifica-se a existência de espaços centrais desempenhando o papel de 

pólos convergentes de atividades e de interesses da comunidade”.  

Tais espaços centrais responderam espacialmente às necessidades dos seus habitantes, 

o que resultou na sua consolidação. Com o passar do tempo, em algumas cidades, as primeiras 

construções perecíveis foram substituídas por construções perenes, mantendo-se o relato do 

que existia anteriormente, o que tornou possível a preservação do sítio como registro 

histórico. Em outros casos, a novidade se impôs e levou a profundas transformações no tecido 

urbano.  
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 Os núcleos iniciais de ocupação, além da sua importância funcional, são espaços 

públicos de referência para o conjunto dos cidadãos, lugar de problematização da vida social, 

palco de discussões e das mais diversas relações entre os citadinos.  Ao longo do tempo, 

outras áreas da cidade se desenvolveram e deu-se a expansão do tecido urbano. A partir do 

início do século XX, no Brasil, a busca por novas alternativas de moradia e as possibilidades 

advindas do desenvolvimento dos transportes contribuíram para a formação e a consolidação 

habitacional dos arrabaldes que passaram, paralelamente, a oferecer alternativas de comércio 

e serviços. 

Com a expansão do tecido urbano, muda a escala da cidade. O núcleo inicial de 

ocupação, que outrora representou a totalidade da cidade, converte-se em uma de suas partes 

que, pela densidade da oferta de bens e serviços públicos, resguarda um papel de centralidade 

urbana do ponto de vista funcional. Paulatinamente, alguns dos “novos bairros” podem se 

especializar-se na oferta de serviços, muitos dos quais não são oferecidos no núcleo inicial, 

caracterizando-se como “novas centralidades”. A sua crescente importância, em alguns casos, 

as leva a compartilhar com o centro tradicional o papel de centralidade urbana.  

No entanto, apesar da relativa diminuição da preponderância funcional do centro 

tradicional sobre outras partes da cidade, a área, pela preservação da sua materialidade, 

“concentra uma imensa carga simbólica, por um lado representativa de toda uma sociedade 

urbana e de um modo de produção, por outro lado representativa da cristalização físico-

espacial resultante da evolução das práticas sociais e culturais específicas de uma cidade” 

(DEL RIO, 1991, p. 7). 

Carrión contrapõe o papel funcional e simbólico do centro histórico ao longo do 

processo de evolução urbana.   

A funcionalidade do núcleo inicial de ocupação de uma cidade pode se modificar 
desde uma condição inicial em que o centro tradicional é toda a cidade a outra, em 
que este se converte em uma parte que cumpre uma função de centralidade urbana, 
a uma outra fase em que este define sua condição de centro histórico (CARRIÓN, 
2001, p. 27). 

Assim, mesmo que se disperse o papel funcional de centralidade urbana daquele que 

foi o núcleo inicial de ocupação da cidade, a centralidade histórica é preservada, pois 

independe da dinamicidade das relações econômicas. 

Diante da multiplicidade de definições, a expressão “centro histórico”, para efeitos 

deste trabalho, refere-se aos sítios históricos presentes nos centros tradicionais que preservam, 
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ao menos parcialmente, algumas das características espaciais e morfológicas que remontam à 

sua conformação original. 

Os centros históricos brasileiros, apesar da sua importância funcional para a cidade e 

simbólica para os citadinos, têm, de modo geral, passado por um processo de transformação 

da sua dinâmica urbana. A diminuição do número de residentes, a evasão habitacional por 

parte de uma população de mais alta renda, a apropriação dos espaços por usos e usuários de 

outras faixas de renda e, em muitos casos, a degradação, tanto do estoque edificado quanto 

dos espaços públicos da área, têm caracterizado a dinâmica urbana recente dos centros 

históricos de algumas importantes cidades.  

No âmbito governamental, preocupações relativas à degradação dos centros urbanos 

têm motivado a criação de programas e projetos para a reabilitação dessas áreas. Dentre as 

preocupações, ressalte-se o recuo do uso habitacional nas áreas centrais – não só no centro 

histórico – o que tem acarretado a ociosidade de muitas edificações e a subutilização 

habitacional de uma área da cidade com boas condições infraestruturais e de acesso a bens e 

equipamentos públicos. No caso dos centros históricos, a diminuição do uso habitacional, 

além de levar à descaracterização da dinâmica urbana, pode ter como consequência a 

descaracterização e a degradação dos imóveis. 

A respeito do uso habitacional, é importante considerar que os imóveis do centro 

histórico têm as suas condições de uso, de convertibilidade e de adaptabilidade às 

necessidades contemporâneas muitas vezes submetidas a normas mais rígidas decorrentes dos 

tombamentos e das leis conservacionistas, o que caracteriza a contraposição entre a 

necessidade de se preservar a integridade da edificação pelo valor histórico e cultural do bem 

patrimonial e as necessidades individuais de usufruto da propriedade privada. Sob essa 

perspectiva, o item 1.1. trata dos valores e demandas conflitantes que interferem na a 

condição de uso habitacional dos centros históricos.  

O progressivo esvaziamento dos centros da sua função habitacional também pode ser 

compreendido segundo os processos reais e normativos aos quais essas áreas são submetidas. 

Assim, o item 1.2. faz considerações sobre as posturas conservacionistas para o centro 

histórico e sobre o modelo de planejamento habitacional no contexto nacional, ressaltando o 

papel do centro histórico e do estoque edificado parcialmente ocioso nas políticas de provisão 

e de incentivo à produção habitacional.  
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1.1 Valores e demandas conflitantes: impactos sobre a condição de uso 
habitacional 

As cidades, via de regra, são o resultado de um processo contínuo de construção e de 

adaptação do espaço para atender às necessidades humanas. A materialidade da cidade é, 

portanto, um relato de distintas posturas urbanísticas e arquitetônicas, intrinsecamente ligadas 

às relações sociais e econômicas e aos diversos interesses e expectativas que tomam corpo 

nesse território.  

Pela própria dinamicidade dessas relações e interesses, pode-se dizer que a mudança e 

a transformação são processos inerentes e definidores da cidade. Segundo Vieira (2008, p. 

63), “não podemos negar à cidade a necessidade de transformações. Indo mais longe, é 

exatamente esta capacidade de transformação que dá vida à cidade”. Tais processos de 

transformação, no entanto, se dão de forma mais acelerada em algumas partes do tecido 

urbano do que em outras. Quando os padrões de ocupação são relativamente preservados ao 

longo do tempo, consolidam-se os “sítios históricos”, localidades que, segundo Lacerda 

(2001, p. 2), “têm uma conformação morfológica e tipológica estável onde os usos do solo 

mudam de forma mais lenta do que em outras partes do território”.  

Quando preservadas, tais áreas configuram importantes peças da identidade de um 

povo, tornando-se capazes de transmitir, por meio do seu traçado urbano, dos seus imóveis, 

espaços públicos e monumentos, as opções arquitetônicas e urbanísticas, o contexto histórico, 

social e econômico que motivou a sua formação. Na hierarquia entre as construções civis e 

religiosas, na relação entre os cheios e vazios, e entre o espaço público e o espaço privado, 

está o registro de um período histórico que não é passível de reprodução.  

Os conjuntos edificados nos centros históricos revelam, pois, características e métodos 

construtivos de tempos idos e adquirem status de patrimônio, no sentido de herança. Tais 

sítios transmitem às novas gerações valiosas informações sobre a formação e o 

desenvolvimento da cidade, sendo peças essenciais para a preservação da memória social. 

Pela importância de tais áreas para o conjunto de citadinos, uma demanda – neste caso, 

coletiva – lhe atribui valores históricos e culturais. Segundo Lacerda (2001), o valor histórico 

de um bem importa enquanto revelação de uma época, de seus modos de vida, do tempo 

decorrido desde a sua edificação. 

O valor histórico, por si só, está impregnado de valor cultural na medida em que 
reforça a identidade social. Ora, é a consciência do passado que permite criar uma 
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identidade comum entre este, o presente e o futuro. Não existe valor cultural sem 
valor histórico (LACERDA, 2001, p. 3).  

Além de revelar as práticas do passado e fazer parte da identidade coletiva de uma 

população, as edificações em um sítio histórico, inclusive as edificações privadas, estão 

inseridas na dinâmica urbana contemporânea. Quando o edifício no sítio histórico é 

potencialmente utilizável, ele preserva o seu valor de uso e, consequentemente, o seu valor 

econômico. 

O valor econômico de qualquer bem patrimonial reside na sua utilidade, o que 
significa identificar uma demanda em termos de utilização. Em outras palavras, o 
valor de um bem patrimonial está sempre associado a um valor de uso (ou do 
usuário), podendo ser utilizado para abrigar atividades habitacionais, 
administrativas, comerciais, culturais, dentre outras (LACERDA, Op. cit.).   

O valor de uso e o valor econômico são atribuídos por uma demanda individual e 

podem ser objetivamente aferidos pelo método econômico. No entanto, o método econômico  

se mostra insuficiente quando se trata de uma demanda em termos de coletividade, 
cujos fundamentos de valor são de caráter intangível, muito mais subjetivos do que 
materiais, transitando entre a emoção histórica e artística e a necessidade de 
preservação da memória e, por extensão, da identidade (LACERDA, Op. cit.). 

Nos imóveis privados integrantes de conjuntos edificados de valor histórico e cultural, 

identifica-se a interseção dos valores de uso e econômico, atribuídos pelos indivíduos, e dos 

valores históricos e culturais, atribuídos por demandas essencialmente coletivas.  

Os valores históricos e culturais desses conjuntos edificados podem ser reconhecidos 

também por parte do poder público, o que leva à delimitação de zonas de interesse histórico, 

tanto no âmbito municipal, estadual e federal, quanto em nível internacional. Cada uma dessas 

instâncias tem critérios distintos para o reconhecimento da relevância de um tecido urbano 

para a memória coletiva. Dentro dos perímetros urbanos reconhecidos como patrimônio 

histórico, criam-se normativas para preservar os valores do conjunto edificado. Assim, 

imóveis “comuns”, como as edificações civis de uso habitacional, que não apresentam 

necessariamente um caráter de “excepcionalidade”, são submetidos às restrições da legislação 

preservacionista.  

Alguns imóveis localizados em sítios de reconhecido valor histórico e cultural, pelas 

limitações à adaptabilidade e à convertibilidade da edificação, podem passar por uma 

desvalorização no que se refere ao seu valor de uso e econômico, podendo não ser percebidos 

como potencialmente utilizáveis segundo as “necessidades contemporâneas”.  
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Caracteriza-se, assim, uma situação em que os valores atribuídos por demandas 

coletivas – de preservação do bem patrimonial – se sobrepõem aos interesses individuais, 

restringindo o direito de intervenção no imóvel e, em decorrência, alterando seu valor de uso e 

econômico.  

A incompatibilidade entre as demandas individuais e as coletivas, observada em 

diversas circunstâncias na vida urbana, pode contribuir, no sítio histórico, para que se instaure 

uma dinâmica de progressiva desvalorização, o que  pode acarretar a degradação do estoque 

edificado e culminar em perdas irreparáveis para o patrimônio edificado.  

A respeito da criação de um aparato institucional e burocrático para salvaguardar o 

patrimônio coletivo, Menezes (1995, p. 27) questiona se “ao acontecer tal preservação, seria o 

proprietário penalizado e de que forma passaria a viver o seu bem?” 

Segundo Zancheti (1995, p. 101), no caso brasileiro, “cria-se um aparato legal e 

instrumental para a conservação do sítio histórico e, paradoxalmente, instaura-se um processo 

acelerado de degradação física” que pode ser, em certa medida, também relacionado ao 

conflito entre as demandas individuais e as coletivas sobre o bem.  

Nos sítios históricos localizados em áreas urbanas centrais de grandes cidades 

brasileiras, o aparato instrumental não tem sido capaz de promover a salvaguarda do 

patrimônio edificado. Além disso, apesar da crescente valorização histórica e cultural, esses 

sítios têm passado por um processo de desvalorização econômica, o que tem impacto sobre as 

condições de uso dos imóveis e sobre a condição urbana da área, além de concorrer para a 

descaracterização da sua dinâmica, conforme expõe Vieira.  

A deterioração geral dessas áreas desemboca em mudanças indesejáveis que 
modificam o seu caráter e destroem o tecido social que forma a sua identidade 
característica. Isso tem levado à perda do sentimento de pertencimento, de valores 
de solidariedade e do controle social por parte das populações ainda residentes 
(VIEIRA, 2008, p.78).  

Nos centros históricos, além da contraposição de demandas individuais e coletivas 

comuns a qualquer sítio tombado, outros fatores podem interferir nas condições de uso das 

edificações.  

O centro histórico muitas vezes se preserva como uma centralidade urbana, como uma 

referência funcional para os citadinos ou, a depender do raio de influência da cidade, como 

uma referência em uma escala que extrapola os limites municipais. Mesmo que se discuta, no 

campo teórico, que as relações econômicas e funcionais que envolvem as “cidades globais” 
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podem nem sempre “tomar corpo” no espaço físico, permanecem, em muitas cidades, os 

espaços centrais onde estão concentradas as atividades econômicas e produtivas, a oferta de 

bens e equipamentos públicos e as edificações e instituições de interesse coletivo. 

Quando o centro histórico se preserva como centralidade funcional, instaura-se uma 

situação em que ele entra em contato com os fluxos e a dinamicidade contemporânea. Nesse 

caso, o embate entre as diversas intenções e objetivos que se fazem presentes em uma 

condição de centralidade urbana pode determinar as condições de uso dos espaços públicos e 

das edificações do centro histórico.  

Abordados como palco de atividades econômicas e de relações comerciais múltiplas, 

os centros urbanos são, por vezes, aparelhados para atender às demandas da cidade em 

detrimento da qualidade dos espaços públicos para usufruto dos moradores. Nessas áreas, são 

comuns as inversões de tráfego, a pedestrianização de ruas, a instalação de vias carregadas e 

exclusivas para ônibus, as restrições ao estacionamento, a delimitação de porções proibidas à 

circulação de transporte particular etc. Demandas funcionais da centralidade urbana por vezes 

se sobrepõem ao tecido histórico sem que seja respeitada a escala dos seus elementos 

morfológicos ou as fragilidades do patrimônio edificado.  

Os centros históricos de muitas cidades brasileiras foram, por vezes, considerados 

anacrônicos e saturados, o que reforçou o estabelecimento e a consolidação de outras 

centralidades. Segundo Villaça (1999), o período compreendido entre as décadas de 1950 e 

1970 marcou o abandono dos centros pelas camadas de mais alta renda, o que provocou 

profundas transformações no meio urbano dos centros tradicionais. Segundo Gonçalves, 

O declínio econômico e consequente deterioração do espaço físico de áreas centrais 
é um fenômeno que, desde meados do século XX, tem se intensificado nas cidades 
de porte grande ou mesmo médio. A expansão industrial, juntamente com a 
inovação tecnológica, vem contribuir para a aceleração das transformações no 
modo de vida urbano. Isso se reflete na organização da cidade e no seu centro 
(GONÇALVES, 2006, p. 66).  

A deterioração dos centros históricos, sob muitos pontos de vista, está atrelada à 

evasão habitacional e à migração de atividades especializadas para outras partes da cidade, o 

que leva à apropriação da área por usos, usuários e residentes de menor faixa de renda, 

caracterizando um processo ao qual Souza (2004) se refere como “anti gentrificação”. Tal 

processo é reforçado ainda pelo direcionamento dos investimentos públicos para áreas fora do 

centro e pela diminuição dos investimentos privados no centro tradicional.  

Segundo Simões Júnior,   
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a deterioração dessas áreas centrais – deterioração econômica, física, social e 
ambiental – corresponde à decadência advinda pelo fato da estrutura existente no 
local não estar mais satisfazendo ao papel funcional que lhe é exigido pela cidade 
e, consequentemente, às expectativas definidas pelo mercado fundiário (SIMÕES 
JÚNIOR, 1994, p. 12).  

Villaça contradiz tal afirmação ao defender a ideia de que 

não foi pelas deficiências internas nem pelo ‘envelhecimento’ dos centros 
tradicionais que os mesmos teriam sido abandonados pelas camadas de alta renda 
e, consequentemente, teriam se ‘deteriorado’. Conforme argumenta, se a essas 
camadas conviesse, elas os teriam renovado e aprimorado, como já o fizeram no 
passado [...] (VILLAÇA apud GONÇALVES, 2006, p. 68).  

Vainer explicita que, na maioria das vezes, esses centros perderam seu dinamismo 

porque o eixo econômico se deslocou, dispensando a região de seu papel de centralizar várias 

funções econômicas e sociais. Com o deslocamento da população de renda mais alta, tais 

áreas se tornaram acessíveis a pessoas de menor renda. O empobrecimento da população 

residente é um fato que, segundo o autor, contribuiu para o processo de abandono do centro 

tradicional por parte do poder público, visto que “tais locais deixam de receber a atenção do 

Estado e entram em contínuo processo de degradação pois, historicamente, os investimentos 

do Estado só se justificam se forem para a classe rica” (VAINER apud MARIUZZO, 2005, p. 

1). 

Enquanto Simões Junior atribui o abandono dos centros pelas camadas de mais alta 

renda ao anacronismo do estoque edificado e da estrutura urbana, Villaça aponta as 

possibilidades de adaptação dos imóveis históricos. Vainer, em contrapartida, atribui a 

crescente degradação à omissão e ao pouco investimento do poder público, decorrentes, 

exatamente, da ausência de residentes e usuários das camadas de maior faixa de renda.  Os 

autores, à sua maneira, reconhecem a desvalorização dos centros históricos por parte de uma 

população de determinada faixa de renda e relacionam tal fato à ocupação dos imóveis por 

usuários e residentes de renda mais baixa e à mudança de comportamento do poder público.  

A evasão populacional dos centros históricos pode indicar que a sua condição urbana e 

as tipologias edilícias características estejam, paulatinamente, deixando de ser consideradas 

adequadas ao uso habitacional. Assim, mesmo que os citadinos reconheçam o valor histórico 

e a necessidade de promover a conservação do conjunto edificado, as edificações podem não 

corresponder às necessidades, motivações e expectativas habitacionais de uma população que, 

em um passado mais ou menos distante, morava no centro histórico. 
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Essa desvalorização habitacional acarreta tanto (i) a evasão por parte de uma camada 

da população e (ii) a reocupação dos imóveis por residentes de uma faixa de renda inferior, 

algumas vezes em situação habitacional precária, quanto (iii) a instalação de novos usos e 

atividades, (iv) a desocupação ou (v) a ociosidade parcial dos imóveis que outrora tiveram uso 

misto e passam a abrigar apenas a atividade comercial.  

Segundo Carrión (2002, p. 27), a crescente deterioração das áreas históricas das 

cidades “está relacionada a fatos sociais, econômicos e naturais assim como a processos de 

modernização que se desenvolvem em cada região”. Assim, além dos “fatos naturais”, 

também o planejamento, os processos reais e normativos podem contribuir para determinar o 

caráter de uma área e o seu papel funcional na cidade.  

Nesse sentido, relaciona-se, no item seguinte, a dinâmica de recuo do uso habitacional 

do centro, percebido nas médias e grandes cidades brasileiras, aos processos reais e 

normativos, tanto aqueles que norteiam os processos de conservação e salvaguarda dos 

centros históricos quanto aqueles que regem a política habitacional.  

1.2 Processos reais e normativos: desafios ao uso habitacional 

A diminuição da população residente nos centros históricos das cidades brasileiras 

representa uma sensível alteração na dinâmica urbana. Compõe um processo complexo e 

multifacetado que tem deixado as suas marcas físicas e, por que não dizer, cicatrizes, 

reveladas pela degradação do espaço físico e pelo mau estado de conservação dos imóveis dos 

centros históricos.  

O reconhecimento do valor dos sítios históricos, os aparatos normativo e institucional 

para a sua salvaguarda não têm sido capazes de interromper o processo de degradação e de 

desvalorização habitacional dessas áreas. Dessa forma, cabe destacar que, muitas vezes, 

mesmo ressaltadas as vantagens de se aproveitar o estoque edificado parcialmente ocioso nos 

centros urbanos para fins de moradia, na prática, os processos reais e normativos caminham 

no sentido oposto àquele que levaria à apropriação de tais imóveis para o uso habitacional. 

No tópico 1.2.1, são tecidas considerações sobre a conservação dos centros históricos, 

ressaltando-se o enfoque habitacional nos programas voltados para a sua salvaguarda. O 

tópico 1.2.2 trata do direito à moradia e das políticas habitacionais no contexto nacional, 
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ressaltando o papel atribuído ao estoque edificado parcialmente ocioso nas políticas de 

provisão e incentivo à produção habitacional. 

1.2.1 Considerações sobre a conservação do centro histórico  

Segundo Carrión,  

Se partirmos da consideração de que os cidadãos têm direito à cidade, será possível 
construir uma aproximação universal deste direito a uma parte da cidade – o centro 
histórico – pelas conotações particulares que tem. Da construção deste direito 
universal ao centro histórico, vem um dever frente a ele. Este é o exercício da 
cidadania e seu sentido (CARRIÓN. 2001, p. 36) 

Ao se referir ao centro histórico como um espaço público, o autor adverte que as 

considerações a respeito da sua conservação devem partir da compreensão de que os cidadãos 

têm o direito à preservação do seu bem patrimonial. Tal afirmação evidencia a incidência, 

sobre as edificações particulares do centro histórico, das demandas individuais de uso privado 

da edificação, e coletivas, de ter preservado o patrimônio edificado.  

Dentro do conjunto urbano caracterizado como patrimônio coletivo, muitos dos 

imóveis que o compõem são de propriedade privada. Em termos gerais, caberia aos 

proprietários a conservação de seus bens. No entanto, ao considerar o significado coletivo 

desses centros históricos, o poder público, como representante dos interesses coletivos e 

guardião dos bens patrimoniais que garantem a memória social e o registro da história da 

cidade, em certa medida, poderia ser considerado um agente corresponsável pela sua 

manutenção.  

No âmbito nacional, os sítios históricos passaram a ter o seu valor institucionalmente 

reconhecido a partir da primeira metade do século XX, quando começaram a ser 

inventariados, catalogados e protegidos por leis específicas. Desde 1970, em algumas cidades 

brasileiras, vêm-se sistematizando processos para a salvaguarda desses sítios, os quais, ainda 

hoje, se apresentam insuficientes para cessar ou reverter o processo de degradação. 

Até o presente momento, os governos municipais, estaduais e federal não têm 

demonstrado possuir os meios técnicos e financeiros que lhes permitam assumir o papel de 

agente responsável e financiador da manutenção dos imóveis privados que compõem tal 

conjunto, o que torna essencial a participação de agentes privados na promoção da 

salvaguarda do patrimônio coletivo. A evasão habitacional e a desvalorização do centro como 

lugar de moradia por parte de uma população de maior faixa de renda representam, portanto, a 

perda de importantes “parceiros” no processo de salvaguarda do bem patrimonial. 
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Segundo Pickard e Thyse (apud VIEIRA, 2008), a fragilidade institucional, 

relacionada à instabilidade das estruturas de gestão urbana e ao desafio de articular os 

diversos níveis do poder público, somada à demanda crescente de instrumentos atualizados de 

proteção patrimonial e à inadequação de ferramentas de planejamento, representam uma 

dificuldade para a gestão do patrimônio edificado presente nos sítios históricos. Além disso, 

ao autores ressaltam “uma forte tendência ao financiamento através de parcerias público-

privadas para o estabelecimento de programas bastante seletivos e que buscam o retorno 

rápido mais do que uma abordagem holística” no que se refere aos investimentos dispensados 

aos centros históricos (PICKARD e THYSE apud VIEIRA, 2008, p. 28). 

Na busca de retorno financeiro, muitos dos programas destinados aos centros 

históricos tendem, ora a torná-los atraentes para empresas e iniciativas privadas mediante 

incentivos financeiros, ora a recuperá-los, preservando a “história, tradição e memória 

coletiva higienizada”, cultivando a nostalgia por meio do restauro de edificações para o 

turismo (HARVEY, 2006, p. 181). 

Segundo Moreira,  

O turismo, para grande parte das cidades do mundo, transformou-se em importante 
fonte de renda. Isso explica o fato de o patrimônio histórico passar a ocupar uma 
importante função econômica, de onde se desdobram inúmeras questões de caráter 
urbano, filosófico e político (MOREIRA, 2004, p. 58). 

Mesmo quando apresentam sinais de degradação, os sítios históricos são porções da 

cidade que mantiveram sua materialidade relativamente preservada ao longo do tempo, 

testemunhando (i) mudanças na sociedade, (ii) alterações dos hábitos domésticos e dos 

arranjos produtivos e (iii) o surgimento de novas tecnologias e de normas construtivas.  

A materialidade preservada, que faz com que os sítios históricos tenham seu valor 

reconhecido como bem patrimonial, certamente está entre os interesses turísticos que dão 

valor econômico ao patrimônio histórico. Paradoxalmente, em algumas cidades brasileiras, 

apesar do reconhecimento do centro histórico como bem patrimonial, têm sido promovidas 

intervenções urbanas descontextualizadas que acarretam uma progressiva diminuição da 

qualidade urbana, dos espaços públicos e das edificações dessas áreas, caracterizando 

situações em que nem mesmo a materialidade - objeto principal das políticas de preservação - 

é levada em consideração. Algumas dessas intervenções parecem, também, desconsiderar a 

explícita vinculação entre a materialidade e as dinâmicas social, econômica e funcional,   
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O discurso preservacionista [...] não parecia comprometido com os modos de vida 
na cidade vinculados às formas urbanas que se deseja preservar. Parecia apenas 
restrito à conservação de “cascas” de tijolo, argamassa e ferro fundido, às vezes de 
forma demasiadamente rígida, num compromisso com a materialidade da cidade 
(MOREIRA, 2004, p. 14). 

Moreira destaca que “os arquitetos e urbanistas estiveram demasiadamente 

concentrados na perda de materialidade” no que se refere à degradação e à descaracterização 

do estoque edificado e dos espaços públicos, enquanto a dinâmica urbana, “os modos de vida” 

e as possibilidades que eles representam para a vida urbana não parecem incluídos na ideia de 

“patrimônio histórico”. Ressalta, ainda, que a preocupação preponderante com a materialidade 

da cidade pode motivar a criação de estratégias preservacionistas, em que “a preservação da 

materialidade da cidade é seguida da destruição de modos de vida a ela vinculados”. 

A idéia de preservação, como conhecemos, é, a cada dia, mais vinculada a uma 
lógica de tábula rasa: para preservar o que se considera patrimônio histórico, dentro 
do modelo econômico capitalista, muitas vezes é necessário suprimir usos e 
população e inserir novos usos e público economicamente mais valorizados 
(MOREIRA, 2004, p. 61). 

A autora adverte que tal postura “é um caso de tábula rasa operacionalizando a 

preservação da forma urbana”, que arrasa ou desconsidera uma preexistência social para 

instalar a novidade. 

Com isso desvinculam-se modo de vida e forma urbana: o chamado patrimônio 
histórico é esvaziado de sua urbanidade e reapropriado por atividades como 
shopping centers, lojas, centros culturais, museus e habitação de melhor padrão 
econômico (op. cit.). 

Intervenções pautadas no “rápido retorno financeiro das parcerias público-privadas” 

citadas por Pickard e Thyse, ou na higienização da história, tradição e memória coletiva, a que 

se refere Harvey, que desconsiderem a preexistência social estariam em desacordo com um 

dos princípios da Declaração de Amsterdam, ao indicar que “a recuperação de áreas urbanas 

degradadas deve ser realizada sem modificações substanciais da composição social dos 

residentes nas áreas reabilitadas”. 

A necessidade de se arregimentarem parceiros e de se garantir o retorno financeiro dos 

investimentos promovidos por esses tem norteado muitas das intervenções nos centros 

históricos brasileiros. Nesses casos, são priorizadas as atividades produtivas e aquelas 

voltadas ao turismo e ao lazer. O uso habitacional e a preexistência social, portanto, não 

foram a prioridade em algumas intervenções recentes nos centros históricos.  
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Paralelamente, as políticas habitacionais de maior abrangência, salvo algumas 

exceções, estão voltadas primordialmente para a construção de novas moradias em detrimento 

do estoque edificado parcialmente ocioso e passível de um melhor aproveitamento 

habitacional, conforme aborda o tópico seguinte.  

1.2.2 Política habitacional e reabilitação de áreas urbanas centrais  

A evasão habitacional das “classes abastadas” e, paralelamente, a chegada ou a 

permanência de pessoas de renda mais baixa, são um importante indicador do papel que tem 

hoje o centro histórico na dinâmica urbana brasileira. Segundo Rolnik (2006),  

Os antigos centros das classes abastadas, que em algum momento já foram o centro 
da cidade, são hoje territórios populares numa condição física precária.  Estas áreas 
se encontram desvalorizados pela lógica do mercado e abrigam o que sobrou de sua 
centralidade anterior – quem não teve renda para acompanhar os novos lugares “em 
voga” (ROLNIK, 2006, p. 1). 

O centro, em decorrência da proximidade dos bens e serviços urbanos e dos postos de 

emprego, continua a atrair residentes. No entanto, muitas vezes, trata-se de residentes que não 

tiveram renda para aderir às novas espacialidades habitacionais ou às novas habitações 

oferecidas pelo mercado. Na atualidade, encontram-se no centro histórico edificações de valor 

histórico e cultural densamente ocupadas, com estruturas encortiçadas ou em regime de 

“aluguel de vagas”, o que representa a possibilidade de retorno à cidade consolidada para uma 

camada da população de baixos rendimentos.  

O sobreadensamento de tais imóveis – muitos deles em mau estado de conservação – 

por uma população que ora não se sente responsável, ora não dispõe de recursos financeiros 

para promover a manutenção das instalações, resulta na sua inadequação habitacional, 

podendo ainda levar à progressiva deterioração do imóvel, o que coloca em risco a saúde e a 

qualidade de vida dos seus habitantes. 

O direito à moradia, considerado um direito fundamental no panorama internacional 

de Direitos Humanos, é reconhecido pelo Estado Brasileiro. O Comentário Geral nº 4 do 

Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Apud Gonçalves, 

2006, p. 58), incorporado pelo sistema normativo brasileiro, trata dos elementos essenciais1 do 

direito à moradia e estabelece as obrigações quanto à sua proteção e promoção.  

                                           
1 Segundo o Comentário Geral nº 4, são considerados direitos fundamentais do cidadão em relação à habitação: 
a) segurança jurídica da posse; b) disponibilidade de serviços e infraestrutura; c) custo da moradia acessível; d) 
habitabilidade; e) acessibilidade; f) localização; g) adequação cultural. 
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Segundo os critérios do Instituto João Pinheiro, o Brasil tem atualmente um deficit

habitacional2 da ordem de 7,2 milhões de domicílios. Apesar da demanda latente por 

habitações, existiam em 2005, segundo o Ministério das Cidades (2004), quase 5 milhões de 

domicílios vagos nas cidades brasileiras. Nas cidades do Recife e do Rio de Janeiro, por 

exemplo, os imóveis vagos chegam a 18% do total de domicílios da área urbana. Esses 

números refletem bem a política nacional de habitação, tanto no que se refere ao suprimento 

do deficit quanto à periferização e à não inclusão de áreas urbanas centrais nesse processo.   

Historicamente, o parque edificado existente não tem sido alvo das políticas nacionais 

de provisão habitacional. Desde a década de 1930 até a década de 1980, a provisão de 

moradias por parte do poder público esteve voltada, em grande medida, para a construção de 

novas unidades habitacionais, em um modelo em que “a casa própria é oferecida nas áreas 

periféricas e distanciadas do centro”. Sinais de uma postura “centrífuga” de provisão 

habitacional podem ser percebidos durante a atuação do IAP (Instituto de Aposentadoria e 

Pensões, 1937-1964), da Fundação da Casa Popular (1946-1964) e do BNH (Banco Nacional 

de Habitação, 1964-1986), o que indica que o processo de periferização ou suburbanização foi 

e vem sendo promovido também pela ação do poder público (BONANTES, 2009).  

Segundo Maricato,3 entre as décadas de 1980 e 2000, não houve uma política 

habitacional nacional consistente de forma a combater efetivamente esse deficit habitacional 

quantitativo e tampouco se investiu em saneamento, uma das condições básicas para a 

adequação habitacional. Atualmente, ainda não se percebe uma mudança significativa de 

direção no sentido do melhor aproveitamento do parque edificado ocioso ou sua inclusão nas 

políticas de provisão habitacional, utilizando os instrumentos já previstos na normativa 

brasileira. Ainda de acordo com Maricato (2008), os governos municipais não estão se 

esforçando para fazer uma política urbana fundiária e imobiliária para, com a aplicação dos 

instrumentos previstos do Estatuto da Cidade, ampliar a oferta de terras para a moradia social 

e elaborar políticas municipais para a habitação social nos centros das cidades.  

O IPTU Progressivo no Tempo e a Utilização Compulsória de imóveis – destinados a 

controlar a retenção especulativa de imóveis em áreas urbanas em ociosidade, previstos pelo 

Estatuto da Cidade desde 2001 e obrigatoriamente incluídos nos Planos Diretores municipais, 

                                           
2 Para o cálculo desse deficit, são computados também domicílios em condição de inadequação habitacional. São 
considerados indicadores de inadequação habitacional: inadequação fundiária, adensamento excessivo, ausência 
de instalações sanitárias, iluminação elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo.  
3 Palestra realizada em 2009 no Recife, por ocasião do Colóquio Internacional Ano da França no Brasil: Novos 
Padrões de Acumulação Urbana na Produção do Habitat: Olhares Cruzados Brasil-França.
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ainda não se encontram regulamentados e, portanto, não são passíveis de utilização em muitas 

cidades brasileiras.4  

A retenção especulativa, o não aproveitamento do parque edificado ocioso e a forte 

tendência à periferização da habitação e à expansão da malha urbana, que alimentam o 

esvaziamento dos centros, ainda não foram interrompidos.   

A provisão de habitação nas periferias da cidade tem custos iniciais mais baixos que 

em outros locais. As grandes glebas de terrenos distanciados do centro, desprovidos de 

infraestruturas e de equipamentos complementares ao uso habitacional, têm preços 

relativamente baratos. A construção em larga escala também propicia a redução de custos de 

produção de novas unidades habitacionais. Entretanto, segundo Bolaffi (1992), o processo de 

periferização das habitações promovidas pelo poder público  

Aumenta as distâncias, encarece os investimentos para implantação de serviços 
públicos, eleva os custos de operação e de manutenção e reduz o aproveitamento 
per capta dos equipamentos existentes. Enquanto porções do solo urbano parcial ou 
totalmente atendidas permanecem ociosas, contingentes cada vez maiores da 
população se instalam em áreas não servidas. E enquanto a periferia surge e se 
amplia, a baixa utilização dos serviços instalados condena o poder público à 
incapacidade permanente de resolver um problema que, paradoxalmente, o 
crescimento econômico e demográfico somente contribuíram para agravar 
(BOLAFFI, 1992 Apud BONATES, 2009, p. 43).  

Ao longo do tempo, a provisão de habitações para a classe de mais baixa renda em 

áreas longínquas demonstrou um efeito perverso. Em 2010, a Cartilha Como produzir 

moradia bem localizada com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida?, do Ministério 

das Cidades, chamava a atenção para o modelo de produção habitacional promovido pelo 

poder público que 

contribuiu para o agravamento do processo de periferização. Este processo tem 
como resultado imediato a demanda de enormes investimentos não contabilizados 
inicialmente e potencializa problemas de deslocamentos e de vulnerabilidade social 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

Botler (2004) ressalta que, além da provisão habitacional, a infraestruturação das 

cidades e a oferta de crédito para a construção de novas unidades habitacionais têm 

consolidado o processo de expansão da cidade e, por extensão, de esvaziamento dos centros.   

                                           
4 A cidade de São Paulo, onde a Prefeitura estima que existam hoje cerca de 420 mil imóveis desocupados, entre 
casas e edifícios, passíveis de revitalização, um dos instrumentos mais eficazes para evitar a especulação e 
disponibilizar áreas para a moradia de interesse social até recentemente não tinha sido regulamentado no 
município. O IPTU Progressivo foi regulamentado apenas em 29 de junho de 2010, 
(http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,iptu-progressivo-e-aprovado-em-sp, 573757,0.htm, consultado em 
julho-2010)
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Do ponto de vista da produção habitacional, a disponibilidade de crédito a juros 
subsidiados voltado sempre para a produção de imóveis novos, permitiu à classe 
média das grandes cidades construir novos bairros e novas centralidades na cidade 
gerando, além da expansão horizontal, o paulatino esvaziamento dos centros 
tradicionais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 71).

Enquanto o planejamento urbano e a provisão habitacional, ambos de responsabilidade 

do poder público, se voltam para as periferias, os centros tradicionais foram, por muito tempo, 

“abordados apenas como centros econômicos saturados, devendo ser objeto de 

descentralização das atividades, inclusive administrativas (Idem).” 

Referindo-se a uma certa “esquizofrenia nas decisões políticas e na prátrica 

urbanística”, Moreira (2004) ressalta:  

Ao mesmo tempo em que se investe no centro da cidade, e também nas 
reurbanizações de favelas, na melhoria de bairros e na reabilitação de conjuntos 
habitacionais e várias outras operações que denotam uma tentativa de trabalho 
sobre a cidade, há a continuidade dos investimentos em expansão e dispersão da 
malha urbana (MOREIRA, 2004, p. 14).  

Diante dessa “esquizofrenia”, em que o “trabalho sobre a cidade” tem de dividir 

espaço com a “novidade” imposta pelo mercado imobiliário, referida adiante, a cidade 

consolidada e, em especial, o centro da cidade e as suas porções antigas – os centros 

históricos – apesar das vantagens locacionais e de acesso a bens e serviços, têm encontrado 

dificuldades para manter o seu valor de uso habitacional na dinâmica urbana atual.  

O progressivo esvaziamento dos centros da sua função habitacional em decorrência de 

um modelo de planejamento pautado na expansão horizontal deixou suas marcas.  

Diante da subutilização da infraestrutura instalada e da progressiva degradação do 

estoque edificado esvaziado no centro das grandes cidades, as áreas urbanas centrais passaram 

a integrar as políticas habitacionais recentes. A partir do ano de 2001, o poder público passou 

a incluir a vertente habitacional nos Programas de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, 

ainda com resultados muito limitados.  

O Plano de Revitalização de Sítios Históricos (PRSH), da Caixa Economia Federal, 

“que teve como foco as áreas protegidas como patrimônio cultural (não apenas aquelas 

tombadas em nível federal), procurou disponibilizar financiamento e arregimentar parceiros 
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para reabilitar imóveis vazios destinados ao uso habitacional” por meio do Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 76). 5

O PAR, instituído pela Lei Federal 10.188/2001, visa atender à necessidade de 

moradia da população com renda familiar de 3 a 6 salários mínimos e representou uma 

mudança de paradigma na provisão habitacional já que, ao contrário dos programas 

anteriores, a propriedade no final está vinculada à conservação do imóvel e à manutenção da 

ocupação inicial.  

O programa, na modalidade PAR-reforma, que visa reformar edifícios inseridos em 

Perímetros de Reabilitação Integrada de valor histórico, chegou a ser implantado em algumas 

capitais. No entanto, o PRSH esbarrou em algumas exigências que dificultaram a sua 

disseminação, conforme será relatado posteriormente no caso do Recife.  Segundo Botler (op. 

cit.), “a ausência de uma política nacional de reabilitação e a fragmentação das ações em torno 

do tema permitiu, até o momento [2004], intervenções em pequenas escalas, não se 

constituindo ainda um eixo da política habitacional e urbana (op. cit.).” 

Depois de anos de suspensão de uma política habitacional nacional abrangente, no ano 

de 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida  (MCMV), que “tem 

como meta construir um milhão de habitações, criando mecanismos de incentivo à produção e 

compra de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 salários 

mínimos, que residam em qualquer município brasileiro, garantindo o acesso à moradia digna 

com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e habitabilidade 

(http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-

acoes/mcmv/minha-casa-minha-vida)”.  

No momento do seu lançamento, o programa se voltava primordialmente para o 

financiamento de novas construções, expressando preocupação, simultaneamente, com a 

provisão habitacional e com a geração de empregos no ramo da construção civil. 

São distintas as modalidades do MCMV, as quais variam de acordo com a renda 

familiar. A modalidade que se destina à produção e à compra de imóvel para os segmentos 

populacionais com renda familiar mensal de até 6 salários mínimos compreende (i) a 

                                           
5 No processo de arrendamento residencial, os arrendatários, após a ocupação, pagam mensalmente um valor, 
geralmente mais baixo do que o de um aluguel, referente à taxa de arrendamento. Ao final de 15 anos, se a 
ocupação inicial for mantida e se a unidade se encontrar em bom estado de conservação, o arrendatário pode 
tornar-se proprietário do imóvel. Caso não queira, os valores pagos referentes às taxas de arrendamento não 
serão devolvidos (http://www1.caixa.gov.br/imprensa). 



|   37 

construção ou a compra de novas unidades habitacionais em áreas urbanas e (ii) a 

requalificação de imóveis já existentes em áreas consolidadas.  

Apesar de previsto como modalidade, o formato de atuação do programa para a 

requalificação de imóveis ainda não foi regulamentado. O estoque edificado ocioso nos 

centros das cidades, que apresenta boas condições quanto à localização e à proximidade de 

equipamentos e serviços urbanos, não foi considerado como prioridade do Programa Minha 

Casa Minha Vida, que continua a privilegiar a construção de novas unidades habitacionais, 

muitas vezes em áreas distanciadas do centro.  

A periferização, como já foi referido, tem apresentado efeitos perversos, 

principalmente para as classes de mais baixa renda, as quais acabam por arcar com elevados 

custos de locomoção para acessar os bens e serviços urbanos e os postos trabalho. A Cartilha 

Como produzir moradia bem localizada com recursos do Programa Minha Casa Minha 

Vida?, elaborada pelo Ministério das Cidades, ressalta que “todos têm direito à moradia 

adequada e bem localizada” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010, p. 10) e expõe algumas 

diretrizes para que os municípios consigam, por meio da aplicação dos instrumentos previstos 

pelo Estatuto da Cidade, utilizar os recursos do MCMV para a construção de moradia em 

“zonas consolidadas e bem localizadas”.  

Embora o Ministério das Cidades critique a localização de conjuntos habitacionais na 

periferia urbana, a opção locacional do Programa Minha Casa Minha Vida ainda tem sido, 

conforme foi ressaltado, de construção em massa em áreas distanciadas do centro. No âmbito 

desse programa, as escolhas de localização dos grandes investimentos habitacionais têm sido 

de responsabilidade das grandes empresas construtoras e incorporadoras, não sendo, portanto, 

pautadas pelo planejamento urbano.  

Os processos de provisão e incentivo à produção habitacional contribuem para a 

produção de uma hierarquia socioespacial dentro da cidade, com desigualdade territorial de 

infraestrutura e de acesso a bens e serviços urbanos, e para o progressivo esvaziamento do 

centro da sua função habitacional.  

Entretanto, apesar de reconhecer a potencialidade habitacional dos centros urbanos e a 

importância da utilização desse potencial para reverter a degradação e reabilitar essas áreas; 

apesar de reconhecer os “efeitos perversos” da periferização; apesar das intenções expressas 

no âmbito das normativas e do planejamento urbano; apesar de criar instrumentos normativos 
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e programas oficiais, o poder público parece ter dificuldades para promover a inclusão dos 

centros urbanos em suas políticas habitacionais mais abrangentes.  

Quanto para o mercado imobiliário formal, o centro urbano tem recentemente voltado 

a atrair investimentos para a produção habitacional. Tais insinuações de retorno, no entanto, 

ainda não têm correspondido à valorização habitacional dos imóveis históricos, visto que os 

investimentos imobiliários estão, em sua maioria, direcionados para a construção de novas 

unidades habitacionais. As inovações do produto imobiliário – os “condomínios clubes”, com 

“infraestrutura completa e ampla área de lazer”6 – passam a estar disponíveis também no 

centro das cidades. Enquanto isso, os centros históricos, protegidos por legislação específica, 

que não poderão vir abaixo para dar lugar ao “novo”, muitas vezes não conseguem encaixar-

se na dinâmica habitacional promovida pelo mercado imobiliário formal, a qual, no caso 

brasileiro, está pautada na inovação do produto habitacional.  

O mercado informal de moradias, em contrapartida, tem encontrado espaço para se 

desenvolver nos centros históricos brasileiros. Na cidade do Recife, conforme será 

apresentado no Capítulo 4, o centro histórico está permeado por ocupações informais, em 

condições de insalubridade ou de inadequação habitacional.  

No panorama brasileiro atual, assim como as áreas centrais estão, em certa medida, à 

margem da política habitacional promovida pelo poder público, os imóveis históricos dos 

centros urbanos tampouco têm sido reconhecidos como potencialmente utilizáveis para o uso 

habitacional por uma demanda de classe média.  

A evasão habitacional, a substituição de usos e a destruição do tecido social, da 

habitabilidade e da urbanidade dos centros históricos, relacionadas com a diminuição do valor 

de uso habitacional e a desvalorização econômica dos imóveis, ainda parecem ser alimentadas 

pelos processos de revitalização de centros históricos, muitos dos quais não priorizam o uso 

habitacional, e pelas políticas habitacionais, que constantemente dão as costas ao parque 

edificado existente. Além disso, a pouca valorização habitacional desses imóveis também 

pode ser relacionada a valores e interesses conflitantes que incidem sobre a área.  

Essa conjuntura, que caracteriza a circunstância habitacional do centro histórico, 

contribui para compreender os desafios ao uso habitacional nessas áreas.  É importante 

considerar, ainda, que incidem sobre a valorização dos atributos de uma determinada 

                                           
6 As citações, extraídas de encartes publicitários de um empreendimento imobiliário em construção no bairro da 
Boa Vista, no Recife, referem-se a equipamentos condominiais, tais como piscina com raia semiolímpica, mini- 
campo de futebol, espaços para recreação infantil etc.
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circunstância habitacional uma grande diversidade de fatores de ordem prática e subjetiva, 

condicionada a uma série de necessidades, motivações e expectativas habitacionais. O 

capítulo seguinte procura discutir, do ponto de vista teórico, questões que envolvem a opção e 

a valorização habitacional. 
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2 Necessidades, motivações e expectativas habitacionais 

A compatibilidade entre o espaço habitado e as necessidades e expectativas de seus 

habitantes é um tema amplamente discutido na literatura. A opção habitacional está submetida 

a diversos condicionantes, objetivos e subjetivos, que levam à valorização habitacional de 

uma determinada localização e de uma tipologia edilícia. Diversos fatores de ordem físico-

espacial, social, econômica e cultural podem ser analisados no sentido de compreender as 

condições de habitabilidade, desde a escala da unidade habitacional até o contexto urbano 

onde ela está inserida.   

São diversos os agentes que participam da provisão habitacional. Conforme foi 

exposto no capítulo anterior, o Estado Brasileiro reconhece o direito à moradia e criou 

indicadores para avaliar as condições de adequação habitacional e de habitabilidade no âmbito 

nacional. Além de direito, a habitação, como mercadoria, também é um produto, um objeto de 

consumo. Este capítulo, portanto, faz algumas considerações sobre a habitação como uma 

mercadoria produzida, ofertada e consumida segundo uma lógica – a do mercado imobiliário 

–, que tem um papel importante na configuração e na reconfiguração de novas espacialidades 

habitacionais nas cidades brasileiras, conforme se discutirá no item 2.1.  

São muitos os interesses e os conceitos que envolvem as necessidades e as 

expectativas habitacionais. No item 2.2. são expostas diferentes abordagens para o tema da 

habitabilidade, as quais oferecem subsídios no sentido de esclarecer a complexidade e a 

diversidade de fatores que podem interferir na condição de uma determinada “circunstância” 

de abrigar o uso habitacional. Apesar de alguns pontos de convergência, cada uma das 

abordagens agrega novos elementos para a compreensão da habitabilidade. A partir dessas 

referências teóricas, são tecidas, no item 2.3., algumas considerações sobre a condição de 

habitabilidade em um contexto específico de centro histórico. 

2.1 Habitação: demanda e oferta do “novo” 

A habitação constitui um bem durável, que mantém as suas condições de uso por 

várias décadas, e de elevado custo individual. No Brasil, a habitação no mercado formal é 

acessível a apenas a cerca de 30% da população. À cerca de 70% da população – com salários 

baixos a ponto de impedir a sua inserção no mercado formal –, resta como alternativa de 
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acesso à moradia o mercado informal de habitações e solo urbano e a provisão habitacional 

por parte do poder público (ABRAMO, 2009) 7. 

Os mercados imobiliários formal e informal têm assumido, portanto, um papel 

preponderante na provisão habitacional. O mercado imobiliário formal, durante algumas 

décadas, esteve voltado para a produção de habitações para a parcela da população que tem 

melhores condições financeiras. Segundo Abramo (op. cit.), o mercado formal tende a 

concentrar a sua oferta em bens primários para os super-ricos, produzindo “produtos de luxo” 

que priorizaram uma faixa de renda de maiores rendimentos. Mais recentemente, no entanto, 

tem sido possível perceber o interesse das empresas construtoras e incorporadoras pela 

provisão de habitação para os segmentos populares, graças ao incremento do crédito 

habitacional advindo do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). 

A postura do mercado imobiliário, durante as últimas décadas8, de focar a sua 

produção na oferta de habitação para uma camada da população caracterizada como 

“demanda solvável”, contribui para a compreensão da dinâmica urbana no país. Para que a 

reduzida “demanda solvável”, que já tem as suas necessidades habitacionais atendidas, volte 

ao mercado consumidor mais rapidamente, o mercado imobiliário tenta renovar a sua 

demanda por meio da criação de inovações do produto imobiliário.9 São criadas novas 

circunstâncias habitacionais, tanto pela localização diferenciada dos empreendimentos quanto 

pela incorporação de novos elementos nos imóveis e nas estruturas condominiais.  

Dessa forma, mesmo que o imóvel habitado até então ainda mantenha as suas 

condições de conservação e habitabilidade, outra circunstância habitacional passa a atender 

melhor às expectativas, muitas das quais foram, em certa medida, criadas pela própria ação do 

mercado. 

 Esse processo contribui, segundo Abramo (Ibid), para a depreciação fictícia do 

produto. O autor aponta que, a partir da valorização de uma nova circunstância habitacional, o 

imóvel anterior, sem sofrer nenhuma intervenção específica, fica aquém da expectativa de 

uma demanda solvável que passa a atribuir-lhe menor valor de uso habitacional.  

                                           
7 Palestra realizada em 2009 no Recife, por ocasião do Colóquio Internacional Ano da França no Brasil: Novos 
Padrões de Acumulação Urbana na Produção do Habitat: Olhares Cruzados Brasil-França..
8 Desde a década de 1980 até o lançamento do MCMV
9 Algumas mudanças de configuração dos imóveis atuais podem ser citadas como inovações do produto 
imobiliário brasileiro, tais como a criação de varandas nos apartamentos, a criação de suítes e o crescente 
número de banheiros, o aumento do número de vagas para estacionamento e o aumento de equipamentos 
condominiais.
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Como a edificação está estritamente ligada ao solo, a opção habitacional por uma 

inovação do produto imobiliário implica um deslocamento espacial. Assim, a promoção de 

inovações aliada à imobilidade construtiva conduz, em muitos casos, à depreciação dos 

imóveis e, em extensão, à desvalorização da área que os contém. Esse processo leva à evasão 

da população de um determinado extrato de renda para outras partes da cidade e à substituição 

da população residente por um extrato de renda imediatamente inferior. Segundo Abramo 

(2007, p. 46),  

Do ponto de vista da movimentação socioespacial, temos dois elementos críticos 
importantes. O primeiro desses elementos é que uma diferenciação do produto 
imobiliário envolve necessariamente um deslocamento espacial da oferta: oferecer 
uma produto diferente em uma espacialidade diferente. Mas aqui temos o 
surgimento do segundo elemento crítico, pois quando os capitalistas imobiliários 
pretendem deslocar espacialmente a sua oferta devem deslocar espacialmente uma 
parte das famílias que desejam desfrutar da externalidade de vizinhança (estar entre 
os seus e ser/ter uma distinção sócio-espacial em relação aos outros).  

Conforme o autor, a depreciação fictícia do estoque imobiliário e a diferenciação da 

oferta em relação ao estoque precedente exigem um deslocamento de uma externalidade de 

vizinhança. Assim, a operação de depreciação fictícia de uma parte do estoque imobiliário, ao 

ter que recriar uma externalidade de vizinhança, é de fato uma inovação espacial que, ainda 

que procure deslocar somente uma pequena parcela da demanda, envolve uma série de efeitos 

em cascata de deslocamentos domiciliares (ABRAMO, 2009, p. 17) 

Ribeiro (1997, p. 125) adverte que “a produção imobiliária se caracteriza pelo 

permanente paradoxo: é sempre necessário destruir para construir, na medida em que são 

bastante limitadas as possibilidades de expansão das fronteiras da cidade”. Essa destruição 

pode estar relacionada com a demolição de imóveis para a construção de novos 

empreendimentos na mesma localidade, ou com a desconstrução de uma determinada área 

como lugar habitacional, para que a demanda que, até então, valorizava aquela circunstância 

urbana, possa optar por outras localidades.  

 Em todo caso, segundo Ribeiro, a localização, adquire um papel preponderante na 

opção habitacional.   

A utilidade da moradia não é apenas definida pelas suas características internas, 
enquanto objeto construído. Seu valor de uso é também determinado pela sua 
articulação com o sistema espacial de objetos imobiliários que compõem o valor de 
uso complexo representado pelo espaço urbano. O que é vendido não são apenas 
“quatro muros”, mas também um “ticket” para o uso deste sistema de objetos 
(RIBEIRO, 1997, p. 81). 
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Além do ticket de acesso a um sistema de objetos, a localização habitacional propicia 

diferentes relações socioespaciais. A respeito da localização da vivenda, Abramo concluiu, a 

partir de discussões conceituais e empíricas, que o fator determinante das escolhas 

residenciais no mercado formal é “uma busca de distinção socioespacial, porque as famílias 

desejam estar próximas aos seus próximos”. Esse desejo se concretiza em uma externalidade 

de vizinhança”,conforme esclarece o autor: 

Em uma sociedade estratificada, esse padrão de comportamento de desejar estar 
próximo dos seus próximos produz uma cascata de movimentos de rejeição dos 
não-próximos do alto da pirâmide social para baixo. Assim, as convenções urbanas 
são hierarquizadas e servem de mecanismo cognitivo que garante a estrutura 
segmentada e hierarquizada das externalidades de vizinhança, portanto, da 
estrutura socioespacial urbana segmentada (segregada) e desigual (ABRAMO, 
2007, p. 2). 

Conforme cita o autor, deslocar espacialmente uma demanda também impõe um 

deslocamento espacial da convenção urbana e a alteração da externalidade de vizinhança 

precedente. A reopção habitacional, a mudança da externalidade de vizinhança, a apropriação 

desses imóveis por novos moradores configuram uma parte importante para a compreensão da 

dinâmica habitacional.  

Importa destacar, no entanto, que a desvalorização habitacional de uma área por parte 

de uma demanda específica, seja pela depreciação fictícia dos seus imóveis, seja pela 

alteração da sua externalidade de vizinhança, além de estar relacionada com a desvalorização 

econômica dos imóveis, pode ser relacionada também com a valorização da área para outros 

usos. Em alguns casos, a instalação de uma outra atividade em um imóvel de tipologia e uso 

originalmente habitacional pode significar maior rentabilidade. Assim, a mudança de uso do 

solo, com a substituição das residências por estabelecimentos com outros usos, tais como os 

comerciais e de serviços, usos mais “rentáveis” do que o uso habitacional original, pode levar 

ao paulatino esvaziamento do “caráter habitacional”.  

Nas cidades brasileiras, a valorização de novas espacialidades em áreas distanciadas 

do centro e a desvalorização da circunstância habitacional precedente podem contribuir para a 

compreensão do processo de empobrecimento e desvalorização habitacional dos centros 

históricos por parte das demandas de maior renda. Os sucessivos ciclos de evasão habitacional 

e a substituição de atividades instaladas nos imóveis que antes eram residenciais compõem 

uma conjuntura que leva o centro a se tornar, progressivamente, um lugar de trabalhadores, 

fregueses e alunos apressados, mais do que de moradores. Com o esvaziamento do centro 
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histórico da sua função habitacional, como adverte Rezende, “há o receio de as casas se 

tornarem lugares de passagem e não de moradia (REZENDE, 2007, p. 131)”.  

Nos centros históricos, submetidos a legislação específica e mais restritiva do que em 

outras partes da cidade, a dinâmica habitacional está sujeita a condicionantes sensivelmente 

diferentes. Seus imóveis, quando reconhecidos institucionalmente por seus valores culturais e 

pela importância histórica do conjunto arquitetônico, têm suas possibilidades de reforma 

limitadas e submetidas à integridade e à autenticidade do conjunto. Nesses casos, a destruição 

para a construção em novo formato, segundo a lógica da produção imobiliária exposta por 

Ribeiro, iria de encontro à legislação preservacionista.  

Assim, a valorização, por parte de demandas individuais, de novos atributos 

habitacionais, de novas localidades e de novas mercadorias habitação podem suscitar maiores 

dificuldades para a inserção dos sítios históricos na lógica do mercado imobiliário formal de 

oferta de moradia para uma demanda solvável. Ressalte-se, ainda, que tais porções da cidade 

são valorizadas, ao menos por uma demanda coletiva, exatamente pela sua antiguidade e valor 

histórico, valores, em certa medida, opostos aos atributos que se busca enaltecer na produção 

do mercado imobiliário formal: a inovação, seja locacional, seja do produto.  

Abramo adverte que o efeito de valorização de novas espacialidades habitacionais  

está encadeado para trás, pois quem compra sempre vende, a operação de 
diferenciar o produto imobiliário se transforma em uma cadeia urbana de 
desvalorizações-valorizações imobiliárias onde a atuação do capital imobiliário em 
um pequeno segmento do mercado pode promover uma modificação mais ampla na 
cartografia sócio-espacial (ABRAMO, 2007, p. 17). 

A mudança de domicílio e a apropriação dos imóveis por novos moradores, elemento 

essencial na definição e redefinição de espacialidades habitacionais na cidade, configuram 

uma parte da dinâmica imobiliária, pois garantem liquidez à mercadoria habitação, sendo 80% 

do mercado formal centrado na mudança de domicílio (ABRAMO, 2009).  

A desvalorização habitacional dos centros históricos pode, igualmente, ser 

relacionada, a uma “popularização” dos estabelecimentos de comércio e serviços nessas áreas. 

Em uma situação em que a oferta se adapta à demanda, é possível afirmar que o processo de 

anti-gentrificação do centro histórico é guiado por uma lógica em que a ocupação da área por 

um extrato de renda inferior leva à mudança dos estabelecimentos aí instalados. A oferta de 

produtos e de bens mais “em conta”, por sua vez, passa a atrair uma demanda de um extrato 

de renda mais baixo.  
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Conforme expõe Vainer (VAINER Apud MARIUZZO, 2005, p. 1), já citado no 

capítulo anterior, a evasão do centro por parte de uma camada de maiores rendimentos 

acarreta na mudança de comportamento em relação à área por parte do poder público, o que 

explicaria a má qualidade dos serviços públicos e a má condição de manutenção e 

conservação de muitos dos espaços desses centros históricos.  

Assim, mesmo que se considere “privilegiada” a localização dos centros históricos 

pela concentração de bens e de equipamentos tradicionais, cabe lembrar que outras partes da 

cidade, consolidadas pela oferta de equipamentos, comércio e serviços especializados, 

configuraram-se como “novas centralidades”. A heterogeneidade de usos dessas novas 

centralidades as tem levado a compartilhar com o centro tradicional o papel de centralidade 

urbana, conforme foi exposto no capítulo anterior. Os “artigos de luxo”, outrora encontrados 

apenas no centro ou “na cidade” – como os recifenses se referem ao centro tradicional, em 

especial aos bairros com grande oferta comércio e serviços –, hoje podem ser encontrados em 

outras partes. Pela diferenciação da qualidade urbana e dos serviços oferecidos nas novas e 

antigas centralidades, os centros históricos e os centros tradicionais passam a atrair usuários 

potencialmente diferentes, fato que, em muitas cidades brasileiras, tem contribuído para 

consolidar o processo de anti gentrificação de usos, usuários e residentes nos centros 

históricos.  

Além da dinâmica imobiliária, o poder público tem um papel fundamental na 

estruturação espacial e na valorização habitacional de partes das cidades, pois está sob sua 

responsabilidade a provisão de infraestrutura para a crescente população urbana. Segundo 

Abramo (1995), como produtor de infraestrutura viária e outros bens e serviços, o Estado 

revelaria o seu papel de “coordenador” das modificações na divisão econômico-social do 

espaço. No entanto, por vezes, ele não tem demonstrado a capacidade de se antecipar às ações 

do mercado, tendo de agir a reboque para corrigir as distorções decorrentes das novas 

espacialidades propostas pelo mercado.  

Cabe destacar, nesse sentido, o processo de expansão da mancha urbana promovido 

pelo mercado pela recente urbanização de zonas antes utilizadas para fins agrícolas para a 

construção de condomínios de alto padrão voltados para as classes de maior poder aquisitivo, 

em situações em que o incorporador encontra “terrenos a preços inferiores aos fixados pela 

concorrência nos submercados de moradias, via de regra naqueles formados pelos estratos de 

maior poder aquisitivo” (RIBEIRO, 1997). 
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Para viabilizar esste processo de expansão urbana, os incorporadores deverão lançar 

mão de estratégias para tornar a área mais atraente. Segundo o autor,  

Para tanto, eles deverão realizar importantes investimentos adicionais à construção 
e em campanhas publicitárias que associam ao empreendimento certos 
simbolismos que incentivem o comprador a abrir mão do conforto, comodidade e, 
sobretudo, dos valores relacionados com a idéia de morar “no centro”, “perto dos 
acontecimentos”, na “civilização”. Os incorporadores tentam, então, vender um 
“novo modo de vida”, convidando os compradores a “recriar o contato com a 
natureza, perdido na grande cidade”, e a “participar de um novo estilo de vida, 
protegido da violência da metrópole desumanizada” (RIBEIRO, 1997, p. 133). 

Essa expansão, e também a destruição de estoques construídos por meio da 

verticalização (LACERDA et al,. 2000), muitas vezes não fazem parte de um “modelo de 

cidade” democraticamente pensado e planejado. Caracteriza, ao contrário, uma situação em 

que “o Estado ratifica a nova espacialidade proposta pelos capitais imobiliários por meio da 

melhoria das condições de infraestrutura em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário 

formal” (ABRAMO, 2009).  

Enquanto o mercado busca novas áreas onde possa construir as suas inovações de 

produto e ofertar novas habitações, as ocupações espontâneas recorrem às franjas urbanas 

para criar novos redutos habitacionais. Essas ocupações muitas vezes ocorrem em áreas de 

difícil construtibilidade, carentes de infraestrutura e pouco acessíveis por meio de transporte 

público, o que dificulta o acesso aos bens e serviços urbanos. Some-se a esse processo o 

mercado imobiliário informal, responsável em grande parte pelo recente processo de 

adensamento construtivo em áreas pobres consolidadas e também pela expansão das fronteiras 

periurbanas (LACERDA, 2009).  

A contrapartida desse processo de expansão urbana se dá pela opção pela cidade 

consolidada que, conforme foi explicitado no capítulo anterior, está atrelada à diminuição das 

áreas privativas das unidades habitacionais, visto que o preço relativo do metro quadrado em 

áreas com mais equipamentos disponíveis é potencialmente superior.  

Se a moradia é caracterizada como uma mercadoria, a sua valorização se dá por 

critérios os mais diversos, considerando que as escolhas habitacionais se verificam a partir da 

capacidade da “casa” de satisfazer tanto a necessidades objetivas quanto a expectativas mais 

subjetivas, tais como a busca por distinção socioespacial.   
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2.2 Habitabilidade: distintas abordagens 

O morar envolve questões simbólicas, de status e de diferenciação socioespacial, 

assim como questões relativas às necessidades humanas. No âmbito governamental brasileiro, 

os critérios para se avaliar a adequação habitacional são de ordem (i) objetiva, os quais 

permitem a realização de análises quantitativas para a geração de dados estatísticos, tais como 

os números do deficit habitacional e da inadequação habitacional, instrumentos importantes 

para o diagnóstico do “problema habitacional”, e (ii) subjetivas, os quais versam sobre a 

adequação cultural, a produção social do habitat. Os critérios de ordem subjetiva, pelo seu 

próprio caráter, não são aferidos com a mesma precisão.  

Em outras instâncias de pesquisa e investigação, foram encontradas definições que 

contribuíram para se compreender que a habitabilidade de uma área ou imóvel – ou seja, a sua 

capacidade de atender aos requisitos e expectativas habitacionais – vai além de questões 

físicas da habitação ou do seu entorno.  

No Chile, por exemplo, a partir do reconhecimento pelo poder público de que as 

políticas de provisão habitacional têm produzido habitações que atendem apenas parcialmente 

às necessidades e expectativas dos beneficiários, desenvolveu-se uma metodologia para aferir 

a qualidade residencial das unidades e dos conjuntos habitacionais. Nesse mesmo país, no 

meio universitário da Facultad de Arquitectura y e Urbanismo e Instituto de La Vivienda da 

Universidad de Chile, foi desenvolvido um Guia para projetar um “Habitat Residencial 

Sustentável”, que condiciona a habitabilidade a diversos fatores e submete a avaliação dessas 

condições a diversas categorias analíticas. No Brasil, também no meio acadêmico, a 

Universidade Federal de Pernambuco criou uma cartilha sobre a Produção Social do Habitat. 

O setor imobiliário, que muitas vezes interfere nas expectativas habitacionais, oferece 

valiosas contribuições para a compreensão das motivações que interferem na escolha de uma 

condição habitacional. Uma pesquisa desenvolvida pelo setor imobiliário de Nova York criou 

sua própria metodologia para avaliar a Livability ou, em tradução livre, a habitabilidade dos 

bairros da cidade. A pesquisa atribuiu diferentes pesos10 aos fatores que interferem na 

qualidade habitacional, ao considerar que cada indivíduo pode valorizar atributos distintos em 

uma circunstância habitacional.  

                                           
10 Esses pesos foram definidos a partir de uma média dos pesos atribuídos a cada uma das categorias analíticas, 
pelas mais de três mil pessoas que responderam aos questionários aplicados pela Internet por meio da página 
eletrônica de um jornal de grande circulação.
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As experiências brasileira, chilena e nova-iorquina, embora distintas, demonstram o 

enfoque institucional, acadêmico e mercadológico dado ao tema da habitabilidade, o que será 

tratado a seguir segundo abordagens distintas, aqui nomeadas (i) qualidade residencial (ii) 

habitabilidade, (iii) produção social do habitat e (iv) livability. As abordagens não se 

excluem. Podem ser consideradas como complementares, pois oferecem aportes teóricos e 

metodológicos para o estudo da habitabilidade em sítios históricos.  

2.2.1 Qualidade residencial  

Haramoto (1992), em estudos para promover o melhoramento da qualidade residencial 

de habitações de interesse social no Chile por meio de intervenções no seu entorno imediato, 

aponta que a qualidade residencial versa sobre “a percepção e a valorização, pelos diversos 

observadores e participantes, dos atributos e propriedades dos componentes de um conjunto 

habitacional e suas interações mútuas com o contexto onde se inserem”.11

A qualidade residencial trata da percepção dos participantes – os moradores – a 

respeito das condições de uma determinada estrutura destinada ao uso habitacional, em 

qualquer que seja a escala. A assertiva, no entanto, reflete também a importância da percepção 

dos observadores, não necessariamente participantes, dessa mesma estrutura habitacional. 

Nesse sentido, considera-se que a qualidade residencial pode ser avaliada, tanto sob a ótica 

dos moradores quanto daqueles que não habitam a estrutura analisada: os observadores. 

Segundo o mesmo autor, são vários os fatores que podem ser considerados para a 

compreensão da qualidade residencial.  

O “Fator de Localização” diz respeito às características da situação da unidade ou 

conjunto habitacional no tocante a topografia, vistas e clima; à inserção no tecido e na trama 

urbana; à relação com outras atividades, especialmente com o lugar de trabalho e à 

possibilidade de acesso a serviços de transporte e comunicação.  

Já o “Fator de Urbanização” trata das características do solo e do terreno, da dotação 

de infraestrutura (água potável, tratamento de águas servidas, esgoto, energia elétrica, coleta 

de lixo e outros serviços), das características das ruas, vias, espaços livres e acessos, assim 

como das condições de vegetação e arborização da área. 

                                           
11 Tradução livre da autora do original: “Percepción y valoración que diversos observadores y participantes 
asignan a los atributos y propiedades de los componentes de un conjunto habitacional en sus interacciones 
mutuas y con el contexto donde se insertan”.
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Ainda a respeito da condição do entorno imediato da unidade habitacional, o autor faz 

referência ao “Fator de Equipamento”. A presença e a acessibilidade a equipamentos 

públicos, tais como escolas, centros de saúde, serviços recreativos, de esporte e de culto e 

áreas verdes, são componentes da qualidade residencial. 

A respeito da unidade habitacional em si, o autor chama a atenção para o “Fator de 

Desenho” ou “Fator de Projeto”, ao referir-se à flexibilidade que tem um imóvel quanto à 

versatilidade, convertibilidade e expansibilidade. Nesse sentido, a capacidade que teria um 

imóvel de ser reformado, adaptado e expandido para atender a novas necessidades 

habitacionais seria um dos componentes para avaliar a qualidade residencial, assim como as 

suas características funcionais, espaciais, formais e significativas.  

É oportuno salientar que, quando se trata de imóveis históricos, as limitações impostas 

pelas leis preservacionistas podem interferir na qualidade residencial na medida em que têm 

impacto exatamente sobre a sua expansibilidade e versatilidade, chegando, inclusive, a limitar 

a capacidade de usufruto e de adaptação do imóvel a novas necessidades habitacionais. 

O autor ainda faz referência ao “Fator Físico-Ambiental”, que diz respeito às 

características e à manutenção física da construção, à condição da estrutura e das instalações 

hidrossanitárias, bem como às condições de iluminação, umidade e ventilação. O nível de 

contaminação ambiental e de poluição também é determinante da qualidade residencial.  

Sob outra perspectiva, Haramoto (1992) reflete sobre a qualidade social, relativa à 

capacidade dos vizinhos de estabelecerem laços de confiança. Esse atributo compõe o “Fator 

Social e Cultural”, fortemente determinado pelas características socioculturais, econômicas e 

demográficas da população de uma determinada área, pelo seu modo de vida, pela densidade 

habitacional e pelas condições de segurança pessoal e de grupo. 

2.2.2 Habitabilidade  

Segundo o Guia de Diseño para um Habitat Residencial Sustentable publicado no 

Chile (INSTITUTO DE LA VIVIENDA, 2004), vários são os componentes de um habitat 

residencial de qualidade. O guia é um instrumento para a elaboração de projetos que visam a 

uma melhor adequação das habitações promovidas pelo poder público chileno às necessidades 

dos seus futuros moradores, podendo servir, também, para o melhoramento das condições de 

habitabilidade dos conjuntos existentes.  
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O guia estabelece uma hierarquização dos fatores que interferem na qualidade 

residencial, de acordo com variáveis de ordem fisiológica, psicossocial, cultural, econômica e 

política. A habitabilidade está relacionada principalmente com a capacidade de cada um 

desses componentes atender às necessidades humanas em três escalas distintas: a unidade 

habitacional, o entorno imediato e o conjunto habitacional.  

A habitabilidade está determinada pela relação e adequação entre o homem e seu 
entorno e se refere a como cada uma das escalas territoriais é avaliada segundo a 
sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas. Esse conceito se relaciona 
com o cumprimento de padrões mínimos, já que a habitabilidade é a “qualidade de 
habitável” e que, particularmente, atendendo a normas legais, tem um local ou uma 
habitação (Idem, p. 14). 12   

Conforme é possível perceber na Figura 1 a seguir, todas as escalas analisadas são 

avaliadas segundo critérios práticos a fim de se verificar a sua condição de habitabilidade.  

Figura 1 - Fatores que interferem na habitabilidade. Fonte: Instituto de la Vivienda, 2004.  

Os fatores que conferem bem-estar habitacional, segundo a Cartilha são: 

Físico Espacial – Condições relativas ao projeto, à estrutura física das escalas 
territoriais do habitat residencial, avaliadas segundo as variáveis dimensionamento, 
distribuição e uso. 

Psicossocial – Comportamento individual e coletivo dos habitantes associado às 
suas características socioeconômicas e culturais, avaliadas segundo condições de 
privacidade, identidade e segurança cidadã. 

Térmico – Condição térmica da casa, que se avalia pela temperatura e umidade 
relativa do ar no seu interior e pelo risco de condensação. Essas características 

                                           
12 Tradução livre da autora do original: “La habitabilidad está determinada por la relación y adecuación entre el 
hombre y su entorno y se refiere a cómo cada una de las escalas territoriales es evaluada según su capacidad de 
satisfacer las necesidades humanas. Este concepto se relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos, ya 
que la habitabilidad es la “cualidad de habitable”, y en particular la que, con arreglo a determinadas normas 
legales, tiene un local o una vivienda”
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estão condicionadas pela renovação e pela velocidade do ar, pelas características 
térmicas dos revestimentos, pela forma da casa, pelo tamanho, orientação e 
localização das janelas e paredes e pelas condições climáticas exteriores. 

Acústico – Condição acústica da casa avaliada pelo isolamento acústico à 
transmissão de ruído aéreo e amortização da propagação do ruído mecânico ou de 
impacto, originados em fontes externas e/ou internas à edificação, promovidos 
pelos elementos horizontais e verticais que conformam o seu fechamento. Está 
condicionada pela fonte de ruído, pela forma de transmissão ou propagação e pelo 
design, tamanho, forma e materialidade dos elementos que conformam o invólucro. 

Lumínico – Condição de iluminação da casa, mensurada pela iluminação natural 
nos diferentes recintos. Está condicionada à radiação solar exterior e ao potencial 
de captação decorrentes do tamanho, localização e orientação dos elementos 
translúcidos, da forma do recinto em relação ao ponto de captação de luz e às 
características de reflexão, absorção e transmissão dos paramentos exteriores.  

Segurança e manutenção – Condição de durabilidade e capacidade de 
administração que se atribui aos espaços e construções, propostas de acordo com as 
características do meio geográfico em que se localizam, avaliadas a partir de 
aspectos de segurança estrutural, segurança contra o fogo, contra acidentes e 
invasões, durabilidade e manutenção (Ibidem, p. 15). 13

Segundo a metodologia de análise exposta na Cartilha, mesmo que a casa atenda aos 

critérios de habitabilidade elencados, o entorno ou o conjunto habitacional pode não atender 

aos mesmos. Nesse sentido, o guia também pode ser utilizado para projetos de melhoramento 

de condições específicas que interfiram negativamente na habitabilidade em qualquer uma das 

escalas. 

2.2.3 Produção social do habitat

Em 2008, a Organização Civil Habitat para a Humanidade, em parceria com a 

Universidade Federal de Pernambuco, produziu uma publicação sobre a Produção Social do 

Habitat. A Cartilha Produção Social do Habitat: conceitos, princípios e diretrizes de 

implementação (DE LA MORA, 2008) apresenta algumas considerações sobre habitat e 

habitabilidade, pois oferece subsídios para a produção habitacional por parte do poder público 

a partir de processos em que os futuros moradores sejam deles ativos participantes. Nesses 

processos, a “conquista” da moradia tem o objetivo de minimizar a rejeição à nova 

circunstância habitacional e à nova forma de vida dela decorrente.  

                                           
13 Tradução livre da autora.
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A produção social do habitat é um preceito formulado no Comentário Geral nº 4 do 

Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 14 e reconhecido pelo 

Estado Brasileiro no âmbito do direito à “Adequação Cultural”, conforme a citação a seguir:  

g) Adequação cultural: respeito à produção social do habitat, à diversidade 
cultural, aos padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes das comunidades 
e grupos sociais. (Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Comentário Geral nº 4). 

Segundo a interpretação da Cartilha, “enquanto direito, o habitat é algo que se 

conquista e não é simplesmente concedido. É a expressão da luta da sociedade organizada em 

movimentos sociais”. A Produção Social do Habitat trata, então, de um processo de 

organização e iniciativa das comunidades populares, historicamente excluídas, de luta pela 

moradia. 

Os sucessivos programas oficiais de financiamento habitacional e de infraestrutura 
urbana têm buscado, sem sucesso, reverter essa situação, mas não têm sido capazes 
de adequar-se ao perfil econômico e social dos estratos mais pobres da população 
brasileira, até porque os bancos oficiais não conseguem (ou não querem) libertar-se 
da lógica do mercado (DE LA MORA, 2008). 

Assim, a Cartilha coloca a necessidade de “promover e fortalecer a participação dos 

cidadãos e das organizações da sociedade civil em seus processos organizativos, de incidência 

política e tomada de decisão, de exercício do controle social”, para que se viabilize o acesso à 

moradia adequada, em respeito às necessidades e aos hábitos dos moradores. Para tal, o 

processo se baseia no protagonismo e na autogestão dos usuários, o que, no entanto, não 

exclui a necessidade de “articulação com outras organizações da sociedade, sejam elas 

empresariais ou governamentais”.  

Nesse contexto, a habitabilidade envolve questões objetivas e funcionais e questões de 

ordem subjetiva, que são o “reflexo da cultura, dos hábitos, das necessidades e vontades de 

cada morador”. A casa é considerada como um elemento central e deve ser compreendida a 

partir de duas dimensões, conforme a citação a seguir: 

Deve-se levar em consideração que ela [a casa] é o primeiro espaço apreendido 
pela família e é através dele é que o mundo é percebido. Constitui uma realidade 
que ultrapassa a dimensão física, como imóvel. Ela é um habitat com duas 
dimensões: a primeira relacionada ao papel que cumpre para possibilitar a 
realização de atividades no seu interior, e a segunda relacionada com a carga 
afetiva que a casa provoca no morador ao possibilitar a produção de um ambiente 
familiar. 

                                           
14 O Comentário já foi mencionado neste trabalho, quando se discutem os processos reais e normativos da 
política habitacional.  
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A Cartilha elenca alguns dos fatores que compõem a habitabilidade, como mostra a 

Figura 2. Ressalta que é “possível perceber a influência de cada um desses fatores nas 

condições de bem estar, privacidade e segurança, na facilitação das trocas sociais e afetivas, 

bem como nas atividades básicas do cotidiano”.  

Figura 2 - Fatores determinantes para a condição de habitabilidade. Fonte: DE LA MORA, 2008 

É importante destacar que a Produção Social do Habitat, precisamente pelo seu caráter 

social, considera essencial que o espaço habitado promova e facilite a interação social. Assim, 

a Cartilha defende que o conjunto urbano deve permitir o conforto, o bem-estar, a privacidade 

e a segurança na facilitação das trocas sociais e afetivas.  

Sendo assim, os espaços públicos e de uso coletivo adquirem fundamental importância 

para a habitabilidade de uma área, sendo essenciais para criar o sentimento de coletividade e 

de pertinência a uma comunidade.  

A Produção Social do Habitat tem como uma de suas diretrizes principais o 
reconhecimento da qualidade dos espaços públicos, construídos ou livres, como 
componente fundamental da habitabilidade, e por isto devem ser projetados como 
espaços complementares à moradia (Op. Cit). 

A Cartilha menciona ainda que devem ser adotadas “soluções urbanísticas que 

enfatizam o espaço coletivo, lugar de encontro, confraternização, lazer, educação, negociação 

e tomada de decisões”, e que a casa deve inserir-se na configuração do projeto dos espaços 

coletivos, que podem ser “construídos, como as associações e escolas, ou livres de construção, 

como as ruas, parques e praças”.  
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2.2.4 Livability  

Em 2010, a New York Real State Magazine15 publicou a matéria O melhor lugar para 

se viver na cidade de Nova York,16 sobre o estudo intitulado As vizinhanças mais habitáveis 

em Nova York: um índice quantitativo dos 50 lugares mais aprazíveis para morar”, 

desenvolvido pelo mercado imobiliário de Nova York (SILVER, 2010). 17  

A pesquisa utilizou dados primários disponíveis sobre os bairros nova-iorquinos, tais 

como o censo demográfico, e pesquisas sobre a popularidade de bares e boates, sobre os 

preços de apartamentos, sobre os destinos de compras etc, e compilou dezenas de estatísticas 

sobre fatores que poderiam afetar a qualidade de vida em cada área estudada:  

Custo da moradia (preço por pés quadrados para compra e aluguel);  

Qualidade da casa (distritos históricos, violações de normas, baratas);  

Trânsito e proximidade (tempo de viagem para a Lower Manhattan e para o centro, 
densidade da cobertura por metrô); 

Segurança (medida pela taxa de crimes violentos e não violentos);  

Escolas públicas (resultados dos alunos e satisfação dos pais);  

Comércio e serviços (número de estabelecimentos, especialmente supermercados);  

Comida e Restaurantes (densidade e qualidade das opções);  

Bares e vida noturna;  

Capital criativo (espaços de arte e número de residentes engajados em atividades 
artísticas);  

Diversidade (em termos de raça e renda);  

Áreas verdes (parques e acesso às margens de água, árvores nas ruas) e  

Saúde e ambiente (barulho, qualidade do ar e limpeza geral).18

Os fatores levantados foram organizados em doze categorias: Custo da moradia, 

Trânsito, Segurança, Comércio e Serviços, Restaurantes, Escolas, Diversidade, Capital 

criativo, Qualidade da casa, Espaços verdes, Saúde e ambiente e Vida noturna. A pesquisa 

reconhece que cada um desses fatores tem pesos diferentes.  

                                           
15 Revista do Mercado Imobiliário de Nova York.
16 Tradução livre da autora do original: “The best place to live in NYC”.
17 Tradução livre da autora do original: “The Most Livable Neighborhoods in New York: A quantitative index of 
the 50 most satisfying places to live” (disponível em http://nymag.com/realestate/neighborhoods/2010/65374/).
18  Tradução livre da autora do original: “Housing cost (as measured on a price-per-square-foot basis, for both 
renters and buyers), housing quality (historic districts, code violations, cockroaches), transit and proximity 
(commute times to Lower Manhattan and Midtown, the density of subway coverage), safety (as measured by 
violent and nonviolent crime rates), public schools (test scores and parent satisfaction), shopping and services 
(the number of neighborhood amenities, especially supermarkets), food and restaurants (judged by density and 
quality of options), bars and nightlife (ditto), creative capital (arts venues as well as the number of residents 
engaged in the arts), diversity (in terms of both race and income), green space (park and waterfront access, street 
trees), and health and environment (noise, air quality, overall cleanliness).
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A fim de criar um indicador quantitativo para a avaliação da livability ou, em tradução 

literal, da habitabilidade das áreas estudadas, foi necessário estabelecer uma fórmula em que 

cada uma das categorias de análise escolhidas recebesse um peso específico. Para tal, os 

pesquisadores simularam os pesos para cada uma das categorias, tendo em mente os 

condicionantes para a opção habitacional para quatro “arquétipos” de nova-iorquinos: (i) os 

“jovens, solteiros, e com rendimentos limitados”, (ii) os “casais com dupla fonte de renda e 

sem crianças”, (iii) os “casados com crianças” e (iv) os de “ninho vazio”, cujos filhos já 

saíram de casa, e aposentados. Os pesos atribuídos a cada uma das categorias, segundo os 

arquétipos, são demonstrados a tabela a seguir:  

Tabela 1 – Pesos atribuídos por cada um dos arquétipos aos fatores que compõem a habitabilidade.  

Categoria Jovens, solteiros e 
com rendimentos 

limitados 

Casais com dupla 
fonte de renda 

Casados com 
crianças 

Ninho vazio 

Custo da Moradia 33 % 5 % 26 % 16 %
Trânsito 15 % 20 % 8 % 11 % 
Comércio e Serviços 7 % 18 % 6 % 10 % 
Segurança 2 % 5 % 10 % 16 % 
Restaurantes  5 % 15 % 4 % 12 % 
Escolas  0 % 2 % 10 % 0 % 
Diversidade 8 % 3 % 1 % 1 % 
Capital criativo 10 % 5 % 5 % 9 % 
Qualidade da casa 2 % 10 % 5 % 7 % 
Espaços verdes 2 % 5 % 9 % 8 % 
Saúde e ambiente 1 % 5 % 6 % 10 % 
Vida noturna 15 % 7 % 0 % 0 % 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fonte: New York Magazine, 2010. Tabela elaborado pela autora. 

Paralelamente, foi realizada uma pesquisa pela Internet na qual mais de 3.000 pessoas 

de todo o país, sendo 700 pessoas de Nova York, atribuíram seus próprios pesos a cada uma 

das categorias elencadas. A média dos pesos atribuídos pelos pesquisadores a cada categoria 

analisada segundo os arquétipos foi muito semelhante à média dos pesos atribuídos pelos 

respondentes pela Internet. Confirmou-se, portanto, que os diferentes arquétipos atribuem 

pesos essencialmente distintos a cada uma das categorias, o que indica que a condição de 

livability está estritamente relacionada com o perfil e a circunstância atual do sujeito que 

realiza a análise. A média dos pesos atribuídos pelos pesquisadores e pelos respondentes da 

pesquisa da Internet gerou o seguinte índice médio de pesos:   
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Tabela 2 – Pesos atribuídos a cada categoria analisada 
Categoria Peso (em %)
Custo da Moradia 25 %
Trânsito 13 % 
Comércio e Serviços 9 % 
Segurança   8 % 
Restaurantes  8 % 
Escolas    6 % 
Diversidade 6 % 
Capital criativo 6 % 
Qualidade da casa 5 % 
Espaços verdes 5 % 
Saúde e ambiente 5 % 
Vida noturna 4 % 
Total 100% 

Fonte: New York Magazine, 2010. Tabela elaborada pela autora. 

Cada um dos 50 bairros nova-iorquinos foi avaliado segundo os dados 

predeterminados, recebendo uma colocação no ranking para cada uma das categorias 

apontadas. O cruzamento dos pesos médios atribuídos a cada uma das categorias e dos 

atributos de cada bairro deu origem a um novo ranking, no qual se expõe desde o 1º até o 50º 

melhor bairro para se viver na cidade.  

O modelo de mensuração mostrou ser controverso em algumas situações, 

especialmente pelo grande peso atribuído ao custo da habitação. Muitos dos bairros foram 

bem avaliados nos demais quesitos mas apresentam altos custos imobiliários, ficando assim 

em posição desfavorável na categoria de “custo da moradia” e sendo deslocados para “o final 

da fila” (SILVER, 2010). 

A pesquisa considerou, ainda, que nenhum ranking poderia satisfazer a todos, 

explicitando que a “habitabilidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes”19 e criou 

um “Calculador de Habitabilidade” que permite a cada indivíduo, segundo as suas 

necessidades e expectativas, atribuis valores diferentes a cada uma das categorias analisadas, 

obtendo, assim, um ranking das vizinhanças mais aprazíveis para se viver de acordo com 

critérios que, no seu momento de vida, são considerados importantes. 

                                           
19 Tradução livre da autora, do original “Livability means different things to different people” 
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A pesquisa vincula a habitabilidade de uma área às motivações habitacionais de cada 

indivíduo e enfatiza que “nem a mais personalizada análise estatística poderia substituir o 

sentimento, aquele sentimento de sair do metrô e saber que se está em casa” .20  

Como foi visto na grande diversidade de definições, os autores expõem diferentes 

condicionantes que interferem no grau de adequação habitacional, de qualidade residencial e 

de habitabilidade, tanto na escala da casa, do espaço edificado da unidade habitacional, 

quanto do seu entorno, a vizinhança e o bairro.  

É possível perceber duas motivações distintas para a análise das condições de 

habitabilidade na bibliografia estudada. A primeira trata das necessidades habitacionais no 

que se refere aos padrões mínimos para que a circunstância habitacional – a casa – (i) ofereça 

condições para o desenvolvimento humano; (ii) possibilite a realização saudável das práticas 

domésticas; (iii) tenha condições de conforto ambiental e (iv) possibilite o acesso da 

população aos espaços e equipamentos públicos complementares ao uso habitacional. A 

segunda se refere às expectativas e motivações habitacionais, de ordem mais subjetiva, que 

levam o indivíduo a optar por determinado imóvel ou vizinhança. 

As necessidades habitacionais têm motivado estudos acadêmicos e por parte do poder 

público. Isso se dá porque, sendo a habitação um direito reconhecido pelo Estado, que cria 

meios para a sua promoção, tais estudos tendem a classificar uma área infraestruturada, com 

abundância de equipamentos e serviços públicos, acessível e próxima aos postos de trabalho, 

como sendo privilegiada para a localização habitacional. Tal tendência se deve ao fato de 

esses estudos estarem voltados para a avaliação das condições de habitabilidade de conjuntos 

promovidos pelo poder público e de habitações em assentamentos subnormais, muitas vezes 

localizados em áreas carentes de equipamentos e de infraestrutura. 

Além de tratarem das necessidades habitacionais, alguns estudos fazem referência a 

outros fatores que interferem na percepção e na valorização subjetiva de determinadas 

estruturas urbanas, como as inovações do produto, criadas pelo mercado imobiliário, as quais 

podem contribuir para a criação de novas expectativas habitacionais.  

As expectativas e motivações que levam à opção habitacional, alvo das pesquisas 

mercadológicas de demanda habitacional, também motivam estudos, como o que foi exposto 

sobre Nova York, que incorporam condicionantes para a habitabilidade de uma área, tais 

                                           
20 Tradução livre da autora, do original “But not even the most thorough and personalized statistical analysis can 
override a gut feeling: that sensation of stepping out of the subway and knowing that you are home”
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como a qualidade da vida noturna, dos bares e restaurantes, a diversidade cultural e o capital 

artístico, que geralmente não são objeto de análise das pesquisas desenvolvidas nos âmbitos 

governamental e acadêmico.  

Considera-se que a atribuição de valor de uso habitacional, estreitamente relacionada 

com as expectativas e as motivações do indivíduo que realiza a escolha de uma determinada 

área ou imóvel, determinante para o grau de habitabilidade, está condicionada também à 

situação familiar, social, cultural, psicológica e financeira específica do sujeito, e que tal 

situação pode mudar ao longo do tempo. Cada uma dessas situações, cada “momento de 

vida”, pode demandar estruturas habitacionais diferentes e resultar, conforme foi citado 

anteriormente, na mudança de domicílio e na desvalorização habitacional – por parte de 

alguns sujeitos – de um imóvel, sem que esse tenha passado por uma transformação física.  

Todos os autores consultados reconhecem a complexidade do tema e apresentam 

pontos convergentes. Um desses pontos de convergência entre as definições e metodologias 

expostas é que a relação entre o sujeito e o espaço habitado é um componente essencial para a 

compreensão da condição de habitabilidade em quaisquer das escalas analisadas. O 

Comentário das Nações Unidas se refere ao direito de (i) “adequação cultural”. Haramoto 

(1992) e o Instituto de la Vivienda (2004) mencionam, respectivamente, (ii) o “fator social e 

cultural” e (iii) o fator “fator psicossocial”. A publicação Produção Social do Habitat (2008) 

valoriza (iv) a “carga afetiva que a casa provoca no morador ao possibilitar a produção de um 

ambiente familiar”, enquanto para a pesquisa americana a (v) “habitabilidade significa coisas 

diferentes para pessoas diferentes” (SILVER, 2010).

A habitabilidade, portanto, não é apenas o fruto de condições objetivas e funcionais 

relacionadas com as características da edificação e do entorno. Está determinada também por 

questões subjetivas, dependendo da percepção e da valorização de determinada circunstância 

habitacional por parte de um indivíduo ou grupo social. Assim, pode-se dizer que, mesmo que 

do ponto de vista técnico um imóvel esteja apto para abrigar um domicílio e que uma área 

possua condições relativamente favoráveis para o uso habitacional, a sua condição de 

habitabilidade depende da percepção e da valorização da sua condição por parte de uma 

demanda específica. 

Este trabalho pretende tratar a questão da habitabilidade a partir da valorização dos 

atributos habitacionais de uma condição urbana ou de uma edificação por parte de uma 

demanda específica. O sujeito, nesse caso, é colocado no centro da definição, pois são as suas 

expectativas e necessidades, as suas restrições e motivações no momento da escolha 
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habitacional que determinam a condição de habitabilidade, seja na escala urbana, seja na 

escala da edificação.  

Algumas circunstâncias urbanas, como é o caso dos centros históricos, apresentam 

algumas peculiaridades que tornam necessário um aprofundamento para que se possa 

compreender a sua condição de habitabilidade. 

2.3 Habitabilidade em centros históricos 

A compreensão do significado de habitabilidade a partir das contribuições dos autores 

citados é imprescindível, mas não suficiente para compreender a condição de habitabilidade 

em um centro histórico. Para tal, é necessário entender as relações entre esse centro e o resto 

da cidade, entre a centralidade urbana e a centralidade histórica e entre os valores que lhe são 

atribuídos por demandas individuais e coletivas.  

Existe um diálogo conflituoso – já referido no Capítulo 1 – entre (i) os fluxos 

decorrentes da centralidade e a escala urbana dos centros históricos e (ii) o valor histórico e a 

necessidade de conservação do bem patrimonial e as demandas individuais de dispor 

livremente dos imóveis. Entender esse diálogo seria, portanto, determinante para a 

compreensão da condição de uso dos centros históricos, em especial do uso habitacional. A 

dinâmica urbana, decorrente de valores e demandas que se superpõem, pode determinar a 

condição de uso – tanto dos espaços públicos quanto dos imóveis – e, por extensão, a 

condição de habitabilidade nos centros históricos. 

Nos centros históricos, alguns imóveis atravessaram diversas gerações, testemunhando 

a mudança de hábitos e o surgimento de novas tecnologias. A percepção quanto à sua 

capacidade de abrigar o uso habitacional pode mudar ao longo do tempo. A casa, suporte 

arquitetônico para as práticas domésticas, é o reflexo do cotidiano dos seus habitantes. No 

entanto, tais práticas se alteram sensivelmente ao longo dos anos. O que dizer, então, dos 

imóveis de uso habitacional que se preservam ao longo de décadas e séculos, enquanto a 

sociedade e a vida que os preenchia passava por transformações? Hoje, assim como no 

passado, as práticas cotidianas demandam os seus espaços, e novas habitações são construídas 

de acordo com as necessidades e demandas contemporâneas, em uma sucessão de inovações 

do produto imobiliário que muitas vezes acaba por depreciar o produto anterior.  

A condição de centralidade urbana também pode interferir na condição de uso das 

edificações de diferentes formas. Nas edificações no alinhamento da rua, por exemplo, 

geminadas e sem recuos frontais ou laterais, as janelas, outrora abertas para o exterior para 
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permitir a ventilação, a renovação do ar e a entrada de luz natural, condições essenciais para o 

conforto ambiental, hoje, para se “resguardarem” da rua com maior intensidade de fluxos 

decorrentes da centralidade urbana, podem ficar fechadas. Abrir tais janelas poderia significar 

um grande desconforto pela poluição sonora e do ar decorrente dos veículos motorizados 

particulares, de transporte coletivo e de carga, ou devido ao fluxo de pedestres ou, ainda, à 

diminuição da privacidade e da segurança. Deixá-las fechadas, no entanto, significa a redução 

do conforto ambiental.  

Além disso, as medidas conservacionistas, criadas no sentido de preservar a 

integridade e a autenticidade dos conjuntos arquitetônicos de valor histórico, limitam o direito 

individual de intervenção nas edificações, sobrepondo a demanda coletiva ao direito do 

proprietário de dispor livremente do seu imóvel, o que pode interferir na convertibilidade e na 

adaptabilidade dos imóveis às necessidades e às expectativas habitacionais contemporâneas. 

Das maiores dificuldades de adaptação podem decorrer o anacronismo das edificações, a 

diminuição do valor de uso e, consequentemente, a desvalorização econômica de tais imóveis.  

Esse processo, que pode contribuir para a desvalorização habitacional dos imóveis do 

centro histórico e para a sua reocupação por outros usos e usuários, é identificada nos centros 

históricos brasileiros, o que alimenta o processo de proletarização ou “anti gentrificação” da 

população residente e das atividades instaladas.  

Jacobs, já na década de 1960, ressalta que “o tempo transforma os prédios de alto 

custo para uma geração em pechinchas na geração seguinte” (JACOBS, 2000, p. 209). A 

lógica exposta por Abramo (2009) indica que a criação de novos produtos imobiliários 

direcionados a uma população de mais alta renda podem ter um efeito de desvalorização em 

cascata dos produtos imobiliários precedentes. A demanda mais solvável opta por uma 

inovação do produto habitacional ofertado pelo mercado imobiliário e deixa disponível o 

imóvel e a vizinhança habitada anteriormente a uma faixa de renda imediatamente inferior.  

Alguns centros históricos, que já atravessaram inúmeras gerações e vários ciclos de 

depreciação “em cascata”, obedecem a essa lógica e oferecem hoje alternativas habitacionais 

a custos menores, o que representa a opção por morar na cidade consolidada e infraestruturada 

para uma população de baixos rendimentos.  
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No contexto brasileiro, muitos dos imóveis históricos são hoje ocupados por meio de 

aluguéis informais de imóveis ou cômodos em domicílios coletivos,21 pensões e cortiços. Em 

tais circunstâncias, os imóveis de valor histórico que possuem um alto custo de manutenção e, 

por vezes, requerem mão de obra especializada para a realização de reparos, podem ser 

ocupados por uma população empobrecida em regime de informalidade. Assim, sem a 

segurança de permanência e sem a possibilidade de planejar o horizonte temporal de moradia 

no imóvel, a conservação da condição física da edificação e a realização de reparos podem 

não ser prioridade ou, ainda, estar fora das possibilidades financeiras dos novos moradores ou 

usuários, o que pode levar à degradação desses imóveis individualmente.  

No caso de imóveis geminados, dependendo da forma como eles foram construídos, a 

estabilidade estrutural de uma edificação pode ser dependente das edificações vizinhas, visto 

que essas podem ser elementos de ancoragem e apoio estrutural. Nesses casos, o mau estado 

de conservação de um imóvel prejudica também a integridade dos imóveis vizinhos.  

Nos sítios históricos brasileiros, pois, onde são comuns as edificações geminadas, a 

degradação de um imóvel pode contribuir negativamente para a percepção quanto à 

estabilidade dos imóveis vizinhos, assim como o somatório de vários imóveis deteriorados 

pode contribuir para uma percepção da área como degradada, o que pode compor 

negativamente a percepção do centro histórico como lugar habitacional. 

Muitos dos imóveis em área histórica podem, ainda, encontrar-se em situação de 

“pendência cartorial”. Os elevados tributos para a transmissão de propriedade ou para a 

resolução de inventários, somados a outros tributos aos quais estão submetidas as edificações 

de um modo geral, tornam onerosa a transmissão formal da propriedade. Tais custos, 

contrapostos aos baixos valores econômicos de algumas edificações, podem desestimular a 

regularização da situação cartorial. Essa conjuntura, no entanto, dificulta o acesso a linhas de 

financiamento para reforma, compra e venda dos imóveis em instituições bancárias, que 

apresentam um rol de exigências para disponibilizar os seus recursos. Além das limitações 

quanto à regularização da propriedade para o financiamento de imóveis usados, cabe registrar 

                                           
21 O IBGE define como domicílio coletivo a situação em que a relação entre as pessoas que nele habitam está 
restrita a normas de subordinação administrativa, como em hotéis, pensões, presídios, cadeias, penitenciárias, 
quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais e clínicas (com internação), alojamento de 
trabalhadores, motéis, camping etc. (IBGE, 2001, p. 10).
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que um dos principais bancos de financiamento habitacional do Brasil, a Caixa Econômica 

Federal, faz ressalvas para o financiamento de casas com mais de 20 anos de construção.22

Jacobs (2000), quando trata das forças de “decadência e recuperação” das cidades, 

menciona que algumas áreas são “boicotadas” quando há abstenção, por parte dos bancos e 

instituições financeiras, de conceder empréstimos. 

Faz pouca diferença numa área boicotada se o tipo de edifício em questão é um 
prédio de apartamentos ou um casarão de interesse histórico ou um simples imóvel 
comercial. Da mesma forma que as pessoas não são boicotadas como tal, também 
os edifícios não são boicotados como tal, mas sim a localidade (JACOBS, 2000, p 
339). 

Devido ao alto custo da habitação, é muitas vezes impossível dissociar o acesso a casa 

do acesso a financiamentos bancários para a sua aquisição e/ou reforma. As dificuldades para 

acessar os sistemas formais de financiamento e crédito habitacional podem dificultar a 

transmissão formal da propriedade dos imóveis históricos e excluí-los da dinâmica do 

mercado imobiliário formal de mudança de domicílio.

A dificuldade de acesso ao crédito para a aquisição de imóveis antigos se contrapõe à 

disponibilidade de financiamento e, por vezes, de subsídios, para a aquisição de imóveis 

novos. Essa conjuntura contribui para afastar os imóveis “mais antigos”, presentes ou não nos 

centros históricos, da dinâmica do mercado imobiliário formal e corrobora para que estes 

sejam destinados, potencialmente, a transações informais, o que coopera para o afastamento 

do centro histórico das perspectivas habitacionais de uma demanda solvável que pode, 

consequentemente, partir em busca de circunstâncias mais favoráveis de financiamento.  

Além das dificuldades expostas, importa ressaltar que muitos dos moradores de 

centros históricos, além de muitas vezes não contarem com financiamento, não contam com 

suporte ou orientação técnica para a realização de reformas, mesmo que procurem o poder 

público.  

Os fatores expostos dificultam a inserção dos imóveis do centro histórico na dinâmica 

habitacional atual. Além disso, quando se trata da condição urbana do centro histórico, é 

                                           
22 Informação obtida em março de 2011 em entrevista com moradora da Rua de São Gonçalo, no Sítio Histórico 
da Boa Vista, que buscou financiamento na Caixa Econômica para adquirir tal imóvel no ano de 2006. A 
moradora teve o seu pedido negado com a justificativa de que o imóvel era “antigo demais e a Caixa não 
autorizava”. A informação foi confirmada em conversa posterior, em 2011, com uma funcionária da Caixa 
Econômica Federal, que justificou que, no processo de financiamento atual, a Caixa é proprietária do bem 
durante todo o período de financiamento, sendo de sua responsabilidade, no caso da alienação pelo não 
pagamento das parcelas, a conservação do imóvel. Diante disso, segundo a funcionária, justifica-se a restrição a 
imóveis “mais antigos”.
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importante ressaltar que a condição de centralidade urbana e, muitas vezes, de centralidade 

metropolitana e regional, propicia conflitos de outra ordem.  

O centro urbano, em muitos casos, mesmo em seu tecido histórico, é planejado e 

aparelhado para atender às demandas da centralidade urbana. Assim, o centro é priorizado 

como espaço de fluxos em detrimento do espaço de permanência, aparelhando e planejando 

para atender a uma população que o frequenta em busca de atividades comerciais e de 

serviços. Em alguns casos, as estruturas e os equipamentos implantados pelo poder público 

para atender aos fluxos não respeitam a escala e a fragilidade do tecido histórico contido no 

centro da cidade, nem a população que nele habita. Tais intervenções interferem 

negativamente na habitabilidade da área à medida que a população residente perde, muitas 

vezes, equipamentos e espaços públicos complementares ao uso habitacional e com os quais 

se identificava. São situações em que a escala da cidade se sobrepõe à escala local sem que 

sejam compatibilizadas, o que leva os centros históricos a perderem, progressivamente, a 

capacidade de abrigar o uso habitacional com qualidade.  

Tal conjuntura, que em muitos casos resulta na diminuição da população residente e, 

consequentemente, do número de domicílios nos centros históricos, o que catalisa a 

degradação dos imóveis individualmente e a descaracterização do conjunto edificado, retrata a 

dinâmica urbana recente de muitos centros brasileiros.  

A partir do aporte teórico estudado, é possível afirmar que a valorização de uma dada 

condição habitacional se dá tanto a partir tanto de questões práticas quanto de questões 

subjetivas. Em alguns casos, uma área passa por um processo de valorização habitacional que, 

aparentemente, não tem motivos concretos ou explícitos. Nem sempre é uma tarefa fácil 

explicar por que determinada área que, até então, não era muito atraente, “caiu no gosto” do 

povo. A este processo pode-se atribuir certo crédito ao mercado imobiliário que, conforme 

expõem Ribeiro (1997) e Abramo (2009), promovem inovações do produto imobiliário como 

forma de renovar a sua demanda. Tais inovações, por estarem geralmente atreladas a um 

deslocamento espacial, têm como objetivo e, muitas vezes, como consequência, a valorização 

habitacional de uma nova localidade por parte da demanda que se deseja atingir. Em outros 

casos, a construção de um novo equipamento público ou intervenções infraestruturais precisas 

são, nitidamente, o motivo da valorização. Nesse caso, o crédito quanto à valorização cabe 

também ao poder público.  

Além da participação do mercado imobiliário, é importante ressaltar que os governos 

têm tido um papel importante na valorização de novas espacialidades habitacionais, que têm 
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permitido a potencialização dos lucros do mercado imobiliário. Ribeiro, entretanto, reitera que 

nenhum capital tem, sozinho, a capacidade de promover uma alteração profunda na 

valorização de uma localidade, o que leva a afirmar que a criação e a valorização de uma nova 

espacialidade habitacional só se torna possível a partir de uma ação conjunta do mercado e 

dos governos.  

No sentido contrário a esse, no sentido da desvalorização urbana, também há de se 

atribuir certo crédito aos governos, visto que nenhum capital tem a capacidade de, sozinho, 

promover a degradação de um tecido urbano, transformar uma externalidade de vizinhança e 

extirpar-lhe o caráter habitacional.  

A participação dos governos na desvalorização de determinadas circunstâncias 

habitacionais pode ser percebida em diversos níveis. Nos centros históricos, cabe ressaltar que 

os instrumentos previstos pelo Estatuto das Cidades (2001) e pelo Plano Diretor Municipal, 

tais como a Transferência do Direito de Construir, que poderia vir a mitigar as perdas de 

potencial construtivo daqueles que têm imóveis nos sítios protegidos por legislação 

específica, a Utilização Compulsória e o IPTU Progressivo, que poderiam evitar a ociosidade 

de alguns imóveis –, que pode catalisar o processo de degradação e contribuir para a 

descaracterização – não são, todavia, aplicados.  

A não aplicação de tais instrumentos, um planejamento urbano para a área voltado 

para a sua dinamização – que muitas vezes valoriza o centro como espaço de fluxos em 

detrimento do lugar habitacional –, aliados a um controle urbano e à prestação de serviços 

públicos deficientes, problemas recorrentes em muitos centros históricos brasileiros, podem 

vir a interferir na sua condição de habitabilidade.  

Hoje, mesmo com levantamentos que indicam que algumas cidades brasileiras têm um 

percentual considerável de domicílios vagos,23 muitos dos quais localizados nos centros 

urbanos, as políticas habitacionais, tanto de provisão habitacional para as camadas de mais 

baixa renda, quanto aquelas de incentivo à produção habitacional, seguem pautadas na 

construção de novas unidades habitacionais. A oferta do “novo”, portanto, norteia a produção 

habitacional, tanto por parte do mercado imobiliário formal quanto do poder público, 

conforme se ressaltou no Capítulo 1. Diante disso, questiona-se qual seria o papel do centro 

histórico, antigo, em uma dinâmica habitacional tão voltada para a oferta e para o consumo do 

“novo”. 

                                           
23 No Recife, estima-se que 18% dos domicílios estejam vagos.
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3 Procedimentos Metodológicos  

Considerando-se as definições expostas, é possível afirmar que a habitabilidade diz 

respeito à percepção e à valorização, por parte dos sujeitos – observadores ou participantes - 

dos componentes de uma determinada circunstância habitacional, seja do imóvel, seja da área 

em que ele está inserido. Tal valorização se dá a partir da capacidade que tal estrutura tenha 

de atender às necessidades e às expectativas daquele que realiza a “opção habitacional”. O 

reconhecimento de fatores subjetivos para determinar a habitabilidade também constrói uma 

referência conceitual que norteia a abordagem metodológica para o estudo das condições de 

habitabilidade em um contexto específico de centro histórico. 

Optou-se pela realização de um estudo de caso para o aprofundamento e a aplicação 

das questões discutidas no campo teórico. O item 3.1. trata da delimitação de uma área de 

estudo no centro histórico do Recife. É essa a circunstância habitacional que será analisada 

segundo a sua capacidade de atender às necessidades e às expectativas habitacionais.  

O item 3.2. trata da escolha da amostra – aquela cuja percepção e valorização quanto à 

área de estudo vai contribuir para a compreensão da sua condição de habitabilidade. Para a 

definição da amostra, este trabalho se apoiou, inicialmente, na Pesquisa de Demanda 

Habitacional para o Centro Histórico do Recife, realizada pelo CECI (2003), e nos arquétipos 

elencados na pesquisa sobre Livability realizada em Nova York (SILVER, 2010). 

Considerando-se que, para efeitos deste trabalho, a condição de habitabilidade está 

determinada pela relação de adequação entre o homem e o seu entorno, a coleta de dados 

esteve pautada em entrevistas com aquela que se considerou ser uma “demanda potencial” por 

moradia no Sítio Histórico da Boa Vista. Em seguida, no item 3.3., são descritas as categorias 

para a análise da condição de habitabilidade para este estudo.  

3.1 Delimitação da área de estudo   

O território central da cidade do Recife foi e é alvo de diferentes estudos e 

levantamentos, que geraram uma grande diversidade de dados. No entanto, as bases 

territoriais desses levantamentos nem sempre corresponderam aos objetivos desse trabalho. 

Assim, foi necessário sobrepor distintas bases cartográficas a fim de compatibilizar os dados 

disponíveis à área que se pretendia estudar no Sítio Histórico da Boa Vista.   
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Essa sobreposição para a comparação dos dados e delimitação da área de estudo teve 

lugar sobre uma base cartográfica atualizada de ortofotocartas datadas do ano de 2008, 

disponibilizadas pela Prefeitura do Recife. Os dados municipais estão disponíveis tendo como 

base as Regiões Político-Administrativas e os bairros da cidade. Essa base também é 

parcialmente utilizada pelo IBGE para seus levantamentos das características demográficas e 

dos domicílios. A seguir, a Figura 3 identifica no território recifense a área correspondente à 

Região Político Administrativa 1 (RPA1), composta por 19 bairros. A Figura 4 aproxima-se 

do centro histórico para, em seguida, na Figura 5 mostrar o Bairro da Boa Vista, com destaque 

para o sítio histórico. 

Figura 4 – Detalhe. 01 – Centro do Recife – RPA1. 
Fonte: Prefeitura do Recife, 2009. Imagem tratada 
pela autora.  

Figura 3 – Município do Recife com destaque para a 
Região Político-Administrativa 1. Fonte: Prefeitura do 
Recife, 2009. Imagem tratada pela autora. 

Figura 5 – Detalhe. 02 – Destaque para o bairro da 
Boa Vista, indicação do sítio histórico. Fonte: 
Prefeitura do Recife, 2009. Imagem tratada pela 
autora. 

Constatou-se que o polígono que define o bairro da Boa Vista abarca ambiências com 

feições muito distintas. A delimitação da sua porção “histórica”, que consta na Figura 6, 
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ocorreu a princípio pela contraposição do mapa de 1820 (autoria desconhecida) e de uma 

ortofotocarta atual. A partir de observações in loco, o polígono foi redefinido pelo fato de 

algumas partes do tecido antigo se terem modernizado o ponto de não mais corresponderem, 

do ponto de vista tipológico, às feições do restante do núcleo inicial de ocupação do Bairro.   

Figura 6 – Sobreposição do limite atual do bairro 
da Boa Vista em um mapa de 1820. Polígono da 
área de estudo delimitado pela autora em vermelho. 

Figura 7 –Bairro da Boa Vista em destaque com 
polígono da área de estudo delimitado pela autora em 
verde. 

Já para a compreensão da evolução demográfica da área entre 1991 e 2000, o trabalho 

lançou mão de dados censitários. O IBGE subdivide a unidade do bairro em partes menores, 

denominadas “setores censitários” ,24 segundo os quais é possível obter dados mais detalhados 

a partir das dezenas de variáveis levantadas pelos censos e tabuladas pelo Instituto. Foram 

selecionados três setores censitários correspondentes à área de estudo. Os perímetros que 

definem esses setores mantiveram a sua geometria entre os censos de 1991, 2000 e 2010, o 

que facilitou a comparação dos dados. A área delimitada por tais setores, no entanto, não 

abrange toda a área de interesse deste estudo. A seguir, contrapõe-se em imagem o polígono 

da área de estudo, de elaboração própria em decorrência de critérios morfo-tipológicos e 

cronológicos do Sítio Histórico da Boa Vista, e a área correspondente aos setores censitários. 

                                           
24 O setor censitário é a menor unidade territorial de levantamento utilizada pelo IBGE.   
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Figura 8 - Perímetro de estudo para a caracterização da condição urbana e do estoque edificado (elaboração 
própria) e área delimitada pelos setores censitários. Fonte da Imagem: IBGE. Imagem tratada pela autora. 

A definição dos setores por parte do IBGE está pautada nas quadras. No entanto, para 

a análise espacial, considerou-se que a rua, como um elemento definidor de “ambiências”, 

proporcionaria dados mais adequados às análises urbana e arquitetônica. Nota-se ainda que os 

setores censitários selecionados para o estudo não abrangem toda a área de interesse da 

pesquisa. Para além dos limites do polígono definido por esses, considerou-se importante a 

incorporação da face norte da Rua da Imperatriz. A incorporação do setor censitário 

correspondente a essa face, no entanto, resultaria em um território de análise mais 

heterogêneo, já que ali se encontram muitos edifícios de grande porte nas imediações da 

Avenida Conde da Boa Vista. Pela ausência de uso habitacional em toda a Rua da 

Imperatriz,25 considerou-se que os dados censitários baseados apenas nesses três setores 

                                           
25 Segundo levantamento contratado pela Prefeitura do Recife e realizado em 2006. 

Rua da Imperatriz 
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seriam capazes de ilustrar as características quanto aos domicílios e à população residente no 

Sítio Histórico da Boa Vista. 

A pesquisa utilizou ainda o mapeamento de uso e ocupação, de atividades instaladas e 

de estado de conservação26 dos imóveis, datado de 2006, e dos dados decorrentes dos estudos 

do Perímetro de Reabilitação Integrada (PRI) do Programa Morar no Centro.27 É importante 

ressaltar que a delimitação da área de estudo deste trabalho é bastante semelhante à área do 

entorno do PRI definido pelo mencionado Programa (Figura 9), abarcando, para além desste 

entorno, apenas a Rua da Imperatriz.  

Figura 9 - Perímetro de estudo para o Programa Morar no Centro (URB), definido em amarelo, e o seu entorno, 
definido em vermelho. Fonte: Prefeitura do Recife, 2005.  

Diante disso, define-se como área de estudo desta pesquisa, o que para efeitos deste 

trabalho se denomina de Sítio Histórico da Boa Vista, o conjunto de edificações do período 

colonial situado a sudoeste da Avenida Conde da Boa Vista.  Nas figuras a seguir, onde se 

destaca a Ponte da Boa Vista, em continuação à Rua da Imperatriz, é possível perceber o 

contraste entre o gabarito das edificações do Sítio Histórico da Boa Vista e as quadras que 

margeiam essa Avenida. 

                                           
26 Levantamento realizado em 2006 pela Consultoria Geosistemas, contratada pela Prefeitura da 
Cidade do Recife.  
27 Levantamentos realizados de 2003 a 2005. 

Rua da Imperatriz 
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Figura 10 - Vista aérea do Recife, anos 
1960, com destaque em verde para a Ponte 
da Boa Vista. Fonte: IPHAN. Imagem 
tratada pela autora. 

Figura 11 – Detalhe da ortofotocarta do 
Recife com área de estudo colorida. 
Destaque em verde para a Ponte da Boa 
Vista. Fonte: Prefeitura do Recife. 
Imagem tratada pela autora. 

Pelo valor do conjunto edificado, o Sítio Histórico da Boa Vista é definido como uma 

ZEPH28 (Zona Especial de Preservação Histórica), de número 8, pela lei municipal de Uso e 

Ocupação do Solo, LUOS, Lei N.º 16.176/1997. Além do conjunto edificado, algumas das 

edificações são tombadas nos níveis municipal, estadual e federal. Portanto, sobre o sítio 

incidem leis de preservação de distintos níveis. Os espaços livres públicos, tais como 

logradouros, largos, pátios e praças, não são, no entanto, alvo de legislação específica. Na 

Figura 12, no mapa do Sítio Histórico da Boa Vista, estão assinalados o polígono de estudo, 

os imóveis de destaque, os espaços públicos, e a delimitação da Zona Especial de Preservação 

Histórica Rigorosa e da Zona Especial de Preservação Ambiental.  

                                           
28 A ZEPH é subdividida em Zona de Preservação Rigorosa (ZEPH-R) e Zona de Preservação 
Ambiental (ZEPH-A).  

Avenida Conde da Boa Vista 
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3.2 Escolha da amostra e dos procedimentos para a coleta de dados 

Com o objetivo de investigar quais as condições de habitabilidade do centro histórico 

por parte de uma demanda que pudesse promover a sua conservação, optou-se pela realização 

de entrevistas a fim de identificar quais as necessidades, motivações e expectativas 

habitacionais de uma possível demanda habitacional para o sítio histórico em questão. 

Levando em conta a complexidade da interação de fatores que interferem na percepção 

e valorização habitacional, considerou-se adequada a utilização de uma abordagem por 

entrevistas semiestruturadas, por meio das quais o entrevistado pudesse expressar livremente, 

a partir de um roteiro básico de perguntas padronizado, os fatores por ele valorizados quando 

se trata da opção habitacional. 

Foi elaborado, então, um roteiro de entrevista composto por perguntas de resposta 

livre e por perguntas de resposta sugerida (do tipo múltipla escolha), sempre deixando espaço 

para que o entrevistado pudesse falar sobre assuntos considerados relevantes que surgissem 

como desdobramentos do tema principal.29 As perguntas de resposta livre e de múltipla 

escolha foram intercaladas de forma a dar maior fluidez à entrevista. 

A definição da amostra para os entrevistados contou com alguns dados coletados pela 

Pesquisa de Demanda Habitacional para o centro histórico do Recife (CECI, 2003) e pela 

pesquisa realizada em Nova York (SILVER, 2010). A primeira identificou uma estreita 

relação entre o perfil de renda e escolaridade dos entrevistados e a atitude de morar no centro 

e de morar no imóvel histórico; a segunda partiu do pressuposto de que diferentes arquétipos 

atribuem pesos diferentes a cada um dos fatores que compõem a habitabilidade.  

A partir das informações obtidas pela Pesquisa de Demanda Habitacional (CECI, 

2003) e da metodologia exposta pela pesquisa sobre Livability (SILVER, 2010), este trabalho 

reconheceu a importância de se obterem informações sobre as necessidades e expectativas 

habitacionais de uma diversidade de perfis de moradores, citados como “arquétipos”. 

A pesquisa realizada pelo CECI (2003) foi de grande importância para a constituição 

de um espaço amostral de entrevistados que compusesse uma possível demanda habitacional  

ou uma “demanda potencial” para o centro histórico do Recife, em especial para o Sítio 

Histórico da Boa Vista, e que pudesse promover a conservação das edificações. Realizada 

                                           
29 O roteiro básico da entrevista consta nos anexos deste trabalho. A definição do padrão definitivo 
adotado para a entrevista foi uma consequência da avaliação feita a partir de duas entrevistas-piloto, 
não tabuladas. 
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para a Caixa Econômica Federal, essa pesquisa do CECI baseou-se em 462 questionários 

aplicados diretamente, dos quais 384 foram considerados, e em 162 questionários respondidos 

pela Internet. Para a aplicação dos questionários, “decidiu-se por uma amostra randomizada 

da população usuária que freqüenta os bairros centrais, com controle pós-entrevista da 

população entrevistada”. A amostra visou à representatividade do grupo “quanto a sexo, 

idade, ocupação e renda” e abordou as seguintes pessoas:  

Funcionários em locais e estabelecimentos de comércio; Funcionários de 
instituições governamentais; Integrantes de ONGs e grupos com sede nas áreas 

Associação de artistas plásticos; Frequentadores de atividades de lazer, 
restaurantes, bares e Integrantes de empresas do Porto Digital (CECI, 2003, p. 22). 

Segundo o relatório de pesquisa, tais entrevistados foram abordados no seu local de 

trabalho.30 “Os dados foram coletados em campo por uma equipe treinada formada por 

estudantes universitários, durante vários períodos do dia e da noite, incluindo dias de semana 

e fins de semana”  (op. cit). A pesquisa contou também com questionários aplicados em três 

centros comerciais da cidade do Recife.31 Tal pesquisa partiu da elaboração de uma sentença 

estruturadora, que apresenta as hipóteses sobre as relações entre os elementos envolvidos na 

atitude de morar no centro. A partir da sentença estruturadora - “Motivações de diversas 

populações quanto à moradia no centro” -, foram estabelecidas as relações entre os diversos 

fatores que motivam a opção habitacional do entrevistado, conforme ilustra a figura 13, a 

seguir. 

                                           
30 Quando se trata dos “frequentadores de atividades de lazer, restaurantes e bares”, dos “integrantes de 
ONGs com sede nas áreas” ou dos associados a associações de artistas plásticos, no entanto, não se faz 
menção dos locais de trabalho dos entrevistados. 
31 Os questionário foram aplicados no Shopping Boa Vista, localizado na área central, no Shopping
Tacaruna, localizado mais ao norte, na fronteira com o município de Olinda, e no Shopping Center
Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade. 
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Figura 12 – Sentença estruturadora da pesquisa de Demanda habitacional para o centro histórico. Fonte: CECI, 
2003 

A partir da metodologia exposta, o nível de escolaridade demonstrou ser o fator que 

melhor diferencia o perfil dos entrevistados.  

Existe uma clara correlação negativa entre indicadores de uma melhor condição 
socioeconômica com a atitude de morar no centro. Quanto maior o nível de 
escolaridade, menor atitude positiva de morar no centro. Do mesmo modo, 
quanto maior a estrutura de gastos e propriedade de bens como televisão, 
computadores, menor atitude de vir morar nos bairros centrais (CECI, 2003, p. 09). 

Tal fato indica que a população entrevistada de melhor condição socioeconômica não 

apresenta uma atitude positiva em relação à moradia no centro da cidade. No entanto, é 

exatamente a população de maior escolaridade e nível de renda que reconhece o valor 

histórico dos imóveis antigos.  

As pessoas mais educadas, com nível de escolaridade de nível superior (terceiro 
grau) e que possuem maior renda são as que se interessam pelas edificações antigas 
(CECI, 2003, p 11). 
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Para população mais rica, a escolha por edifícios ecléticos representa a escolha 
pelo histórico e diferenciado, assim como reflete toda uma postura alternativa que 
acompanha a idéia de voltar a morar nos bairros centrais visando resgatar uma 
outra urbanidade da encontrada nos bairros de ocupação mais recente. Ou seja, a 
população de maior nível de escolaridade e maior renda é a que reconhece 
valor nas edificações históricas e as preferem no caso de voltar a morar no 
Centro (op. cit., grifo nosso). 

Um dos condicionantes apontados mais frequentemente como importante para esse 

grupo é a “disponibilidade de um imóvel que agrade”. Já para a população de menor 

rendimento, a disponibilidade de financiamento adquire importância quando se trata da opção 

habitacional. 

A pesquisa do CECI indica que as pessoas de maior faixa de renda e melhores níveis 

de escolaridade, apesar de valorizarem os imóveis históricos, demonstram uma atitude 

negativa em relação à moradia no centro. A população de menor renda, apesar de demonstrar 

uma atitude positiva em relação à moradia na área, prefere os imóveis novos.  

Diante do objetivo de investigar as condições de habitabilidade do centro histórico por 

parte de uma demanda que pudesse promover a conservação do estoque edificado, 

considerou-se adequado identificar as necessidades habitacionais de uma população que 

reconhecesse a importância do patrimônio edificado e tivesse condições financeiras de 

promover a sua salvaguarda.  

Como a pesquisa do CECI apontou que os indivíduos com maior estrutura de gastos, 

mesmo que trabalhem no centro, têm uma atitude negativa em relação à moradia na área, 

considerou-se importante, para o objetivo deste trabalho, compor a amostra com indivíduos de 

classe média, com uma estrutura de rendimento e gastos com habitação compatível com os 

custos de manutenção de um imóvel como aqueles se apresentam no Sítio Histórico da Boa 

Vista, e que já tivessem transposto uma das barreiras identificadas pela Pesquisa do CECI: a 

de morar no centro da cidade.  

A amostra esteve composta por chefes de domicílios com rendimentos individuais a 

partir de 3 salários-mínimos, representantes da classe média, e que já realizaram a opção 

habitacional de morar no centro. Procurou-se identificar, a partir dessa amostra, quais as 

necessidades e expectativas habitacionais de uma população de classe média que já realizou a 

opção habitacional pela centralidade, a fim de verificar se o sítio histórico, segundo a 

percepção e a atribuição de valores dessa demanda, possui as condições de habitabilidade nos 

termos estudados.  
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Utilizou-se ainda como critério para a seleção da amostra o reconhecimento da 

importância de preservação do bem patrimonial presente no Sítio Histórico da Boa Vista. 

Assim, a amostra se compôs de pessoas que (i) conhecem o Sítio Histórico da Boa Vista, (ii) 

representantes de uma classe média, (iii) de escolaridade de nível superior, (iv) que 

demonstram uma atitude positiva em relação à moradia no centro da cidade, e (v) que 

reconhecem a importância de se preservar o estoque edificado de valor histórico. Segundo as 

prerrogativas da Pesquisa de Demanda Habitacional, essa poderia ser considerada uma 

“demanda potencial” para o centro histórico.32  

Desse modo, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com 

moradores do bairro da Boa Vista e das imediações do sítio histórico. As entrevistas 

procuraram, no primeiro momento, identificar quais os fatores considerados para realizar a 

opção habitacional pelo centro da cidade, a importância atribuída à centralidade urbana e os 

principais incômodos e vantagens de morar na área. Buscou levantar os fatores considerados 

para se optar por uma determinada tipologia habitacional e as suas vantagens e desvantagens. 

Ademais, procurou-se investigar as características dos entrevistados enquanto consumidores 

de habitação, identificando o regime de ocupação da moradia, o horizonte temporal de 

permanência no imóvel quando da realização da opção habitacional e os condicionantes para a 

valorização de determinada área em relação ao regime de ocupação pretendido (intenção de 

compra ou de aluguel). Ainda procurou levantar se os entrevistados pretendiam realizar uma 

nova “escolha habitacional”. A entrevista, até aí, voltou-se para a compreensão das 

necessidades e das expectativas habitacionais.  

No segundo momento, partiu-se para investigar a percepção dos entrevistados sobre o 

Sítio Histórico no que se refere à condição urbana e às distintas tipologias edilícias destinadas 

ao uso habitacional.  

Este trabalho reconheceu a importância de se obterem informações sobre as 

necessidades e expectativas habitacionais de uma diversidade de perfis de moradores ou 

arquétipos, o que levou à composição de uma amostra não probabilista por cotas.33 As 

respostas obtidas nas entrevistas semiestruturadas ilustraram as necessidades e as expectativas 

habitacionais do que se considerou ser uma demanda habitacional potencial para o Sítio 

Histórico em questão.  

                                           
32 No item 5.2. do Capítulo 5, encontra-se um quadro-síntese com as principais características da 
amostra entrevistada. 
33 Trata-se da “técnica em que o pesquisador intervém para obter uma representação a mais fiel 
possível da população estudada” (DIONE, LAVILLE, 1999) 
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Além das entrevistas a uma “demanda potencial”, também foi considerado como 

instrumento de coleta de dados a observação não-participante realizada através de visitas de 

campo. A observação sistemática foi realizada tanto no horário comercial, para compreender a 

dinâmica da área quando ela cumpre a função de centralidade urbana, quanto nos finais de 

semana, quando o comércio está fechado.  

Essa observação contribuiu para a caracterização da dinâmica urbana da área, das 

condições de uso e de conservação dos espaços e equipamentos públicos complementares ao 

uso habitacional, e  permitiu a identificação de diversas ambiências distintas nesse sítio 

histórico que, em um primeiro olhar, pode parecer homogêneo. Assim, além da base 

cartográfica e dos levantamentos disponibilizados pela Prefeitura do Recife, a caracterização 

espacial do sítio contou com dados obtidos a partir da observação não participante in loco, 

registrados por meio de fotografias e anotações. Tal procedimento permitiu a vivência da 

dinâmica urbana da área e o usufruto dos espaços e equipamentos públicos.  

Para uma melhor compreensão da circunstância habitacional do Sítio Histórico da Boa 

Vista,  além das observações in loco, considerou-se pertinente inquirir os residentes sobre a 

condição dos serviços públicos e da infraestrutura de suporte ao uso habitacional na área. 

Foram realizadas, portanto, duas entrevistas com moradores do Sítio Histórico da Boa Vista. 

Os dados obtidos por meio dessas entrevistas, assim como as observações in loco, foram 

importantes elementos para a composição do item Habitabilidade em centros históricos, 

constante no capítulo anterior, e contribuíram para a estruturação das entrevistas que foram 

aplicadas aos moradores do entorno do Sítio Histórico mencionado, integrantes da “demanda 

potencial”. Conforme será tratado no capítulo 5, alguns dos incômodos para o uso 

habitacional na ótica dos residentes no Sítio, que se pressupôs seriam fatores que 

corroborariam para a desvalorização habitacional por parte dos integrantes da “demanda 

potencial”, não fizeram parte do repertório espontâneo das respostas.34  

3.3 Categorias de análise 

A partir da exposição da abordagem de diversos autores, foi possível perceber a 

convergência de muitas das definições sobre habitabilidade, qualidade residencial e 

adequação habitacional. Diante das especificidades de uma condição de centralidade histórica, 

                                           
34 Apesar de não ser objeto desta pesquisa, é importante ressaltar que observadores e participantes 
podem ter uma percepção e valorização diferenciada dos atributos habitacionais da área. 
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foram delimitadas algumas categorias para a análise da condição de habitabilidade. O 

primeiro conjunto de categorias está relacionado à escala urbana, às condições da área do 

entorno da unidade habitacional e faz referência aos fatores comentados a seguir. 

Disponibilidade de infraestrutura e serviços públicos, tais como distribuição de água e 

tratamento de águas servidas, distribuição de energia elétrica, coleta de lixo e serviços de 

manutenção, limpeza e segurança urbana.  

Localização e inserção na trama da cidade, que permitem o acesso cotidiano a outros 

bens e serviços urbanos. Estão relacionadas também com as condições de mobilidade a pé e 

por meios motorizados, tanto por transporte coletivo quanto individual, com o tempo e a 

qualidade da viagem. Nesse sentido, é importante considerar a densidade da cobertura das 

linhas de transporte coletivo e as condições do mobiliário urbano de suporte a ele, bem como 

as possibilidades de estacionamento para o transporte individual.  

Qualidade do ambiente no que se refere às características das ruas, vias e espaços 

livres, considerando-se as condições de limpeza, manutenção, conforto acústico, térmico e 

lumínico, de vegetação e arborização. 

Presença e possibilidade de acesso ao comércio, serviços e equipamentos públicos

complementares ao uso habitacional, respeitando a escala local, tais como os serviços de 

saúde, educação, cultura, lazer, culto e áreas verdes, bem como a presença de comércio e 

serviços de vizinhança tais como lojas, supermercados, restaurantes, bares e vida noturna, 

levando em conta a densidade, a diversidade e a qualidade das opções.  

Como foi mencionado anteriormente, a localização habitacional é o meio pelo qual se 

tem acesso a um sistema de bens, serviços e oportunidades no espaço urbano. É importante 

ressaltar que a condição urbana em que está inserida a habitação pode dificultar ou facilitar tal 

acesso e propiciar ou inibir práticas sociais saudáveis nos espaços públicos e de uso coletivo. 

De igual maneira, os equipamentos e os espaços públicos ofertados podem atrair usuários em 

uma escala maior do que a da vizinhança e falhar em atender às necessidades da população 

local. O comércio e os serviços disponíveis podem oferecer produtos complementares ao uso 

habitacional ou, ao contrário, ter especificidades que atraem consumidores de outras partes, 

gerando incômodos para os residentes, sem que sejam atendidas as demandas da população 

que habita a área. 

Nesse sentido, ressalte-se a importância de avaliar a capacidade de cada uma das 

categorias expostas de atender às necessidades habitacionais. Quando se trata, 
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especificamente, da unidade habitacional, considera-se importante analisar os fatores 

relacionados a seguir.  

Características da tipologia habitada em relação ao dimensionamento e à distribuição 

dos ambientes internos, de acordo com as necessidades do uso e com a flexibilidade da 

edificação (versatilidade, convertibilidade e expansibilidade da unidade) para atender às 

necessidades habitacionais. Esse fator está relacionado também com as condições de conforto 

ambiental da edificação: (i) conforto térmico, que se refere à temperatura, à umidade relativa 

e às condições de renovação do ar no interior da edificação, sujeito à orientação, tamanho e 

localização das janelas e às características térmicas dos revestimentos; (ii) conforto acústico, 

que diz respeito ao isolamento da unidade habitacional em relação a ruídos originados no 

exterior, relacionado tanto a fontes de ruído quanto aos materiais de revestimento, que 

determinam as condições de transmissão ou propagação do som, e (iii) conforto lumínico, 

relativo à iluminação natural dos diferentes recintos internos, condicionado à radiação solar 

exterior e ao tamanho, à localização e orientação dos elementos translúcidos, ao formato do 

ambiente em relação ao ponto de captação de luz e às características de reflexão, absorção e 

transmissão de luz dos elementos de revestimento.  

Estado de conservação e condição física do imóvel em relação à segurança estrutural, 

segurança contra o fogo, acidentes e invasões, considerando-se a durabilidade e as 

necessidades para a sua manutenção. Tem relação com (i) a proporcionalidade entre os 

rendimentos do morador e os custos com as despesas básicas da habitação (contas e tributos) e 

com os reparos de manutenção preventiva do imóvel. Decorre também da relação entre (ii) a 

necessidade, o custo e a durabilidade das intervenções físicas e o horizonte temporal de 

permanência do morador.  

Privacidade e segurança no que diz respeito ao sentimento de segurança contra 

intrusões indesejadas e de isolamento da unidade no que se refere à possibilidade do morador 

(i) de se reservar dos acontecimentos da rua, (ii) de ter uma vida privada sem que os vizinhos 

tomem conhecimento dos acontecimentos de dentro de casa. 

Custo da moradia e disponibilidade de financiamento para a aquisição e/ou reforma do 

imóvel a fim de adaptá-lo às necessidades do novo morador. Tem relação com as limitações e 

as exigências das instituições bancárias tanto em relação ao imóvel quanto àquele que solicita 

o financiamento.  
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As categorias de análise aqui elencadas passaram por uma redefinição por motivos 

operacionais para se adequarem aos instrumentos de coleta de dados, sendo reduzidas a 

apenas oito categorias, das quais quatro fazem referência ao entorno da vivenda e quatro às 

peculiaridades da edificação. As categorias resumidas são citadas no item 5.1 do Capítulo 5. 

Considerou-se, ainda, que nenhuma das categorias expostas pode ser tomada 

isoladamente. A avaliação sobre a condição de um imóvel de abrigar o uso habitacional se dá 

muitas vezes a partir de uma forte carga cultural e emocional, que determina a capacidade de 

uma vizinhança ou imóvel de atender às necessidades e às expectativas habitacionais, diante 

das limitações e motivações para a escolha, no momento em que se processa a escolha pela 

residência. A carga subjetiva foi, portanto, considerada durante o processo de análise, 

interpretação, reflexão e elaboração de conclusões.  

Imagina-se que algumas das dificuldades para o uso habitacional na área de estudo, 

referentes à condição urbana e dos imóveis, coincidem com problemas perceptíveis em 

contextos de centros históricos de outras cidades. No entanto, é sabido que cada contexto 

demanda uma análise específica que considere a forte carga cultural que motiva a opção e a 

valorização habitacional. Assim, mesmo que essa abordagem metodológica possa ser aplicada 

em outros contextos, as conclusões obtidas fazem referência a esse contexto específico, em 

suas condições atuais.  

No Capítulo seguinte, tratar-se-á das transformações de funcionalidade do núcleo 

inicial de ocupação do Recife, desde a condição inicial em que ele representava a totalidade 

da cidade até hoje, quando compartilha a função de centralidade urbana com outras partes da 

cidade. Alguns processos, ilustrados no campo teórico e normativo nos Capítulos 1 e 2, 

contribuíram para a compreensão da construção e desconstrução do centro histórico do Recife 

como lugar de moradia. O papel do centro histórico na dinâmica habitacional e o processo de 

construção e  desconstrução da habitabilidade do Sítio Histórico da Boa Vista são tratados sob 

uma perspectiva histórica, o que permitiu compreender os impactos das diversas intervenções 

sobre o valor de uso habitacional da área. Caracteriza-se, em seguida, a condição urbana e do 

estoque edificado passível de uso habitacional. 
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4 Construção e desconstrução da habitabilidade no centro histórico 
do Recife 

Desde sua formação como pequeno aglomerado urbano até a sua consolidação como 

capital do estado e sede de uma região metropolitana, o Recife esteve em constante 

transformação. De cidade a centralidade histórica, o seu núcleo inicial de ocupação 

testemunhou muitas mudanças.  

A área, que hoje compartilha o papel funcional de “centro de comércio e serviços” com 

outras centralidades na cidade, ainda se mantém como um lugar de atração. No entanto, ao 

longo das últimas décadas, o centro histórico do Recife tem testemunhado a diminuição da 

sua população residente e a substituição de usos, o que traz como consequência a 

descaracterização da dinâmica urbana e, por vezes, a degradação do estoque edificado. O item 

4.1. caracteriza o papel funcional do centro histórico na dinâmica urbana da cidade do Recife 

e tece considerações sobre a sua população residente.  

Em seguida, o item 4.2 procura traçar um panorama histórico que facilite a compreensão 

do papel do uso habitacional nos diferentes momentos de conformação urbana do Sítio 

Histórico da Boa Vista.  

Esse panorama histórico baseia-se na compreensão de que, mesmo que a condição de 

habitabilidade esteja definida pela percepção e valorização dos atributos de uma determinada 

circunstância no momento presente, quando se realiza a escolha habitacional, são distintos os 

processos que, ao longo do tempo, definem e redefinem as espacialidades habitacionais na 

cidade. 

Assim, para compreender e caracterizar a circunstância habitacional de uma área onde se 

delineia um processo de evasão e desvalorização habitacional, importa considerar que as 

normativas, o planejamento e as intervenções sobre o tecido urbano, sejam estas promovidas 

pelo poder público ou por iniciativas privadas, podem mudar as características de um 

ambiente urbano, interferir nas possibilidades de utilização dos imóveis e, ainda, corroborar 

para alterar as externalidades de vizinhança, o que torna uma área mais ou menos atraente 

para determinados grupos sociais. 

No item 4.3, as intenções e intervenções recentes no centro histórico do Recife 

contribuem para caracterizar a sua circunstância habitacional atual. Em seguida, no item 4.4., 

caracteriza-se espacialmente o sítio histórico da Boa Vista, a sua condição urbana e do seu 
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estoque edificado. A realização de um diagnóstico crítico dessa circunstância habitacional 

leva a discorrer sobre a construção - e desconstrução -  do Sítio Histórico da Boa Vista como 

lugar habitacional, tema do item 4.5.    

4.1 Centralidade urbana e centralidade histórica  

O núcleo inicial de ocupação da cidade do Recife, ao longo dos seus quase cinco 

séculos de história, passou por intensas transformações do seu papel funcional.  

A princípio, quando o porto do Recife – importante para o escoamento da produção da 

região – colocou a então Capitania de Pernambuco do século XVI em uma posição 

privilegiada no cenário econômico, político e cultural do Brasil Colônia, as relações 

comerciais e produtivas justificaram a fixação e a consolidação de um povoado que deu 

origem à cidade. Sucessivos aterros aumentaram paulatinamente a área edificável do núcleo 

inicial de ocupação, então composta pelo istmo (hoje ilha) do Bairro do Recife, pela Ilha de 

Antônio Vaz, hoje bairros de Santo Antônio e de São José, e pela Boa Vista, hoje bairro da 

Boa Vista.  

Esse núcleo, consolidado ainda na primeira metade do século XVIII, hoje conforma o 

centro histórico. Durante um longo período de tempo, representou a totalidade da cidade, com 

sua dinâmica e heterogeneidade de funções. Passados mais de quatro séculos, a cidade abriga 

mais de 1,5 milhões de habitantes distribuídos em seis Regiões Político-Administrativas.  

O centro histórico, indicado na Figura 14, está localizado no extremo leste da cidade e 

integra a Região Político-Administrativa 1 – RPA1 –, que vai da Avenida Agamenon 

Magalhães até o Bairro do Recife, abrangendo 11 bairros. Além dos bairros do Recife, Santo 

Antônio, São José e Boa Vista já referidos, fazem parte da RPA1 os bairros de Santo Amaro, 

Cabanga, Coelhos, Soledade, Ilha do Leite, Paissandu e Ilha Joana Bezerra.  



|   83 

Figura 13 – Localização do centro histórico (em verde) em relação à RPA 1 (em preto) e ao limite municipal 
de Recife 

A RPA 1 consolidou-se como polo econômico ao concentrar grande parte da oferta 

dos postos de trabalho, do comércio, dos serviços, das instituições e dos equipamentos 

culturais do Recife, o que lhe confere uma grande importância funcional e o caráter de 

centralidade urbana.  

Nos bairros centrais da Boa Vista, do Recife, de Santo Antônio e de São José, está 

localizada a maior concentração de sítios cujas edificações e conformação urbana remontam 

ao passado. São 27 imóveis tombados em nível federal, 13 imóveis tombados em nível 

estadual e 28 Imóveis Especiais de Preservação (IEPs), tombados em nível municipal, além de 

sítios históricos tombados pelo valor do conjunto edificado. Esses bairros, repletos de imóveis 

e monumentos históricos, conformam o que, para fins deste trabalho, se denomina centro 

tradicional do Recife. Nesse território se justapõem conjuntos edificados em distintas épocas. 

Os sítios históricos que remontam à gênese da cidade, muitos dos quais são delimitados por 

legislações municipais como Zonas de Preservação Histórica, se avizinham de um 

considerável acervo de arquitetura modernista e de aglomerados subnormais nas beiras dos 

rios e mangues. O centro tradicional do Recife tem, portanto, representações de distintas 

posturas arquitetônicas e urbanísticas.  

Os sítios históricos que remontam ao período colonial e estão preservados no centro 

tradicional do Recife são testemunhos do desenvolvimento da cidade, das diversas posturas 

urbanísticas e dos diversos gostos arquitetônicos ao longo do tempo. Com a expansão da 

cidade ao longo dos séculos, o centro histórico passou de uma condição de totalidade da 

cidade à condição de centralidade urbana, concentrando ainda grande parte dos postos de 
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trabalho, das instituições, do comércio e dos serviços durante os primeiros séculos de 

existência da cidade.  

Mais recentemente, outras áreas da cidade têm se desenvolvido intensamente, 

principalmente a partir da década de 1980, configurando novas centralidades e exercendo 

atração sobre o seu entorno. Destaca-se, nesse processo, o surgimento e a consolidação da 

centralidade no bairro de Boa Viagem, a partir da construção do Shopping Center Recife, o 

primeiro centro comercial no formato dos malls americanos, que se instalou no Recife no 

início da década de 1980. O Shopping consolidou-se como um grande centro de compras e 

atraiu uma grande diversidade de serviços para o seu entorno, dando origem a uma nova 

maneira de ir às compras para a classe média e média-alta do Recife. A construção desse e de 

outros shopping centers na cidade teve grande impacto sobre o centro. Pela forte atração que 

eles exercem sobre as camadas de mais alto rendimento (que, paulatinamente, diminuem a 

frequência das suas visitas ao centro,) o comércio do centro foi passando, desde a década de 

1980, por um processo contínuo de “popularização”, sem, no entanto, perder a intensidade.35  

As primeiras estradas, que partiam do interior para litoral, especialmente para o porto, 

guiaram a expansão urbana essencialmente “radial” do Recife. Desde a expansão e 

consolidação urbana dos arrabaldes até hoje, o centro da cidade manteve uma função nodal no 

sistema viário, tendo, atualmente, um papel fundamental no sistema de transporte coletivo da 

cidade.  

A intensidade dos fluxos decorrente do transporte coletivo no centro da cidade é 

demonstrado nas Figuras 15 e 16. Das 360 linhas de ônibus que atualmente circulam no 

Recife (indicadas na Figura 15), 281 entram no centro da cidade e 190 percorrem a Avenida 

Conde da Boa Vista – no Corredor Leste-Oeste citado adiante –, onde se encontra a maior 

densidade geográfica de linhas de ônibus do Recife e da Região Metropolitana (Figura 16).  

                                           
35 Segundo a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), estima-se que circulem diariamente pelo centro do 
Recife 500 mil pessoas, podendo chegar a 1,2 milhão de pessoas no período natalino. 
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Figura 14 – Principais corredores de transporte do 
município. Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife, 
2011. 

Figura 15 - Densidade Geográfica das linhas de 
ônibus no Recife. Fonte: Prefeitura da Cidade do 
Recife, 2011. 

Apesar do ainda importante papel funcional do centro tradicional do Recife, a área 

passa por um processo de evasão constatado por meio da comparação entre os dados 

censitários de 1991 e 2000 divulgados pelo IBGE. Os onze bairros que compõem a RPA 1, 

que em 1991 abrigavam uma população residente de 83.100 habitantes, no ano de 2000 

tinham uma população de 78.098 habitantes. O decréscimo populacional de 5.002 habitantes 

representa uma evasão habitacional de 6% em menos de uma década.  

A diminuição da população residente pode ter várias causas, mas indica, dentre outras 

coisas, que o uso habitacional que antes estava presente no centro da cidade pode estar sendo 

substituído por outros usos, levando à substituição de domicílios por estabelecimentos 

comerciais, ou ainda o esvaziamento total ou parcial de imóveis, o que representa uma perda 

de vitalidade36 da área central fora dos horários comerciais e a subutilização da infraestrutura 

instalada, podendo colocar em risco a integridade dos imóveis que, esvaziados, dão lugar a 

um processo mais acelerado de degradação. 

Essa evasão habitacional, no entanto, conforme é possível perceber na Figura 17, não 

                                           
36 Essa perda de vitalidade é demonstrada adiante, tomando a Rua da Imperatriz como exemplo.  
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ocorre homogeneamente. Alguns bairros da RPA 1 tiveram um aumento da população 

residente, enquanto outros tiveram um decréscimo populacional.  

Figura 16 – Mapa da Evasão Populacional da RPA-1 com a indicação dos três setores censitários referentes ao 
Sítio Histórico da Boa Vista. Fonte: Carta Consulta ao BID do Programa de Reabilitação de Áreas Centrais da 
Prefeitura do Recife, 2005. Imagem tratada pela autora. 

Os bairros da Boa Vista e de São José, onde alguns dos imóveis históricos ainda 

abrigam o uso residencial, sofreram os efeitos mais significativos da evasão habitacional e, 

somados, superam o valor absoluto de diminuição populacional no centro.  

Os dados censitários sobre o bairro da Boa Vista indicam uma diminuição da 

população residente entre os censos de 1991 e 2000 da ordem de 17,7%. No entanto, os 

setores censitários que compõem o Sítio Histórico da Boa Vista passaram por uma diminuição 

habitacional da ordem de 21,3%, proporcionalmente maior do que a evasão do bairro da Boa 

Vista, conforme é possível ver na Tabela 3 a seguir. 

TABELA 3 – Número de habitantes e percentual de evasão na RPA1, na Boa vista e no Sítio 
Histórico da Boa Vista, entre os Censos de 1991 e 2000 

Número de habitantes  Evasão 
Localidade 1991 2000 Absoluta Percentual 
RPA 1 83.100 78.098 5.002 hab 6,02% 
Bairro da Boa Vista 17.059 14.033 3.026 hab 17,74% 
Sítio Histórico da Boa Vista 2.760 2.172 588 hab 21,30% 

Fonte: Censo 1991 e 2000 
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Os dados censitários do IBGE contrastam com os dados apresentados pela Pesquisa de 

Demanda Habitacional realizada pelo CECI em 2003, que revela que o bairro da Boa Vista 

teria sido apontado como o preferido para morar, dentre os bairros do centro tradicional do 

Recife,37 por 64% dos entrevistados. Em se tratando do sítio histórico, que foi escolhido como 

o primeiro Perímetro de Reabilitação Integrada (PRI) para a elaboração de estudos de 

requalificação urbana por meio do uso habitacional no âmbito do “Programa Morar no 

Centro”, da URB-Prefeitura do Recife, pelo seu “caráter habitacional”, o dado da evasão de 

mais de 1/5 da sua população em 9 anos pode indicar o recuo da habitabilidade em um dos 

poucos “redutos habitacionais” do centro histórico do Recife. 

O centro histórico do Recife apresenta hoje conflitos e paradoxos típicos do centro 

histórico das grandes cidades brasileiras. Esse centro, que antes conformava o todo da cidade, 

hoje, por causa da expansão da malha urbana e da consolidação de outras centralidades, é uma 

de suas partes. Centro urbano, e tratado como tal, o Bairro da Boa Vista, integrante do centro 

histórico, concentra parte importante dos sistemas e equipamentos urbanos imprescindíveis 

para a cidade do Recife. Guardando uma expressiva massa de edificações com a unicidade e a 

fragilidade coloniais, o centro histórico, além de referência funcional para a cidade, é uma 

referência cultural e afetiva para muitos daqueles que, mesmo que residam em outros bairros 

plenamente urbanizados, costumam dizer que vão “à cidade”, quando vão ao centro.  

Como expõe Carrión (2001), quando o centro passa a dividir a função de centralidade 

urbana com outras partes da cidade, caracteriza-se uma situação de relativa diminuição de sua 

centralidade funcional para sua consolidação como uma centralidade histórica. A condição 

atual pode ser mais bem compreendida ao longo do processo histórico de evolução urbana da 

área, que será abordada no tópico seguinte.  

4.2 O uso habitacional e a evolução urbana da Boa Vista

O uso habitacional teve grande importância para a conformação urbana do Sítio 

Histórico da Boa Vista, que teve a sua evolução marcada por distintos momentos de ocupação 

e reocupação, de substituição de usos e de usuários. Ao longo da história do sítio, é possível 

perceber a construção e, em igual medida, a desconstrução, tanto física quanto simbólica, da 

habitabilidade do lugar, a partir de distintos processos reais e normativos. 

                                           
37 A pesquisa teve como universo os Bairros do Recife, de Santo Antônio, de São José e da Boa Vista. 
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A evolução do bairro e sua ocupação habitacional são descritas brevemente a partir da 

construção da Cidade Maurícia holandesa (4.2.1.); da criação e expansão de solo útil por meio 

de aterros e drenagem de alagados (4.2.2); da evasão da população burguesa que partia para o 

subúrbio (4.2.3.); da cidade “moderna e higiênica (4.2.4.); da presença de moradores 

imigrantes – os judeus da Boa Vista (4.2.5.) e “migrantes” ou residentes temporários (4.2.6).    

4.2.1 Holandeses e Portugueses, uma ponte e uma boa vista

No século XVI, no Brasil Colonial, enquanto em Olinda se instalavam donatários, 

colonizadores e ordens religiosas, a ocupação do Recife se limitava a modestas casas de 

pescadores nas imediações do que hoje é a Rua do Hospício, às quais se somaram casas de 

funcionários que faziam serviços de embarque, desembarque e transporte de mercadorias do 

porto do Recife até Olinda pelo então istmo, hoje ilha, do Recife (Menezes, 1988).  

Foi só no século XVII, com a chegada dos holandeses, que detinham a experiência e 

os conhecimentos técnicos necessários para lidar com solos baixos e alagadiços, que se deu a 

primeira expansão do solo do Recife. Após ocuparem a pequena área não inundável do istmo, 

como está indicado no mapa de 1641 das Figuras 18 e 19, os holandeses estabeleceram a 

Cidade Maurícia na vizinha Ilha de Antônio Vaz onde, no extremo oeste, se supõe que o 

Conde Maurício de Nassau tenha mandado construir o Palácio da Boa Vista, “seu refúgio de 

veraneio com boa vista para o continente”. Pela escassez de terrenos no Istmo do Recife e na 

Ilha de Antônio Vaz, a ocupação extrapolou os limites geográficos impostos pelo Rio 

Capibaribe e chegou, no início do século XVIII, ao que hoje chamamos de Boa Vista (Sette, 

1948). O Inventário dos Prédios Edificados ou Reparados pelos Holandeses na Cidade do 

Recife até 1654 faz referência a uma ponte em ângulo que ligava o palácio de veraneio de 

Nassau ao continente, à Boa Vista (op. cit.). 
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Figura 17 – A Cidade Maurícia, no mapa de 
Gaspar Barlaeus, 1641. Fonte: Imagens do Brasil 
Colonial 

Figura 18 – Detalhe com destaque para o Palácio da Boa 
Vista, na Ilha de Antônio Vaz, com ponte em ângulo 
levando ao que hoje se chama de bairro da Boa Vista. 

Apesar da construção da ponte, a Boa Vista, ainda fora das portas da cidade, abrigaria 

apenas atividades rurais e periféricas nos séculos seguintes, como os sítios de frutas e “os 

matos”, conforme contam as crônicas literárias (Sette, 1948). Com a expulsão dos holandeses, 

as terras da Boa Vista foram doadas em sesmaria a Henrique Dias, o “Herói Negro da 

Restauração Pernambucana”, em 1656, pelo Governador Francisco Barreto de Menezes. No 

começo do século XVIII, iniciou-se a ocupação urbana da área a partir de algumas edificações 

religiosas excepcionais, determinantes para a configuração morfológica do lugar.  

A Igreja da Irmandade dos Homens Pardos de São Gonçalo, construída entre 1712 e 

1716, e a Igreja de Santa Cruz, construída entre 1711 e 1725, delinearam os primeiros 

caminhos da área, ao longo dos quais foram construídas as primeiras casas. Segundo Menezes 

(1988), a princípio a ocupação ficou restrita ao pequeno núcleo de casas ao redor da Igreja da 

Irmandade dos Pardos de São Gonçalo, que constitui “a origem da povoação que se gerou 

desde a antiga ponte para o Palácio da Boa Vista até aí”. As edificações, em sua maioria 

simples e térreas, caracterizavam-se como o espaço privado, sendo todo o resto considerado 

espaço público.  

No pátio, em frente à Igreja de Santa Cruz, eram realizadas as festas religiosas e as 

procissões católicas. Já no largo da Igreja de São Gonçalo se realizava, até o século XIX, uma 

feira semanal com produtos agrícolas frescos, trazidos dos sítios das imediações. Segundo 

Sette (1948), igualmente até o século XIX, uma feira de ervas e de produtos medicinais, além 

de rezas e festas de umbanda, realizava-se no “terreiro” atrás da Igreja de São Gonçalo, das 

quais se tem notícia pelos de relatos orais de pais e filhos de santos. 
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Esse núcleo entre a Rua Velha e a Rua da Glória se consolidou na primeira metade do 

século XVIII. Edificações e espaços públicos de uso civil e religioso, comércio e habitação, 

onde ocorriam as práticas sociais da população, caracterizavam uma heterogeneidade de 

funções que conferiam à área condições propícias para o uso habitacional. 

Figura 19 - Planta Genográfica da Villa de S. 
Antonio do Recife de Pernambuco em 1763, por 
Miranda, Garcia e Abreu. Fonte: Imagens do Brasil 
Colonial  

Figura 20 – Detalhe da planta com destaque para a 
ponte em “Y” de acesso ao núcleo inicial de 
ocupação da Boa Vista. Indicação da localização da 
Igreja de Santa Cruz (esquerda) e da Igreja de São 
Gonçalo (direita) 

Entre 1737 e 1742, a Ponte da Boa Vista, em cuja cabeceira estaria o Palácio da Boa 

Vista, ruiu. O Governador da Província de Pernambuco mandou construir uma ponte com um 

novo desenho. A nova ponte ligava a Rua Nova, no Bairro de Santo Antônio, bifurcando-se 

para chegar à Boa Vista em duas cabeceiras, uma no que viria a ser a Rua do Aterro e outra na 

Rua Velha, como é possível perceber na Planta Genográfica de 1763 (Figura 20). Anos 

depois, o braço que fazia a conexão com a Rua Velha desmoronou e não foi reconstruído, 

como mostra o Mapa do Recife em 1820 das Figuras 22 e 23, o que deixou o núcleo inicial de 

ocupação da Boa Vista sem conexão direta com a Ilha de Antônio Vaz. 

Paralelamente a esse fato, uma intervenção pública na metade do século XVIII definiu 

a Rua do Aterro, sem nenhuma ocupação até 1745, segundo Menezes (1988), e permitiu a 

ocupação desse setor da Boa Vista a partir da drenagem dos seus mangues.  
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Figura 21 – Mapa sem Título [Recife], autor não 
identificado, 1820- Fonte: Imagens do Brasil Colonial. 

Figura 22 – Detalhe do mapa com destaque para a 
consolidação urbana do Sítio Histórico da Boa Vista
no início do século XIX e com o novo desenho da 
ponte. 

Com o núcleo inicial de ocupação agora topologicamente mais distante do Bairro de 

Santo Antônio em decorrência da não reconstrução do braço da ponte que ruíra e com as 

obras de drenagem, a atenção da Boa Vista foi desviada para a Rua do Aterro, hoje Rua da 

Imperatriz Teresa Cristina, que se configurou como uma espacialidade habitacional.  

É possível afirmar que tais intervenções propiciaram a valorização do solo e, 

consequentemente, uma maior verticalização das edificações na Rua do Aterro. Em 1759, a 

Rua Velha e a Rua da Glória estavam totalmente construídas, e a Rua do Aterro estava apenas 

parcialmente ocupada em seu lado par. Nos pavimentos térreos dos imóveis, instalaram-se 

estabelecimentos comerciais, cujos pavimentos superiores eram ocupados pelas residências, 

tanto dos comerciantes quanto dos seus escravos.   

As edificações da Rua do Aterro, sobrados de vários pavimentos, mais largos e 

ornamentados, contrapunham-se às casas térreas, em lotes estreitos da Rua da Glória e da Rua 

Velha (Sette, 1948). Pode-se dizer que os investimentos na Rua do Aterro e a não 

reconstrução da ponte foram determinantes para a pouca valorização comercial da Rua Velha 

e do seu entorno e, possivelmente, para a preservação do seu caráter residencial. Havia, assim, 

desde o século XVIII, uma notável diferença entre os dois segmentos da Boa Vista. Em 1784, 

o início da construção da Igreja do Santíssimo Sacramento – depois Matriz da Boa Vista – 

reafirmaria a valorização do solo na Rua do Aterro.

Quando, em 1822, o Brasil se fez independente de Portugal, o Recife se tornou capital 

da Província de Pernambuco. Apesar da independência, alguns hábitos foram mantidos, 

dentre eles a escravatura e os modos de morar da velha sociedade.  
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A canoa, a jangada e a barcaça, somadas aos cavalos e carroças como meio de 

transporte principal até a metade do século XIX, foram aos poucos substituídas pelos bondes e 

trens. Do estrangeiro chegavam os barcos a vapor. As estradas e as ferrovias para o 

escoamento da produção convergiam para o porto, em plena atividade. O Recife atraía 

visitantes, comerciantes, estudantes e trabalhadores. Os filhos de usineiros iam estudar na 

Europa ou no Recife e as famílias da aristocracia rural se transferiam para a cidade.   

A população, que passou de 18.000 para 70.000 habitantes entre 1782 e 1850, 

concentrava-se, em sua maioria, nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista, 

que continuavam a atrair mais moradores, fazendo necessária a criação de novas vagas e 

novas formas de morar.  

Com o desenvolvimento de outros meios de transporte, os recifenses puderam 

distanciar-se desses quatro bairros coloniais e, num processo chamado por Evaldo Cabral de 

Mello (Apud PARAÍSO) de “evasão sazonal”, o “velho burgo expandiu-se pelo continente, 

incorporou a várzea do Capibaribe e criou seus arrabaldes”. A evasão à qual se refere Mello, 

decorrente da “prosperidade” que acarretou o aumento de população do Recife e o 

adensamento dos bairros coloniais, teve como consequência o aparecimento de alguns 

problemas de moradia.   

4.2.2 Expansão: Cais da Aurora e Sítio dos Coelhos 

A prosperidade da aristocracia agrária e da indústria urbana entrou na Boa Vista pela 

Rua do Aterro (atual Rua da Imperatriz) e seguiu até a Praça Maciel Pinheiro. Na Rua Velha e 

adjacências, o patrimônio imobiliário passou por uma redução dos preços de locação e de 

venda de imóveis, conforme se constata em anúncios de jornal (Sette, 1948), o que acarretou a 

alteração do tecido social da área e a sua ocupação por um estrato de renda inferior. São 

notáveis, desde os séculos XVIII e XIX, os primeiros sinais de desvalorização do primeiro 

núcleo de ocupação da Boa Vista.  

No século XIX, a Boa Vista continuou a ser ampliada por meio de sucessivos aterros 

na direção norte. Em 1820, a Câmara do Senado de Olinda lavrou, em favor de Casimiro 

Antônio de Medeiros, o aforamento de um terreno às margens do rio, desde a Ponte da Boa 

Vista até a atual Avenida Conde da Boa Vista. Nessa esquina, em 1838, foi lançada a pedra 
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fundamental da Igreja Anglicana Holly Trinity,38 aberta à comunidade em 1839 e demolida 

nos anos 1940. Outro aterro, do Barão do Beberibe, drenou a terra daí até a atual Rua do 

Riachuelo. Seguindo até a Ponte de Limoeiro e Avenida Norte, outro aterro estreitou a calha 

do rio por todo o restante do século. Nesse nova área aterrada, o Cais da Aurora, a cidade 

passou a dialogar com o rio, o que caracterizou uma nova concepção urbanística. Aí se 

construíram, além dos sobrados residenciais, dois equipamentos de destaque – o Ginásio 

Pernambucano e a Assembleia Provincial –, que contribuíram para a valorização desse setor 

da Boa Vista.  

Já para o lado sul da Rua Velha, a Prefeitura comprou parte do Sítio dos Coelhos para 

abrigar funções menos nobres. Em 1824, o terreno foi adquirido pela Prefeitura para a 

construção de um matadouro, currais de gado e curtumes. Segundo a crônica literária (Sette, 

1948), o cheiro predominante era, ora do couro podre, ora de sangue ou estrume. A população 

dava-se por feliz quando o cheiro do mangue podre se sobressaía aos demais. Em 1831, uma 

lei municipal determinou que ali seria construído um hospital de caridade que ganhou o nome 

de D. Pedro II. É nesse período que pesquisadores os buscam indícios do início de uma vila 

operária na Rua do Jasmim e Rua dos Prazeres, a qual, segundo alguns, tem sua denominação 

derivada da atividade de prostituição aí praticada até início do século XX.  

Figura 23 - Arredores dos Coelhos. Litografia de 
Luiz Schlappriz – 1863. Fonte: Menezes, 1988. 

Figura 24 - Mocambos do Recife nos arredores dos 
Coelhos. Foto 1920, autor desconhecido. Acervo da 
FUNDAJ. 

Nas imediações do Hospital D. Pedro II começaram a se instalar, tanto nas áreas 

drenadas como nos alagados, os mocambos que deram origem à Favela dos Coelhos.39 À sua 

                                           
38 O terreno onde foi edificada a Igreja é hoje ocupado pelo Edifício Duarte Coelho, que abriga o 
Cinema São Luis. 
39 Segundo o Projeto Pró-Morar/Coelhos (URB-Recife, 1980), “o assentamento subnormal dos 
Coelhos, um dos maiores da cidade do Recife, resistiu a várias tentativas de erradicação, inclusive às 
promovidas pela Liga Social de Combate aos Mocambos da década de 1930”.  



|   94 

frente, no Bairro de São José, no outro lado do rio, concluiu-se, em 1860, a Casa de Detenção. 

Enquanto isso, no Cais da Rua da Aurora, os palacetes dialogavam com o Rio Capibaribe, 

dando ao Recife um dos seus mais famosos cartões postais.   

Figura 25 - Assembleia Provincial no início do 
Século XX. Fonte: Guia da Cidade do Recife, 1935.  

Figura 26 - Cartão Postal, Rua da Aurora. Fonte: Álbum 
de Pernambuco 

Se, ao norte, os aterros davam lugar à construção de equipamentos de destaque, tais 

como a Igreja Anglicana, a Assembleia Provincial e o Ginásio Pernambucano, em uma nova 

condição urbana que valorizava a paisagem do rio, ao sul, nas proximidades da Rua Velha, 

Rua da Glória e da ponte que caiu mas não foi reconstruída, os aterros davam lugar a 

equipamentos – matadouros, curtumes e currais – que agregavam pouco valor ao solo e 

prejudicavam a condição urbana e de habitabilidade da área. Desde a primeira metade do 

século XIX, portanto, é possível perceber a distinção de tratamento dispensada às diferentes 

áreas do bairro, o que certamente lhes conferiu diferentes status, valores e condição de 

habitabilidade. 

4.2.3 Evasão sazonal, suburbanização e fixação no centro 

Seguindo os preceitos europeus do bem-morar, que seriam fortalecidos com as 

políticas sanitaristas no século seguinte, já no século XIX os recifenses buscavam o campo, os 

arrabaldes e os banhos de rio como refúgio para os males da “cidade grande”.  

Diz Evaldo Cabral de Mello (Apud PARAÍSO, 2004): 

O movimento tem inicialmente um caráter sazonal: trata-se de abandonar a vila nos 
meses de verão para fugir às doenças ou para beneficiar-se das virtudes curativas e 
dos deleites edênicos dos banhos de rio. [...] Depois, veio a democratização do 
subúrbio. [...] Os banhos de mar, e a irritação que o sal promovia, não impediam 
que parte menos afortunada da população os escolhesse. Desertavam o centro.  

O movimento sazonal intensificou-se, configurando uma onda de evasão habitacional 
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do centro em direção às novas povoações nos subúrbios ou arrabaldes. O poder público, por 

meio da construção de estradas, mercados, postos de saúde e grupos escolares, deu respaldo à 

essa expansão, enquanto a iniciativa privada providenciou em sistema de transporte, 

abastecimento e, segundo depoimentos, providenciou ainda a entrega semanal de feira de 

verduras e a entrega diária de pão fresco e jornal.  

O Projecto de Melhoramentos do Saneamento de Recife, (Figura 28), desenvolvido 

por Saturnino de Brito em 1917, mostra os subúrbios para onde se haviam deslocado a 

aristocracia agrária e a burguesia urbana pernambucana no século XIX, sendo possível 

perceber, já nessa época, bairros consolidados, tanto na margem direita do Rio Capibaribe, 

como Afogados, Madalena e Torre, quanto na margem esquerda, como Derby, Capunga, 

Aflitos, Espinheiro, Encruzilhada, Tamarineira, Parnamirim, Casa Forte e Casa Amarela. 

Figura 27 – Projecto de Melhoramentos do Saneamento de Recife por Saturnino de Brito, em 1917. Fonte: 
Secretaria de Saneamento do Recife.  

O núcleo inicial da povoação do Recife, apesar dos investimentos feitos no entorno, 

continuava sem receber cuidados. A omissão dessa área nos levantamentos realizados pelo 

poder público ou a sua representação em tracejado em vários mapas pode indicar, segundo 

Menezes (Apud LUDERMIR, 2005), que a área estivesse em via de demolição ou reforma 
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radical, o que não justificava nem o levantamento da situação existente para registro em mapa 

e muito menos o investimento na sua conservação.  

No final do século XIX e início do século XX, a evasão habitacional burguesa do 

centro para os subúrbios acentuou-se ainda mais. Moradores de muitos dos seus sobrados se 

deslocaram para o entorno desse centro ou para os atraentes subúrbios. Nos sobrados, como se 

pode ver no desenho de Lula Cardoso Ayres publicado por Gilberto Freyre (1951) na abertura 

do livro Sobrados e Mucambos, os pavimentos térreos (e por vezes o primeiro andar) eram 

destinados à atividade de comércio ou à prestação de serviços. Os pavimentos acima tinham 

uso familiar. No último pavimento estavam as atividades de cozinha e o abrigo dos escravos e 

empregados. A abolição da escravatura modificou fundamentalmente a estrutura doméstica. 

Tendo tido seu aproveitamento máximo no começo do século, o sobrado mostrava-se agora 

anacrônico, com uma estrutura de difícil aproveitamento pela sociedade pós-escravocrata.  

Figura 28 - Organização do Sobrado Colonial – desenho de Lula Cardoso Ayres para o livro Sobrados e 
Mucambos. Fonte: Gilberto Freyre. 

Segundo depoimentos (LUDERMIR, 2005), em alguns sobrados da Boa Vista, no 

começo do Século XX, não havia acesso aos pavimentos superiores além daquele – 

controlado ou fechado fora do horário de expediente – que passava pela loja ou armazém do 

pavimento térreo. Quando as famílias dos comerciantes se mudaram para os subúrbios, alguns 
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pavimentos superiores passaram a servir como depósito e outros pavimentos ficaram em 

desuso.  

Extintas as senzalas, os ex-escravos e outros cidadãos se instalaram em pequenos 

cômodos construídos em alguns quintais da Boa Vista – um “correr” de quartos onde os 

moradores compartilhavam o banheiro e a lavanderia. Na Rua Velha e na Rua da Glória, onde 

predominavam as casas térreas com grandes quintais, a ocupação residencial se manteve, mas 

a população foi sendo significativamente substituída e empobrecida.  Segundo o depoimento 

de Elza Rotman (BERNARDINO, 2008), “Os ricos tinham saído de lá e por isso sobrou lugar 

para a gente [imigrante pobre] dentro das casas, sem ser nos quartinhos dos fundos do 

quintal”.  

Para os desempregados da indústria canavieira, os recém-chegados, migrantes e 

imigrantes que procuravam diminuir a distância entre a própria residência e local de trabalho, 

era essa uma das alternativas de morar; outra alternativa eram os mocambos nas áreas 

alagadas e nas beiras dos rios. Precursores das favelas, os mocambos abrigaram os que, ainda 

não inseridos economicamente, procuravam a prosperidade da capital.  

Desde o começo do século XX, já era possível identificar “retalhos”, ou seja, os 

setores com características distintas que compunham o bairro da Boa Vista. O Cais da Aurora 

estava elegantemente ocupado por palacetes e edificações de destaque, e os térreos da Rua da 

Imperatriz eram intensamente ocupados pelo uso comercial de luxo enquanto, os pavimentos 

superiores eram paulatinamente desocupados. Já o núcleo composto pela Rua Velha e Rua da 

Glória se caracterizava como residencial, abrigando uma população de renda mais baixa 

quando comparada com a renda de outros setores do bairro. A área não chegou a ser 

valorizada para o comércio, possivelmente em decorrência do pouco fluxo de pessoas ou pela 

proximidade de alguns equipamentos “degradantes”, tais como o matadouro, os curtumes e os 

currais ou, ainda, os mocambos dos Coelhos.  

4.2.4 Cidade moderna e higiênica 

No início do século XX, as transformações que ocorriam na Boa Vista, principalmente 

para os lados da Soledade, da Aurora e do Derby, chegaram até a Praça Maciel Pinheiro e Rua 

da Imperatriz. Segundo Sette (1948), Sigismundo Gonçalves, ao assumir o governo de 

Pernambuco em 1904, implementou grandes reformas na fisionomia urbana do bairro. 

Alargou a Rua Sete de Setembro e a Rua do Hospício, a fim de descortinar a Matriz da Boa 

Vista. Promoveu o calçamento da Rua da Imperatriz, o novo ajardinamento da praça, agora 
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chamada de Maciel Pinheiro, e o beneficiamento do Caminho Novo, que se transformou na 

Rua Conde da Boa Vista. Ainda segundo Sette, nas imediações da Igreja de Santa Cruz, 

pouco se relata além dos pardos que frequentavam a Igreja de São Gonçalo e das dificuldades 

da polícia para reprimir os abusos e gestos indecorosos das quituteiras que, nas calçadas, 

divertiam negros e mulatos. 

A pujança do porto, a expansão da mancha urbana e o crescimento da população 

exigiram intervenções viárias de monta. Na Boa Vista, cada uma das intervenções teve grande 

impacto nos percursos internos do bairro e na sua integração com o restante da cidade.  

A construção da Ponte da Rua Velha ou Ponte Seis de Março (Figura 30) foi iniciada 

em 1911 entre as obras de saneamento propostas por Saturnino de Brito e reconectou o núcleo 

inicial de ocupação da Boa Vista ao agora Bairro de São José. Se, no tempo dos holandeses, 

esse caminho estimulou a construção de igrejas e arruados que deram origem à povoação da 

Boa Vista, a sua permanência em ruínas durante séculos distanciou esse núcleo tanto do 

progresso quanto dos investimentos que ocorriam em outras partes do Recife Colonial. Se, no 

século XVII a ponte levava, possivelmente, ao palácio de veraneio do Conde Mauricio de 

Nassau, no século XX, a recém-construída Ponte Seis de Março levava à Casa de Detenção, 

um destino que pouco tinha a contribuir para a valorização da área.  

Figura 29 - Vista aérea do Recife em 1937, com destaque para o Sítio Histórico da Boa Vista. Fonte: Álbum de 
Pernambuco. Imagem tratada pela autora. 

A Ponte Duarte Coelho, construída em 1942 em substituição à Ponte dos Bondes, 

nasce na Rua da Aurora e segue até a Rua do Sol, unindo duas avenidas que se consolidavam 

naquele momento: o Caminho Novo que, alargado, virou a Avenida Conde da Boa Vista, com 

a Avenida Guararapes do outro lado do rio, quando foram arrasados quarteirões para dar 

Avenida Conde da Boa Vista 
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passagem aos veículos que se dirigiam do porto ao resto da cidade. A Avenida Conde da Boa 

Vista tornou-se um importante corredor de transportes, condição que preserva até hoje, e 

absorveu parte da carga viária e do capital imobiliário que se distribuía pela Boa Vista. No 

novo eixo de desenvolvimento promovido pela Avenida, em terreno supervalorizado, muitas 

casas foram demolidas para dar lugar a edifícios residenciais e de escritórios. Enquanto isso, 

as casas do velho caminho das ruas da Glória e Velha perderam muito do seu valor comercial, 

o que em certa medida possibilitou a permanência do uso habitacional.  

A intensificação dos fluxos no primeiro núcleo de ocupação da Boa Vista, em 

decorrência da construção da Ponte Seis de Março, transformou a Rua Velha e a Rua da 

Glória em um corredor de passagem para veículos de passeio e, posteriormente, para veículos 

de carga e de transporte coletivo. Tal intervenção, para atender aos fluxos e à demanda da 

centralidade urbana, em certa medida desrespeita a escala do tecido histórico e tem grande 

impacto sobre os imóveis existentes na área.  

Além das pontes, os novos meios de transporte contribuíram para a transformação da 

feição da cidade e a consolidação dos subúrbios. Os bondes de tração animal da Ferro Carril, 

em funcionamento desde 1871, foram substituídos em 1914 pelos bondes elétricos da 

Pernambuco Tramways and Power Company, “com muito mais destinos”40 e conforto. Esse 

fato propiciou a ocupação habitacional, e não sazonal, dos subúrbios e, consequentemente, a 

evasão habitacional do centro.  

Como tantas outras cidades brasileiras, o Recife passou por reformas urbanas para a 

melhoria das suas condições de salubridade. Ampliaram-se as redes de abastecimento d’água 

e de esgotamento sanitário. Criaram-se normas para garantir a salubridade das construções 

novas e exigiu-se a adaptação dos imóveis às exigências sanitárias recém-criadas Mesmo as 

casas coloniais, sem recuos laterais ou frontais, deveriam ser reformadas de modo que todos 

os ambientes de permanência prolongada dispusessem de ventilação e iluminação natural. Em 

1909, o sanitarista Saturnino de Brito propôs a reforma dessas edificações a fim de eliminar as 

alcovas pouco ventiladas ou iluminadas e construir, em bloco anexo à construção principal, as 

cozinhas, banheiros e lavanderias. Para tal, far-se-ia uso dos terreno de fundos de quadra e se 

abririam poços de ventilação e iluminação zenital nas cobertas dos sobrados, como mostra a 

Figura 31.  

                                           
40 As principais linhas existentes em 1930 eram: Afogados-Herval, Afogados-Caxias, Torre, 
Madalena, Derby, Fernandes Vieira-Hospício, Fernandes Vieira-Conceição e Santo Amaro-Aurora 
(Ludermir, 2005).  
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Figura 30 - Modelo para “Casas salubres em lotes estreitos” por Saturnino de Brito. Fonte: Acervo IPHAN 

Registra-se, novamente, a inadequação das edificações do Sítio Histórico da Boa 

Vista, dessa vez às leis de edificações vigentes no século XX. As reformas necessárias à sua 

adaptação aos novos preceitos higienistas resultariam na parcial descaracterização dos 

imóveis e do conjunto edificado. A integridade e a autenticidade do conjunto, no entanto, não 

faziam parte das preocupações do poder público durante o período. 

Parte das casas da Boa Vista conta hoje com a área molhada em bloco anexo à 

edificação principal. No entanto, a maioria não foi reformada para a instalação de poços de 

ventilação, conforme se verificou no local. É difícil precisar o motivo pelo qual as adaptações 

nos imóveis não chegaram a ser executadas. Presume-se que os elevados custos da reforma e 

a pouca valorização dos imóveis para o uso habitacional tenham tornado mais interessante a 

migração da população que os ocupava para outros imóveis, mais adequados aos princípios 

higienistas e às novas expectativas habitacionais, seja na Boa Vista, seja em outras partes da 

cidade. 

A desvalorização dos imóveis em questão pode estar relacionada tanto com a 

substituição de usos quanto de usuários, já que muitas das edificações foram posteriormente 

ocupadas e reocupadas por uma população com cada vez menos recursos financeiros, desde 

os fugitivos da Europa no período entre as guerras, como se verá adiante, até os moradores de 
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pensões que encontram nos imóveis históricos uma possibilidade de localização habitacional 

privilegiada, mesmo que em um imóvel em mau estado de conservação. 

Enquanto as casas geminadas eram consideradas insalubres, algumas das chácaras que 

até então limitavam o bairro foram loteadas, criando quarteirões retangulares, com ruas e lotes 

largos ao norte da Rua de Santa Cruz. Nas ruas José de Alencar (Figura 32) e Marques do 

Amorim, casas largas, soltas no lote, eram a novidade no bairro da Boa Vista nos anos 1940, 

modelo do “bem-morar”, atraentes para aqueles que não mais se interessavam pela Rua 

Velha, Rua da Glória e Rua de Santa Cruz.  

Figura 31 - Postal da Rua José de Alencar, início do Século XX. Fonte: Guia da Cidade do Recife, 1935.

Assim, a cidade moderna, limpa e higiênica, se transformava. As intervenções 

executadas tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, seja por exigências viárias, 

por preceitos sanitaristas, seja por intenção modernizadora ou de lucro imobiliário, alteraram 

a configuração espacial do bairro da Boa Vista. A abertura de novos caminhos e as novas 

alternativas de transporte contribuíram para a consolidação residencial nos subúrbios. Partes 

da cidade colonial foram demolidas para dar passagem à saúde, ao progresso e às mercadorias 

do porto. Aos bairros velhos se somavam partes – ora saudáveis bairros novos, ora 

assentamentos subnormais. O que antes representou a totalidade da cidade vai se 

configurando, paulatinamente, como centro.  

4.2.5 Um lugar judeu no Recife  

O século XX chegou com ares de modernidade e grandes transformações urbanas 

responderam à população que cresceu de 113 mil habitantes, em 1900, para 239 mil, em 1920 

(ARRAES, 1998 Apud LUDERMIR, 2005). Atraídos pela força da “cidade grande” 

chegavam ao Recife, compondo um quadro demográfico heterogêneo, migrantes de diversas 

procedências e possibilidades financeiras.  
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Desde o século XIX, a participação de estrangeiros na implementação das 

transformações modernizadoras no Recife era ativa. No século XX, o Clube Português, The 

British Country Club e o Clube Internacional anunciavam, nas páginas do Jornal Pequeno, os 

encontros esportivos no Colégio Americano, em 1911. Os hotéis, restaurantes e ship-

chandlers com seus nomes estrangeiros – Hôtel de France, L’Univers, Grand Hôtel, Hôtel 

d’Europe e Central – tinham uma taxa de ocupação que incentivava a abertura de novos hotéis 

e de pensões.  

Dentre os estrangeiros que estiveram no Recife, os imigrantes judeus formaram um 

grupo numeroso e significativo no contexto do Sítio Histórico da Boa Vista, como aponta 

Ludermir (2005). O bairro da Boa Vista foi sendo ocupado por eles, inicialmente, a partir do 

Cais José Mariano e, posteriormente, nas imediações da Praça Maciel Pinheiro e ao longo das 

ruas da Imperatriz, Velha e da Glória.  

Os depoimentos dos imigrantes mostram como alguns sobrados eram usados no 

começo do século XX.  

Sabe aquele lugar desarrumado que fica hoje por trás do Cinema São Luiz? 
Quando a gente chegou, aquilo era um quarteirão só, que pegava da Rua da 
Imperatriz até a Rua Conde da Boa Vista, beirando a Rua da Aurora por um lado e 
a Rua Sete de Setembro por outro. Quando a gente diz que chegou logo para morar 
na Rua da Imperatriz, parece muito chique – mas não era não. Era um vazio por 
trás da Igreja dos Ingleses e da Maçonaria onde tinha uma escada que dava no 
sótão. A gente morava no sótão de um sobrado da Rua da Imperatriz, bem 
baratinho. O endereço era Rua da Imperatriz – mas a gente nem entrava pela 
Imperatriz, mal via a rua de lá (LUDERMIR, acervo pessoal). 

Confirma-se, por meio dos depoimentos, que a ocupação judaica do bairro da Boa 

Vista foi possível graças à depreciação dos preços imobiliários e aos baixos preços dos 

aluguéis, o que tornou os imóveis desse Sítio acessíveis aos recém-imigrados que não tinham 

condições financeiras de optar por outras áreas. 

Com sua ascensão financeira,  a comunidade judaica deixou de morar no bairro, sendo 

possível constatar o movimento de evasão para outras partes da cidade sem que, no entanto, se 

abrisse mão da propriedade dos imóveis. 

No mapa a seguir (Figura 33), é possível identificar a área da Boa Vista densamente 

ocupada pela comunidade judaica na primeira metade do século XX. Em vermelho estão os 

imóveis inicialmente ocupados; a mancha cinza densa indica o local da concentração, 

enquanto as marcações em ocre e cinza claro indicam a expansão e a dispersão que antecedeu 
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a evasão da comunidade em direção a outras áreas da cidade. Conforme indica Ludermir 

(2005), a área também tem grande valor simbólico para a comunidade judaica que chegou ao 

Recife no início do século XX.    

Figura 32 - Escolha, concentração, expansão e dispersão dos imigrantes judeus no bairro da Boa Vista na 
primeira metade do século XX.  Fonte: Ludermir, 2005   

4.2.6 Informalidade e degradação habitacional 

O Recife tem sido um polo de convergência para pessoas das mais diversas 

possibilidades e procedências. São estudantes, operários, artistas, agricultores, sãos, loucos, 

doentes, sós, acompanhados... No século XX, nas faculdades de medicina, engenharia, belas-

artes, filosofia e direito – localizadas no Centro – podiam-se ouvir muitos sotaques. Nas 

fábricas, lojas, escritórios, favelas, ruas e praças, também.  

Para cada uma dessas categorias de “migrantes”, as necessidades de habitação são 

diversas. Alguns recém-chegados buscam suas redes particulares de parentesco e 

solidariedade; os estudantes procuram moradia perto dos locais de estudo ou dos corredores 

de transporte; homens do campo e trabalhadores pouco especializados buscam uma 

proximidade do mercado de trabalho. Todos buscam alternativas coerentes com sua 

capacidade financeira e analisam as circunstâncias habitacionais que a cidade grande oferece 

segundo os seus próprios filtros, segundo as suas próprias necessidades, motivações e 

expectativas habitacionais. Uns buscam teto por uns dias, uns por anos ou para sempre; 
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pagamento diário, semanal, mensal; uma casa, um apartamento, uma cama, uma vaga.  

O adensamento habitacional do Sítio Histórico da Boa Vista, muitas vezes promovido 

por um mercado imobiliário informal, tem representado uma possibilidade de retorno à cidade 

consolidada, áreas bem servidas de infraestrutura e equipamentos básicos, para uma camada 

da população cujos rendimentos não permitem a inserção no mercado formal de habitações. 

Conforme expressa Abramo (2009), tal população encontra, por meio do adensamento e, 

muitas vezes, da precarização habitacional, a possibilidade de se beneficiar das vantagens 

locacionais do “centro”. Tal lógica de compactação da cidade por meio do adensamento 

habitacional também se faz presente no centro histórico do Recife. 

Por meio de depoimentos recentes, de observações de campo e da literatura, é possível 

identificar várias formas de morar no Recife. A moradia compartilhada e a co-habitação por 

meio de aluguéis de cômodos e domicílios coletivos estão presentes na Boa Vista desde o 

século XIX. Existem ainda situações de adensamento populacional extremo, em que se aluga 

uma “vaga” em um pensionato, sendo o cômodo compartilhado com desconhecidos. 

As modalidades mais citadas de “moradia compartilhada” na Boa Vista são pensões, 

repúblicas, “vagas” e hotéis, além dos casos de sublocação e empréstimo. Os dicionários, o 

IBGE e as normas da EMBRATUR (Empresa de Brasileira de Turismo) apresentam 

definições divergentes para cada uma dessas modalidades. A diferença entre cortiços e 

pensões, no caso dos sítios históricos, pode parecer tênue para quem não vivencia o lugar. 

Para os que moram em cada uma dessas modalidades, a diferença é notável. A substituição ou 

a rotatividade de usuários, pela ausência de contratos formais, é frequente, ainda que existam 

casos em que um morador ocupe o mesmo cômodo por anos a fio. 

Por moradia compartilhada entende-se, para efeitos deste trabalho, a utilização de uma 

edificação por pessoas que tenham vínculos diferentes da composição familiar básica de “pai, 

mãe, filhos”. São diversos os regimes de propriedade e compartilhamento dessas edificações. 

A unidade habitacional, em tais circunstâncias, pode ser um cômodo, sem unidade sanitária 

domiciliar exclusiva, o que caracteriza, segundo os preceitos do IBGE, uma situação de 

inadequação e de deficit habitacional.  

No Sítio Histórico da Boa Vista, é marcante a presença de pensões, os imóveis com 

vários cômodos independentes, mantidos e alugados por um administrador, o que caracteriza 

uma condição domiciliar coletiva. Nesse Sítio, em 2007, foram identificadas mais de 60 

imóveis com semelhante regime de ocupação. Os períodos de aluguel podem ser pré ou pós-
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fixados, curtos ou longos, e o pagamento pode ser antecipado ou posterior à utilização. Os 

quartos geralmente dispõem de uma mobília básica, podendo ter tamanhos diversos, com ou 

sem banheiro privativo. As áreas comuns se resumem, geralmente, ao banheiro e à área de 

serviço, além dos corredores, escadas e hall de acesso (BERNARDINO, 2008).  

A presença de um administrador, que pode ou não morar na pensão, a diferencia da 

situação de cortiço, que se caracteriza pelos múltiplos domicílios em um mesmo imóvel sem 

que haja alguém responsável pela sua manutenção. Os cortiços, em geral, têm piores 

condições de habitabilidade e ocupam imóveis em condição física mais precária.  Em ambos 

os casos, os moradores não têm, necessariamente, relação entre si.  

Repúblicas são espaços alugados em conjunto por um grupo de pessoas, geralmente 

com algum vínculo, as quais dividem os custos do aluguel e as despesas básicas de água e luz, 

e compartilham o cuidado e a administração da casa ou apartamento. São comuns na Boa 

Vista as repúblicas de estudantes e de trabalhadores provenientes de uma mesma localidade, 

geralmente do interior de Pernambuco.  

Vagas ou cômodos são partes de uma residência alugadas, sublocadas ou cedidas a 

pessoas não pertencentes à família. Há vários relatos de quartos disponibilizados para os 

recém-chegados. Elza Rotman, que residiu no segundo andar de um sobrado na Rua do 

Aragão, entre as décadas de 1930 e 1960, conta:  

Lá em casa, tinha sempre um quarto disponível para quem chegasse. Podia ser 
parente ou conhecido, tinha sempre onde ficar, tinha sempre alguém chegando, 
principalmente perto da guerra (BERNARDINO, 2008, p. 31). 

Era comum a situação de duas ou três gerações de uma mesma família compartilharem 

casas na Boa Vista e nos arredores. Além dos depoimentos, também a literatura apresenta 

aspectos das moradias compartilhadas. No livro Charme e Magia dos Antigos Hotéis e 

Pensões Recifenses (PARAÍSO, 2004), são descritas as instalações das pensões – muitas 

vezes um lar – e as relações entre os hóspedes e os administradores. Mota (1984), em O Pátio 

Vermelho: crônica de uma pensão de estudantes, narra como o Recife se descortinava aos 

olhos dos recém-chegados e dos que viviam sem família. A pensão na antiga Rua do Sebo, 

hoje Rua Barão de São Borja, é cenário para a rotina dos personagens e ponto de observação 

da vida recifense.  

Assim como as pensões, os hotéis por vezes abrigaram hóspedes que acabaram por se 

tornar moradores. O anúncio do Hotel Central (Figura 34), onde se falava italiano, francês, 
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alemão e espanhol, denota o caráter “cosmopolita” do Recife e da Boa Vista na primeira 

metade do século XX.  

Figura 33 - Anúncio publicitário no Anuário de Pernambuco para 1934. Fonte: Paraíso (2004). 

O poder de atração do centro do Recife também deu origem a uma “cidade” debruçada 

sobre o rio, com a ocupação das suas margens, alagados e várzeas.  Em 1934, o prefeito Lima 

Cavalcanti procurou intervir no comércio de mocambos. No artigo 20, um decreto municipal 

estabelecia:  

A construção ou reconstrução de mocambos no perímetro principal e urbano desta 
capital não será permitida, e, na zona suburbana, somente em pontos determinados 
pela Prefeitura (RECIFE, 1934 Apud LUDERMIR, 2005).  

Durante o período historicamente conhecido com Estado Novo, o interventor 

Agamenon Magalhães também investiu na erradicação dos mocambos. É dele a frase: “quem 

não tiver condições de morar dignamente no Recife, deve morar de Macacos pra lá”, 

referindo-se a um assentamento na área periurbana do Recife.  

A Liga Social Contra o Mocambo, criada em 1939, incumbiu-se da difícil missão de 

atuar na resolução dos graves problemas de moradia. Transferia a população para as periferias 

da cidade – lugares mais higiênicos – onde construía vilas populares em áreas parcamente 

estruturadas, pouco acessíveis e distantes dos locais de trabalho. As casas eram vendidas à 

prestação, com isenção de impostos, em até quinze anos (DE LA MORA, 2008).  

Nos Coelhos, bairro hoje vizinho e antes parte integrante da Boa Vista, a construção 

de mocambos tem uma longa história. Como já foi referido, desde o século XIX, o local foi 

“escolhido” para abrigar funções depreciativas. Em parte alagado e pouco integrado à malha 

circundante, esse bairro tem baixo valor comercial, atraindo uma população de baixíssima 

renda e apresentando altos índices de criminalidade.  
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Segundo depoimentos de moradores do Sítio Histórico da Boa Vista, alguns imóveis 

têm sido invadidos e usados como pontos de tráfico de drogas e de prostituição. Em alguns 

casos, depois da invasão cobra-se uma “taxa” para a desocupação do imóvel, mediante 

ameaça de dano à edificação. Tal situação contribui para a sensação de insegurança a que se 

referem os moradores do Sítio Histórico.  

Demonstrando a situação de degradação, os casos de dois imóveis no Sítio Histórico 

da Boa Vista – um na Rua Velha e outro na Rua da Glória – são emblemáticos.   

O casarão localizado na Rua Velha, 201, que estava desocupado desde 1993, foi 

ocupado em 2004 por 24 famílias ligadas ao Movimento dos Sem-Teto. Iniciou-se um 

processo de reintegração de posse por parte do proprietário e, em agosto do mesmo ano, 

quando a polícia militar tentava evacuar o edifício, os ocupantes provocaram um incêndio que 

danificou seriamente as estruturas do piso e do telhado (Figura 35). O imóvel ficou 

fragilizado. Em 27 de junho de 2005, uma das empenas da edificação desabou, matando sete 

pessoas e atingindo outros seis imóveis. Após o desabamento, o segundo andar da edificação 

foi demolido. A fachada se manteve parcialmente preservada (Figura 36). Em abril de 2011, o 

imóvel continuava sem uso, conforme noticiou o Jornal do Commercio (Figura 37). 

Figura 34 - Sobrado na Rua 
Velha, 201, no dia do incêndio 
Foto: Autor desconhecido 2005. 

Figura 35 - Sobrado na Rua 
Velha, 201, sem coberta ou 
empenas, com a fachada 
preservada. Foto Antônio Tenório. 
2005 

Figura 36 - Sobrado na Rua 
Velha, 201, já sem o terceiro 
pavimento. Fonte: Jornal do 
Commercio, 2011. 

   

Outro imóvel histórico, localizado na Rua da Glória, servia de depósito de material 

reciclável – leia-se: lixo – até abril de 2011, quando o piso de um dos pavimentos desabou. 

Pelo risco de danos às outras edificações, quatro imóveis vizinhos foram interditados e 

evacuados, dois deles de uso habitacional. Segundo foi divulgado pela imprensa, os 



|   108 

moradores desses imóveis receberão um “auxílio-moradia” da Prefeitura da Cidade do Recife 

para alugar um imóvel em outra parte da cidade onde não haja risco. 

Figura 37 - Imóvel e trecho da Rua da Glória 
interditado. Fonte: Jornal do Commercio, 2010. 

Figura 38 - Moradoras da Rua da Glória, 
desoladas por terem que desocupar os imóveis. 
Fonte: Diário de Pernambuco, 2010.  

Conforme é possível perceber, o conjunto das intervenções urbanas ao longo da 

história, decorrentes de investimentos públicos ou privados, participam da configuração e 

reconfiguração de espacialidades habitacionais no bairro da Boa Vista. Grosso modo, esses 

investimentos colaboraram para a valorização de algumas áreas do bairro, enquanto outras 

ações, ou mesmo a negligência na prestação de serviços, contribuíram para a diminuição da 

qualidade urbana da Rua Velha, da Rua da Glória e suas imediações.  

A tabela a seguir pode contribuir para ilustrar, em números, o recuo do uso 

habitacional na área.  

TABELA 4 – Número de habitantes e de domicílios no Sítio Histórico da Boa Vista entre os 
Censos de 1991 e 2000 

Ano de Referência Diminuição  Sítio Histórico da Boa Vista 
1991 2000 Absoluta Relativa 

População 2.760 2.172 588 21,30% 
Domicílios  973 818 155 15,93% 

Fonte: Censo 1991 e 2000 

A diminuição de quase 16% do número de domicílios de uma das poucas áreas do 

centro do Recife, cujo tecido e imóveis históricos ainda abrigam o uso habitacional, é 

preocupante. O esvaziamento dos imóveis e a substituição de usos têm deixado as suas 

marcas. Além disso, a desvalorização habitacional, conforme se ressaltou anteriormente, pode 

ainda ter como consequência a substituição da população residente com a ocupação dos 

imóveis por indivíduos de uma camada de renda inferior. É importante destacar, nesse 

sentido, que mais de 40% das famílias residentes no Sítio Histórico da Boa Vista tinham 

chefes de domicílio com rendimento mensal 0 a 3 salários mínimos (CENSO, 2000).  
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Diante da degradação do centro histórico do Recife, da ameaça ao seu patrimônio 

edificado coletivo decorrente da evasão e da substituição populacional, da migração do capital 

para outras partes da cidade, o poder público começou, já no final da década de 1970, a 

esboçar alguns projetos de revitalização e requalificação para a área.  Alguns projetos 

culminaram em intervenções; outros ficaram apenas no campo das intenções.  

4.3 Intenções e intervenções no centro  

O centro do Recife tem sido, desde a década de 1980, alvo de diversos programas e 

projetos que intentam reverter a transferência do capital e o êxodo populacional, com 

consequente empobrecimento e substituição das atividades produtivas, de lazer e moradia do 

centro (AMORIM, 2005).  

Segundo Amorim, existem duas principais vertentes ou intenções nos projetos de 

requalificação de centros históricos. Uma delas baseia-se no incentivo à moradia nas zonas 

centrais; a outra pretende restabelecer uma certa “centralidade” pela oferta de atividades 

turísticas e de lazer, com a exploração do cenário histórico sobrevivente, reconstituído para 

atender às demandas do turismo global contemporâneo. Segundo Harvey (2006), os 

programas de requalificação que tomam como ponto de partida a revalorização “tentam  

recuperar a história, tradição e memória coletiva higienizada, cultivando a nostalgia, ao 

promover o restauro de edificações para o turismo” (Harvey, 2006, p. 26).  

Destacam-se algumas intervenções no Recife. O Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife, cuja implantação foi iniciada no início da década de 1990, tem efeitos visíveis até 

hoje.  O Programa, fruto de uma iniciativa do Governo Municipal, pelo seu caráter de 

intervenções integradas e de estímulo à iniciativa privada - considerada essencial para o 

processo de conservação e salvaguarda do patrimônio - representa um marco no processo de 

revitalização do centro histórico do Recife. 

Nesse contexto, o Projeto do Porto Digital, iniciativa do Governo do Estado, teve 

como objetivo a inserção do Estado de Pernambuco no cenário tecnológico mundial por meio 

da instalação, no sítio histórico do Bairro do Recife, de infraestrutura para viabilizar a 

implantação de empresas de Tecnologia de Informação.  

O Bairro recebeu mais de R$ 50 milhões de investimentos públicos para sua 

renovação urbana ao longo da última década. Além disso, a lei municipal 17.222/06 beneficia 
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as empresas que visem instalar-se no Bairro, por meio de incentivo fiscal que permite a 

redução de até 60% do ISS (Imposto Sobre Serviços) ou do ICM (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias).   

As legislações municipal, estadual e federal, bem como a participação ativa do setor 

público, têm facilitado e estimulado os investimentos privados voltados para a estruturação de 

um ambiente de negócios de escala mundial. Os investimentos públicos e privados na área 

para a atração de empresas privadas, no entanto, não foram acompanhados, de imediato, por 

uma melhoria das condições de vida da única comunidade que habita o bairro, a Comunidade 

do Pilar, antiga “Favela do Rato”.  

Enquanto parte importante do Bairro já havia passado por consideráveis melhorias em 

suas infraestruturas para viabilizar a atração e a instalação de empresas, o início das obras de 

construção do conjunto habitacional que deverá acomodar a população residente nessa 

Comunidade, que tem um dos menores índices de desenvolvimento humano da cidade, sofria 

atrasos pelos mais diversos motivos. No final do ano de 2010, as obras para a construção de 

588 novas unidades habitacionais foram iniciadas, mesmo diante da ociosidade de muitos 

imóveis passíveis de aproveitamento para o uso habitacional.41

O Programa Monumenta, assim como o Porto Digital, está em execução desde o início 

da década de 2000 a partir da iniciativa do Plano de Revitalização do Bairro do Recife. O 

Programa contempla uma linha exclusiva de crédito da Caixa Econômica Federal para a 

reforma de imóveis residenciais e comerciais de valor cultural em perímetros tombados e 

definidos pelo poder público municipal. Tem como objetivo promover obras de restauração e 

recuperação de edifícios, agindo de forma integrada a fim de promover o turismo e ações de 

educação patrimonial (http://www.monumenta.gov.br, consultado em maio de 2010). Na 

cidade do Recife, a área de atuação do Programa foi o Cais da Alfândega (Figura 40), onde os 

recursos, investidos na reforma de imóveis-âncora para a implantação de novos equipamentos, 

dariam uma nova dinâmica ao lugar e desencadeariam uma série de novas iniciativas e 

investimentos privados motivados pelo massivo investimento público42. 

                                           
41 No mesmo bairro, o imóvel localizado na Rua da Guia, 88, foi em 2004 alvo de estudos de 
viabilidade para a implantação do uso habitacional. O imóvel permanece vazio. 
42 No ano de 2004, a meta de aplicação dos recursos nessa área, de acordo com a Lei Orçamentária 
anual, foi de R$ 4.500.000,00, sendo R$ 1.300.000,00 oriundos de recursos da Prefeitura do Recife, e 
R$ 3.200.000,00 do Convênio BID/Tesouro. 
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Figura 39 - Fotomontagem de área com as intervenções. 2003. Fonte: Folhetos publicitários. 

Ainda no início da década de 2000, com o objetivo de incentivar o uso habitacional 

como forma de promover a conservação do patrimônio edificado, o Programa Morar no 

Centro voltou-se para o bairro da Boa Vista. Não contou, no entanto, com o mesmo volume 

de investimentos públicos e encontrou dificuldades para viabilizar os seus projetos.  

A seguir são expostas algumas ações do Programa Morar no Centro que, juntamente 

com outras intenções e intervenções, tiveram impacto sobre a habitabilidade do Sítio 

Histórico da Boa Vista. Se, em um dado momento, os planos para a área expressam a intenção 

de preservar a vitalidade e incentivar o uso habitacional, em outros, as intervenções no espaço 

público se voltam para adequar a cidade às novas demandas da centralidade, mesmo que em 

detrimento da qualidade dos espaços públicos e da habitabilidade do local. Enquanto os 

discursos expressam a intenção de disponibilizar o centro como espaço coletivo e público, 

algumas intervenções, portadoras de legalidade mas socialmente ilegítimas, agridem o sentido 

de espaço público do centro histórico e suprimem, ainda que temporariamente e/ou 

reversivelmente, o direito dos cidadãos de vivenciarem o seu patrimônio coletivo. 

4.3.1 Intenções: o uso habitacional e a reabilitação do centro histórico  

O programa Morar no Centro, desenvolvido pela Diretoria de Programas Especiais da 

URB–Prefeitura do Recife, entre os anos de 2000 e 2006, em parceria com o Programa de 

Requalificação de Áreas Centrais da Caixa Econômica Federal, tinha como intenção principal 

incentivar a moradia como forma de promover um melhor aproveitamento da infraestrutura 

instalada no centro da cidade e, em extensão, estimular a diversidade de usos e a conservação 

do estoque edificado em áreas de valor histórico.  

No sítio histórico do bairro da Boa Vista, foi delimitado o primeiro Perímetro de 

Reabilitação Integrada, limitado pelas ruas Velha, da Glória e de Santa Cruz, para a 
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elaboração de estudos socioeconômicos e arquitetônicos, a fim de subsidiar a implementação 

do Programa (ver Figura 9 do Capítulo 3).  

Em um primeiro momento, o Programa tinha como objetivos a melhoraria das 

condições habitacionais dos moradores do sítio histórico mediante suporte técnico para a 

realização de reformas, com a concessão de crédito e subsídios, e a atração de novos 

moradores para o centro.  

Os moradores mostraram-se interessados em promover a melhoria nos seus imóveis. 

No entanto, os levantamentos socioeconômicos da URB (Prefeitura do Recife, 2003) 

demonstraram que grande parte da população da área, cerca de 60%, tinha renda familiar de 0 

a 3 salários-mínimos, apresentando ainda um alto grau de informalidade, o que dificulta a 

comprovação de renda. Trata-se, portanto, de uma população de baixa renda que não 

apresentou condições financeiras para se integrar aos programas de financiamentos nos 

formatos então oferecidos pelas instituições bancárias. 

O segundo objetivo – o de atrair moradores para a área – mostrou-se igualmente 

desafiador. Pretendia-se atrair moradores com renda familiar de 3 a 6 salários-mínimos, por 

meio do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal, na sua 

vertente de reforma. 

Apenas um edifício (Figura 41) no centro histórico do Recife, no Bairro de São José, 

foi reformado com recursos do PAR. O Edifício São José, com mais de 50 anos, apesar de ter 

sido originalmente projetado para abrigar o uso residencial, havia sido ocupado apenas por 

estabelecimentos comerciais. Pelas características do edifício, não foram necessárias muitas 

alterações morfológicas para adequá-lo às exigências do PAR e retomar o uso residencial. O 

edifício reformado foi inaugurado em 16 de junho de 2005 

(http://www1.caixa.gov.br/imprensa/ consultado em novembro de 2007). 

Figura 40 - Edifício São José, requalificado por meio do PAR. Foto da autora, 2011. 
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A plena ocupação desse edifício demonstrou o interesse habitacional de um segmento 

da classe média pelo centro histórico. No entanto, no Sítio Histórico da Boa Vista, as 

edificações apresentam características distintas.  

Nessa área, foram escolhidas 60 edificações para a realização de estudos.Foram 

selecionadas 12 edificações de três ou quatro pavimentos, abandonadas ou subutilizadas e em 

mau estado de conservação, para a realização de simulações, econômicas e arquitetônicas, a 

fim de se averiguar a possibilidade de convertê-las em edifícios multifamiliares por meio do  

PAR. Foram priorizadas também as edificações com débito de IPTU, a fim de se estudar 

meios de desapropriar os imóveis ou de realizar negociações para sua cessão, em um regime 

semelhante ao de comodato, por um período de tempo determinado, como forma de 

pagamento de tais débitos e dos custos da reforma. 

Apesar de as primeiras simulações financeiras terem apontado a viabilidade da 

intervenção em parceria com o PAR, no decorrer dos estudos percebeu-se que a estimativa 

inicial dos custos ficou abaixo do orçamento real. Nos projetos arquitetônicos e nas 

simulações de conversão de edificações históricas, a necessidade de criar poços de 

iluminação, de adequar as escadas e demais ambientes às leis de edificações atuais e de 

adequar os apartamentos às exigências do Programa de Arrendamento Residencial, não foi 

possível criar o número de unidades habitacionais previstas na simulação financeira. Com a 

divisão dos custos de aquisição e de reforma por um número menor de unidades, o valor de 

cada uma destas superou o valor máximo aceito pelo Programa.  

Para o imóvel localizado na Rua Velha, 403, por exemplo, o Programa Morar no 

Centro desenvolveu várias simulações de reformas arquitetônicas para a conversão da 

edificação em edifício de uso multifamiliar pelo PAR (Figura 42). Confirmou-se a 

impossibilidade de criar o número de unidades habitacionais previstas na simulação financeira 

e a incompatibilidade entre os custos de reforma e o financiamento. O imóvel em questão 

funciona ainda hoje como uma pensão, em total situação de inadequação habitacional.  
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Figura 41 - Levantamento e projeto arquitetônico de reforma para a conversão em edifício multifamiliar pelo 
PAR do edifício localizado na Rua Velha, 403. Fonte: Prefeitura do Recife, 2004. Imagem tratada pela autora. 

Outro imóvel estudado pelo Programa, localizado na Rua Velha, 201, já foi citado 

anteriormente. Invadido, foi incendiado por sem-tetos durante uma ação de reintegração de 

posse em 2005. Um fato emblemático, o desabamento, no ano de 2005, de uma das 

edificações que haviam sido objeto de estudo do programa Morar no Centro, em 2003, tornou 
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visível a fragilidade do tecido histórico e alertou para o risco da omissão e da falta de cuidado 

com as edificações históricas. A edificação da Rua da Glória, também referida anteriormente, 

foi igualmente estudada pelo Programa, fazendo parte de uma das 12 edificações pré-

selecionadas para o PAR. 

Outra dificuldade encontrada para a adaptação do Programa de Arrendamento 

Residencial PAR ao centro histórico é que ele disponibiliza – como já diz seu nome – 

recursos para a reforma de imóveis residenciais. Os sobrados coloniais da Boa Vista, como foi 

demonstrado por Gilberto Freyre e desenhado por Lula Cardoso Ayres (Figura 29 – 

Organização do Sobrado Colonial – já apresentada), caracterizam-se pelo uso misto: uso 

comercial nos pavimentos inferiores e uso habitacional nos pavimentos superiores. Assim 

sendo, a aplicação do Programa PAR nos termos previstos poderia demandar a supressão do 

uso comercial nos térreos. Ignorar o uso misto para a criação de imóveis de uso 

exclusivamente residencial representaria uma desobediência à lógica que tem guiado o centro 

da cidade do Recife. 

Uma das ações concretas promovidas pelo Programa Morar no Centro no Sítio 

Histórico da Boa Vista foi a restauração das fachadas da Rua Velha em 2002 (Figuras 43 e 

44). A intenção foi criar um interesse coletivo pela área, de modo a aumentar o sentimento de 

autoestima dos moradores e proprietários dos imóveis e motivar novos investimentos.  

Figura 42 - Casas em processo de restauração 
na Rua Velha. Fonte: Complexo Turístico 
Cultural Recife Olinda, 2003. 

   
Figura 43 - Imóveis da Rua Velha durante e depois do processo 
de restauração das fachadas. Foto de Luiz Amorim, 2002 e 
2005. 

A restauração foi viabilizada por meio da Oficina de Restauro de Bens e Imóveis, 

fruto de parceria entre a Prefeitura da Cidade do Recife e o Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda. Na oficina, jovens de 18 a 24 anos receberam formação técnica para 
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exercer atividades de restauração. Depois dos três módulos de aulas teóricas, os alunos 

tiveram um módulo de aulas práticas sob a tutela e orientação dos professores, e promoveram 

a restauração de alvenaria, estuque, cantaria, marcenaria, carpintaria, pintura, serralharia ou 

forja de alguns imóveis. Segundo a Diretora do Sistema Público de Emprego, Trabalho e 

Renda,  

Além de restaurar os sítios históricos do Recife, o nosso objetivo é inserir esses 
jovens no mercado de trabalho ao aprenderem o ofício de restauro. Eles adquirem 
um olhar mais crítico sobre o patrimônio histórico e a consciência de preservação. 
(JACINTA, Tereza. Diretora de Promoção, Emprego, Trabalho e Renda da 
Prefeitura do Recife. http://noticias.recife.pe.gov.br/ e 
http://publica.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/emprel/publica acessados em 20-11-
2007). 

Trata-se, portanto, de uma articulação entre políticas públicas no sentido de unir forças 

para um objetivo comum. No entanto, essa foi a única restauração feita na área. 

Em 2004, o escritório do Programa Morar no Centro fundiu-se com o Escritório de 

Revitalização do Bairro do Recife para formar o Escritório do Centro Expandido, que 

englobaria o planejamento de todo o centro da cidade, na Região Político-Administrativa 1. 

Com o novo arranjo, deixa de ser prioridade a elaboração de planos para localidades 

específicas, e o território passa a ser planejado em uma escala mais ampla. No entanto, não se 

previu a continuidade dos programas já iniciados que foram, momentaneamente, relegados a 

segundo plano. 

Até julho de 2011, nenhum dos projetos do Programa Morar no Centro no Sítio 

Histórico da Boa Vista havia sido executado. Ao contrário do sítio histórico do Bairro do 

Recife, parcialmente tombado em nível federal, o Sítio Histórico da Boa Vista, protegido 

apenas por lei municipal, não recebeu investimentos significativos para sua preservação.   

Desde 2007, o poder público municipal tem-se voltado essencialmente para dois 

Perímetros de Reabilitação Integrada (PRI) no centro do Recife. O primeiro, na Avenida 

Guararapes, tem como objetivo incentivar a ocupação dos vazios existentes na área, com a 

indicação dos usos pretendidos. No segundo, no entorno da Rua Imperial, foi identificada a 

presença de muitos imóveis históricos em ruínas. Pretende-se promover a melhoria da sua 

condição urbana por meio da requalificação de calçadas e da iluminação pública, e edificar 

dois conjuntos habitacionais – Conjunto Avenida Imperial e Conjunto Praça Sérgio Loreto, 

cada um com 100 unidades habitacionais –, bem como a requalificação de alguns dos 

imóveis. 
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O incentivo ao uso habitacional no Perímetro de Reabilitação Integrada da Boa Vista,43

objeto de estudos do Programa Morar no Centro, não está na pauta da reabilitação atual. Está 

prevista para o Sítio Histórico da Boa Vista, até o final do ano de 2011, a requalificação da 

Rua Sete de Setembro (em amarelo) e o prolongamento da Rua Martins Júnior (em vermelho, 

paralela entre a Rua Sete de Setembro e a Rua da Imperatriz) (Figura 45), mediante 

desapropriações, até a Rua da Aurora (Prefeitura do Recife, 2011).44

Figura 44 - Projeto para o prolongamento da 
Rua Martins Júnior. 2011. Fonte: Prefeitura do 
Recife. 

Figura 45 - Vista dos fundos da Rua da Imperatriz, que vai 
virar “fachada” com o prolongamento da Rua Martins 
Junior. Foto da autora.  

A seguir são expostas algumas intervenções no centro do Recife, no bairro da Boa 

Vista, as quais têm tido impacto na condição urbana do sítio histórico em questão e, 

consequentemente, em a sua habitabilidade.  

4.3.2 Intervenções e a consolidação da centralidade urbana 

A Boa Vista tem passado por intervenções que estão fortemente voltadas para a 

organização e aparelhamento da área para receber a população flutuante que a frequenta.  

O Programa Reviver Recife Centro, fruto da parceria entre lojistas, empresas privadas, 

governo do estado e prefeitura, coordenada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), visou 

à elaboração e à execução de projetos de revitalização das principais vias do comércio do 

centro, dando melhor qualidade aos espaços de consumo.  

                                           
43 Conforme a apresentação do arquiteto Milton Botler, diretor do Instituto da Cidade Pelópidas 
Silveira no MDU, por ocasião do início do segundo semestre letivo de 2010, os perímetros que estão 
em estudo para a reabilitação integrada são aqueles localizados na Rua Imperial, no bairro de São José, 
e na Avenida Guararapes. 
44 Cumpre registrar que tal projeto de prolongamento foi elaborado há mais de uma década.  
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Na década de 1990, essa parceria promoveu a pedestrianização de algumas das ruas do 

centro, a exemplo da Rua da Imperatriz, criando assim os corredores de comércio “para atrair 

cada vez mais consumidores para as tradicionais ruas de compras da cidade” (Fonte: 

http://www.pernambuco.com/diario/2004/07/23/especial, acessado em 08-01-2008).  

Merece destaque, no entanto, que a pesquisa de demanda habitacional para o centro, já 

citada, identificou que, dentre os entrevistados, mesmo aqueles que no momento não tinham 

carro, mais de 70% considerava importante a possibilidade de estacionar o veículo próximo a 

casa (CECI, 2003). Nesse sentido, é possível afirmar que a pedestrianização de uma rua, 

mesmo que traga grandes contribuições para o uso comercial e promova, sob alguns aspectos, 

a melhoria da condição desse espaço público, pode contribuir negativamente para a 

habitabilidade da área, na medida em que inviabiliza uma das condições consideradas 

importantes para o uso habitacional.  

A Rua da Imperatriz tem hoje um grande fluxo de pessoas. No entanto, é marcante a 

subutilização de muitos dos imóveis, já que o uso é intenso nos térreos, enquanto vários 

pavimentos superiores, originalmente ocupados pelo uso habitacional, estão ociosos.  

Outra intervenção urbanística que visou aparelhar a área para atender bem à população 

flutuante que a frequenta foi o Corredor Leste-Oeste, concluído em 2007. Trata-se de um 

projeto de requalificação urbana de melhoria dos canteiros e calçadas da Avenida Conde da 

Boa Vista e da Praça do Derby e de implantação de um corredor exclusivo de ônibus no 

centro da via, ladeado por gradis que visam direcionar a travessia de pedestres para as faixas 

de segurança.  

Outra intervenção de menor porte, mas também importante, é a ocupação dos espaços 

outrora destinados ao uso da população local para atender às necessidades viárias do centro 

urbano. É o caso, por exemplo, do Pátio da Igreja de Santa Cruz, antigo espaço de simbolismo 

religioso. Antes local de encontros e práticas sociais, sua ocupação, desde a década de 1950, 

por um posto de abastecimento de combustíveis e, mais recentemente, por direcionadores de 

tráfego (gelos-baianos) e semáforo, reforça o “lugar de fluxos” em detrimento do espaço de 

permanência, do “lugar habitacional”.  

As diversas intervenções no centro da cidade e, especificamente, no bairro da Boa 

Vista, têm tido impacto sobre a condição do Sítio Histórico da Boa Vista, conforme será 

possível constatar no tópico a seguir. 
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4.4 Caracterização espacial do Sítio Histórico da Boa Vista  

Conforme foi exposto no item que trata da delimitação da área de estudo, o Sítio 

Histórico da Boa Vista é definido como uma Zona Especial de Preservação Histórica segundo 

a legislação municipal (RECIFE, 1996). O Sítio resguarda ainda algumas edificações 

excepcionais que pontuam a paisagem. Dentre os imóveis de destaque, a Igreja de São 

Gonçalo (Figura 47), concluída em 1716, e a Igreja de Santa Cruz (Figura 48), concluída em 

1725, determinaram os primeiros caminhos ao longo dos quais foram construídas as primeiras 

edificações civis, a maioria delas destinadas ao uso habitacional.   

Figura 46 - Edifícios excepcionais e os 
primeiros caminhos. Fonte: Planta 
Genográfica da Villa de Santo Antônio 
do Recife, 1773. Imagem tratada pela 
autora. 

Figura 47 – Detalhe 3. Igreja 
de São Gonçalo. 

Figura 48 – Detalhe 2. Igreja 
de Santa Cruz  

   

A Igreja da Boa Vista (Figura 50), cuja construção foi iniciada em 1788 e terminada 

em 1813, passou por diversas reformas. É hoje um monumento tombado em nível federal pelo 

IPHAN. O Recolhimento da Glória, que data do ano de 1793, tem uma construção que 

conforma um pátio interno e está localizado no que, segundo Ludermir (2005), um dia foi o 

“terreno sagrado” do antigo Cemitério dos Judeus. O Edifício da Associação dos Ex-

combatentes (Figura 51), eclético, está situado na esquina da Rua de Santa Cruz com a Rua 

Barão de São Borja, com vista para o Pátio de Santa Cruz. Ai funcionou a Escola Manoel 

Borba. Hoje, o edifício está tombado em nível estadual pela FUNDARPE (Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco). O Mercado da Boa Vista (Figura 52), na 

Rua de Santa Cruz, foi construído na segunda metade do século XIX para substituir a feira – 

já mencionada, que acontecia no Largo de São Gonçalo.  
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Figura 49 - Igreja Matriz da 
Boa Vista, 2008. Foto: 
Cantarelli.  

Figura 50 - Associação dos Ex-
combatentes, 2010. Foto da autora. 

Figura 51 - Mercado da Boa Vista, 
2010. Foto da autora. 

Os edifícios em destaque são importantes componentes da condição urbana do sítio e 

são reconhecidos e valorizados45 pela população local. As edificações religiosas da área têm 

estreita relação com os espaços públicos, sendo esses considerados elementos essenciais para 

a condição de habitabilidade por permitirem a problematização da vida social, a construção de 

relações de vizinhança e as práticas sociais saudáveis.  

A seguir, serão feitas algumas considerações acerca das condições de uso e 

conservação dos principais espaços públicos do sítio. 

4.4.1 Espaço Público – uso e estado de conservação  

No Sítio Histórico da Boa Vista, o uso de alguns espaços públicos se alterou 

sensivelmente ao longo dos anos. Se, em um dado momento, as ruas tranquilas e as praças 

eram utilizadas pela população residente local, hoje, pela consolidação da função de 

centralidade urbana do Sítio, a população residente divide tais espaços públicos com a 

população flutuante que frequenta a área, atraída pelo comércio e serviços disponíveis.  

A seguir, serão brevemente caracterizados os espaços públicos não lineares – praças, 

pátios e largos – e os espaços públicos lineares – as ruas e passeios públicos –, no que se 

refere às suas condições de uso e ao estado de conservação.  

(a) Espaços públicos lineares 

As ruas do sítio histórico apresentam características diversas. A Rua Velha (Figura 53) 

e a Rua de Santa Cruz tornaram-se importantes eixos de conexão na malha viária da cidade. 

                                           
45 Albuquerque (2005) detectou a valorização de tais edificações pela população local por meio da 
construção de mapas mentais, conforme metodologia exposta por Lynch. 
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Ao longo do tempo, os paralelepípedos foram substituídos pelo asfalto e, hoje, tais ruas fazem 

parte do itinerário de 18 linhas de ônibus46 de transporte metropolitano, sendo intensamente 

utilizadas também por outros veículos. O aumento do tráfego promove o aumento da poluição 

sonora e do ar, o que pode contribuir para a diminuição das condições de habitabilidade. Na 

confluência das ruas Velha e da Glória, chega-se ao Sítio Histórico da Boa Vista pela Ponte 

Seis de Março, vindo do Bairro de São José (Figura 54).  

Figura 52 - Rua Velha, 2010. Foto da autora. Figura 53 - Chegada ao sítio histórico a partir do 
bairro de São José pela Ponte Seis de Março, 2010. 
Foto da autora. 

Muitas das calçadas se encontram em mau estado de conservação. São frequentes as 

situações em que o esgoto transborda das caixas de inspeção, acumulando-se nas sarjetas e 

conferindo ao lugar um cheiro sui generis. Postes de eletrificação e iluminação pública, mais 

o emaranhado de fios, colocados nos passeios públicos estreitos, muito próximos às 

edificações, oferecem perigo de choques elétricos, prejudicam a visibilidade e se apresentam 

como poluição visual (Figuras 53 e 54).  

Além disso, os comerciantes que se estabelecem nas calçadas para a venda de lanches, 

além de comprometerem o fluxo de pedestres, contribuem para a poluição da área na medida 

em que não acondicionam adequadamente o lixo.  

As calçadas muitas vezes representam a interseção conflituosa entre o direito coletivo 

ao fluxo e à acessibilidade e o direito privado. Segundo a legislação recifense, cabe ao 

proprietário do imóvel lindeiro a construção e a conservação da calçada. No entanto, na 

calçada instala-se o mobiliário de uso público, tais como telefones, lixeiras, postes de 

iluminação e, muitas vezes, o comerciante informal.  

Se cabe ao proprietário a manutenção do passeio público, cabe ao poder público 

controlar os usos e disciplinar a localização do mobiliário. No sítio histórico em questão, nem 
                                           
46 Segundo informações do Consórcio Metropolitano de Transporte – Grande Recife. Disponível em   
http://www.granderecife.pe.gov.br/index.asp, consultado em 18 de julho. 
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mesmo as calçadas em frente a equipamentos públicos e, portanto, de ingerência do governo, 

estão em bom estado de conservação. Obstruídas e malcheirosas, com acúmulo de lixo e 

acessibilidade comprometida, as calçadas do Sítio Histórico da Boa Vista se tornam um 

espaço ainda mais desagradável pela poluição sonora e do ar, promovida pelo fluxo de 

veículos.    

Segundo relatos de comerciantes e frequentadores do Mercado da Boa Vista, a Rua de 

Santa Cruz se tornou um ponto de comercialização e consumo de drogas durante o horário 

noturno. A insegurança promovida por tal prática tem antecipado o fechamento dos boxes do 

mercado. Os entrevistados externaram certo desconforto pela ausência de policiamento 

constante e demonstraram sentir que o problema de consumo de drogas na área tende a se 

agravar. 

Na Rua da Imperatriz (Figuras 55 e 56), com um fluxo exclusivo de pedestres, o 

pavimento está em boas condições, executado e conservado por meio da parceria público-

privada. Durante o horário comercial, a rua apresenta uma grande movimentação de pedestres 

formada, principalmente, pelo público consumidor das lojas. No entanto, devido à ausência do 

uso habitacional, tal espaço público de grande qualidade não apresenta usuários frequentes 

fora do horário de expediente.  

Figura 54 - Rua da Imperatriz em um dia de semana às  
10h30. 2008. Foto da autora  

Figura 55 - Rua da Imperatriz em um domingo, 
10h30. 2008. Foto da autora  

(b) Espaços públicos não lineares 

A Praça Maciel Pinheiro, localizada em um dos extremos do movimentado corredor de 

pedestres da Rua da Imperatriz, está em bom estado de conservação e tem o seu uso voltado 

essencialmente para os transeuntes que freqüentam a área, ficando também vazias fora do 

horário do expediente.  
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O Pátio de Santa Cruz (Figuras 57 e 58), localizado na frente da Igreja de Santa Cruz, 

que costumava ser um lugar de encontro e de saída de procissões, é hoje um lugar de 

passagem. Ponto de confluência e distribuição para os veículos vindos da Rua Velha, Rua 

Rosário da Boa Vista e Rua Gervásio Pires, o pátio está ocupado por um posto de 

abastecimento de combustível desativado, por semáforos e ordenadores de tráfego. A função 

de pátio de Igreja como lugar de simbolismo religioso, encontro e construção de relações 

sociais deixou de existir.  

Figura 56 - Conflito entre automóveis e pedestres no 
Pátio de Santa Cruz. 2011. Foto da autora.  

Figura 57 - Posto de combustível desativado no 
Pátio de Santa Cruz. 2011. Foto da autora.  

A Praça da Alegria (Figuras 59 e 60), mais resguardada, foi, conforme afirma 

Ludermir (2005), largamente utilizada como espaço público para a população de judeus que 

habitava no entorno na primeira metade do século XX, e se mantém como uma cara 

lembrança. Sem pavimentação, campinho de futebol até os anos 1930, depois arborizada e 

equipada com brinquedos infantis, a praça passou por uma reforma em 2005 e perdeu a 

sombra devido à remoção de uma árvore de grande porte. Hoje costuma apresentar mais 

veículos do que pessoas. Além disso, os moradores do lugar se queixam de que, algumas 

vezes, o lugar seja frequentado por usuários de drogas.  
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Figura 58 - Praça da Alegria antes da reforma, 2003. 
Foto da autora.  

Figura 59 - Praça da Alegria, 2009. Foto da autora.  

O largo da Igreja de São Gonçalo, lugar de grande simbolismo, que já abrigou feiras 

de verduras, práticas de umbanda e encontros de católicos e judeus, hoje serve de 

estacionamento para veículos pesados que fazem a carga e a descarga de produtos, 

comercializados tanto no Mercado da Boa Vista quanto no depósito de alimentos localizado 

na rua de mesmo nome. A Igreja, tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

uma das mais antigas do Recife, encontra-se descontextualizada. 

Foi possível perceber que os espaços usados essencialmente pela população flutuante, 

tais como a Rua da Imperatriz e a Praça Maciel Pinheiro, encontram-se em melhor estado de 

conservação, limpeza e segurança pública do que os espaços de uso da população local. A 

pedestrianização da Rua da Imperatriz, que atende aos interesses do comércio e possibilita um 

melhor fluxo da população flutuante, pode desestimular o uso habitacional, o que leva à 

subutilização do espaço público fora dos horários de expediente.  

O costume de, no final da tarde, “colocar cadeiras nas calçadas para conversar com o 

vizinho da casa ao lado ou da casa da frente ficou apenas na lembrança” de um entrevistado, 

já que o tráfego intenso de veículos e o mau cheiro tornam o espaço menos agradável. As 

crianças na Praça da Alegria, os fiéis no Pátio da Igreja, ou as cadeiras nas calçadas são, hoje, 

obrigados a procurar outros lugares.  

A supervalorização da função de centralidade urbana no planejamento da área, a 

qualidade dos serviços públicos, como manutenção e limpeza urbana, segurança, 

abastecimento e tratamento de águas servidas, a permissividade de usos e a falta de controle 

urbano têm desfigurado alguns espaços públicos do Sítio Histórico da Boa Vista e contribui 

para a descaracterização dos seus usos, o que pode conduzir à desvalorização habitacional da 

área. As consequências dessa desvalorização também se fazem notar no estoque edificado. 
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4.4.2 Edificações civis – tipologias habitacionais, uso e estado de conservação  

Apesar da solução planimétrica relativamente simples das casas coloniais brasileiras, 

são muitas as formas de morar nos sítios históricos. A planta da “casa colonial”, conforme 

coloca Reis (1978), está baseada na repetição de um módulo básico de sala voltada para a rua, 

sala voltada para o quintal e alcovas (Figura 61). Os sobrados, como  ilustra a capa de 

Sobrados e Mucambos de Freyre, organiza-se no sobrado ocupado pelo uso comercial no 

térreo e pelo uso habitacional nos pavimentos superiores (Figura 62). 

Figura 60 - Organização da casa colonial de 
múltiplos pavimentos.  Sobrado Colonial. Fonte: 
Gilberto Freyre 

Figura 61 - Esquema da solução planimétrica da casa 
colonial térrea. Fonte: Nestor Goulart Reis Filho. 1978 

No Sítio Histórico da Boa Vista, os domicílios podem corresponder a todo o imóvel, 

ou a apenas uma porção de um pavimento, ou aos pavimentos superior de um imóvel de uso 

misto. Existem ainda casos em que a unidade habitacional se resume a um cômodo em um 

“correr de quartos” ou em uma pensão instalada em um imóvel de uso misto puramente 

habitacional. Historicamente consolidadas, algumas formas de morar estão presentes nesse 

Sítio Histórico até hoje. 
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Figura 62 - Correr de quartos na 
Rua Formosa (atual Av. Conde da 
Boa Vista). Mapa de Douglas 
Fox, 1905. Fonte: Atlas Histórico 
Cartográfico do Recife. Imagem 
tratada pela autora. 

Figura 63 - Placa para o aluguel de 
quartos em “ambiente familiar” na 
Rua da Alegria. 2011. Foto da autora. 

Figura 64 - Desenho de Elza 
Rotman do pavimento habitado no 
sobrado na Rua do Aragão, 
compartilhado com outras duas 
famílias. Fonte: Bernardino, 2008.  

  

São muitas as tipologias edilícias que abrigam o uso habitacional no Sítio, dentre as 

quais é possível ilustrar (Figuras 66 a 70) (i) a casa térrea, (ii) a casa de dois pavimentos, (iii) 

o sobrado de três ou mais pavimentos, (iv) o correr de quartos, (v) o edifício modernista ou 

proto-modernista. 

Figura 65 - i . Casa térrea 
na Rua da Alegria. 2008. 
Foto da autora. 

Figura 66 - ii. Casa de dois 
pavimentos na Rua do 
Aragão. 2008. Foto da 
autora. 

Figura 67 - iii. Sobrado de três pavimentos 
no Pátio de Santa Cruz, Rua Velha. 2009. 
Foto da autora. 

Figura 68 - iv. Correr de quartos na Praça da Alegria. 2008. Foto da 
autora.  

Figura 69 - v. Edifício na Rua da 
Imperatriz. 2011. Foto da autora.  
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Cada uma dessas edificações pode abrigar o uso habitacional de diversas formas, 

sendo ocupadas por uma ou mais famílias, em distintos regimes de propriedade. A unidade 

habitacional pode ser um quarto, um pavimento ou um imóvel. Estão disponíveis também as 

“vagas”, os aluguéis de uma cama em um quarto compartilhado com desconhecidos. Alguns 

dados do IBGE virão ilustrar as características dos domicílios da área, tratadas no capítulo a 

seguir. 

No sítio histórico em questão, existe a predominância de imóveis térreos nas 

imediações da Rua Velha, Rua de Santa Cruz e Rua da Glória. Na Rua da Imperatriz e Rua do 

Aragão, que conformam o segundo eixo de desenvolvimento do Sítio, predominam os 

imóveis de dois ou mais pavimentos. 

Na Rua da Imperatriz e na Rua do Aragão, apesar do aspecto de boa conservação das 

fachadas, os levantamentos disponibilizados no mapeamento de Estado de Conservação dos 

Imóveis realizado em 2006 e disponibilizado pela Prefeitura em 2011, apontam para um 

estado de conservação regular ou ruim de muitas das edificações. Tal fato indica que a boa 

conservação da fachada ou do pavimento térreo nem sempre significa a boa conservação do 

edifício como um todo. Nesses edifícios, subutilizados, os pavimentos superiores, que somam 

uma área maior que o térreo ocupado, estão muitas vezes desocupados e em mau estado de 

conservação.   

Na Rua da Glória, constata-se uma grande quantidade de imóveis em estado de 

conservação regular e ruim. Ao contrário das ruas Velha e de Santa Cruz, a Rua da Glória não 

serve de passagem para os que se dirigem à Ilha do Leite e a outras partes da Boa Vista e, 

portanto, não adquiriu o mesmo apelo para o uso comercial. Tem os maiores índices de uso 

residencial e as piores condições de conservação do Sítio Histórico da Boa Vista. No entanto, 

exatamente pela permanência do uso habitacional, é possível perceber um menor nível de 

descaracterização das edificações.  

No conjunto edificado da Boa Vista, é possível encontrar imóveis que não mais 

apresentam as mesmas características morfológicas de quando foram construídos. Além do 

processo de degradação e ruína que atinge algumas edificações, a feição do conjunto 

edificado pode transformar-se pela intervenção programada. Alguns imóveis passaram por 

reformas descaracterizadoras para atender às novas necessidades habitacionais ou abrigar 

novos usos.  
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Figura 70 - Imóvel em estado de 
conservação regular na Rua da Glória. 
2008. Foto da autora.  

              
Figura 71 - Imóveis em estado de ruína na Rua da 
Glória (esquerda) e na Rua de Santa Cruz (direita). 
2011. Foto da autora.  

A descaracterização do estoque edificado pode dar-se em vários níveis (Figuras 73 a 

75). As alterações volumétricas decorrentes da mudança da inclinação da coberta ou a 

construção de mais um pavimento são, em geral, prejudiciais à compreensão do conjunto 

histórico. A casa na esquina da Rua da Glória com a Rua Velha, transformada em uma oficina 

de automóveis, teve as suas paredes internas retiradas e a sua volumetria completamente 

alterada para que, com uma nova inclinação da coberta, fosse possível instalar mais um 

pavimento. Na Rua da Matriz, a construção de um novo pavimento ou anexo também é nociva 

para o conjunto. São encontradas no sítio algumas edificações cujos vãos de porta e janela 

foram alterados. Na Rua da Imperatriz e na Rua do Aragão muitas das edificações tiveram as 

suas aberturas modificadas para que as lojas instalassem largas vitrines.  

Em igual medida, a comunicação visual e as platibandas instaladas para a fixação de 

placas e letreiros, que encobrem parte da fachada, dificultam a visualização dos edifícios e 

prejudicam a compreensão do conjunto arquitetônico.  

Figura 72 - Oficina na Rua Velha. 2008. Foto 
da autora.  

Figura 73 - Imóvel na 
Rua da Matriz. 2011. 
Foto da autora.   

Figura 74 - Imóvel na Rua do 
Aragão. 2011. Foto da autora.  
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A substituição da pintura ou de azulejos originais por revestimento cerâmico ou outra 

forma de revestimento (Figura 76), por sua vez, também representa uma descaracterização.  

Menos perceptível ao transeunte, a alteração dos espaços internos das edificações 

também é descaracterizadora. Apesar da aparente conservação da fachada, a edificação que 

fica na esquina da Rua da Alegria com a Rua Leão Coroado teve suas paredes internas 

originais removidas para que a casa, alugada pela Padaria de Santa Cruz, servisse como um 

depósito de farinha. A transformação de velhas casas em depósitos, como esse e os referidos 

abaixo, tem efeito predatório.  

     
Figura 75 - Imóveis na Rua de Santa Cruz. 2010. 
Foto da autora.   

    
Figura 76 - Imóvel na Rua da Alegria. 2010. Foto da 
autora.  

São comuns hoje na área os depósitos de papel e plásticos para reciclagem e os locais 

de armazenamento de sucatas de eletrodomésticos, o que representa uma sobrecarga e um uso 

“pouco nobre” para os imóveis de valor histórico. Nesses casos, a proliferação de ratos, 

baratas e cupins ameaça a integridade dos imóveis utilizados como depósitos e dos seus 

vizinhos, além de serem componentes de um processo de degradação e de perda do caráter 

habitacional da área. Além desses usos, acrescentem-se os depósitos de alimentos e os centros 

de distribuição de botijões de água e de gás.  

Segundo a legislação recifense (Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

16.176/1997), a instalação de Atividades Potencialmente Geradoras de Impacto (APGI) 

merece análise específica para que se obtenha um alvará de funcionamento.47 Sabe-se também 

que a reforma e a instalação de atividades nas edificações das Zonas Especiais de Preservação 

Histórica, delimitadas pela mesma lei, além da análise por parte da Diretoria de Controle 

Urbano (DIRCON), devem ser objeto de análise especial do órgão encarregado da 

salvaguarda do patrimônio coletivo, hoje o Departamento de Preservação do Patrimônio 

                                           
47 Dentre os aspectos relacionados, merece destaque a preocupação com os impactos sobre o sistema 
viário decorrente de atividades que aumentem o fluxo de veículos e as atividades que envolvem o 
comércio ou a armazenagem alimentos e de gases e explosivos.  
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Cultural (DPPC) e da Comissão de Controle Urbano (CCU). 

Não foi levantado o estado de legalidade das atividades ou das reformas nas 

edificações no sítio histórico em questão, mas, diante da situação atual da área e a julgar pelos 

requisitos legais para uma intervenção no sítio histórico, é possível constatar a omissão do 

controle urbano sobre a área.  

Foi possível verificar que o estoque edificado no Sítio Histórico da Boa Vista vem 

passando, paulatinamente, por um processo de degradação e descaracterização. A substituição 

do uso habitacional e a instalação de certas atividades têm tido graves consequências sobre a 

integridade dos imóveis. Pode-se afirmar, no caso específico da Boa Vista, que os novos usos 

têm se instalado de forma parasitária e predatória.  

A marcante descaracterização do estoque edificado, promovida por agentes privados 

com a conivência do poder público, e a descaracterização dos espaços públicos provavelmente 

contribuíram para promover alterações na dinâmica habitacional urbana. 

4.5 Habitabilidade em desconstrução  

Conforme se expôs no desenvolvimento teórico, uma condição infraestrutural 

adequada e a presença de equipamentos não são o bastante para determinar a habitabilidade 

de  uma área. No Sítio Histórico da Boa Vista, (i) a localização central, (ii) a infraestrutura 

instalada, (iii) a proximidade e a acessibilidade aos postos de trabalho, (iv) a presença de 

equipamentos e serviços públicos, e (v) a disponibilidade de comércio e serviços de 

vizinhança complementares ao uso habitacional, que poderiam definir a área como 

plenamente habitável, contrapõem-se à diminuição da população residente, à desvalorização 

habitacional dos imóveis e à substituição da atividade residencial por atividades comerciais.   

O centro tradicional, muitas vezes aparelhado para permitir a intensidade de fluxos e a 

diversidade de usos decorrentes da sua função de centralidade urbana, sofre alterações na 

configuração de seus espaços públicos. No Sítio Histórico da Boa Vista, o planejamento da 

área como integrante do “centro” tem como consequência, conforme já se explicitou 

anteriormente, a descaracterização das dinâmicas de uso em alguns dos principais espaços 

públicos do lugar, e tem uma forte relação com a condição de uso dos imóveis que com eles 

se relacionam. A pedestrianização de ruas importantes, como a Rua da Imperatriz e as 

limitações de circulação em outras parecem voltadas para beneficiar os setores de comércio e 
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serviços, e não a população residente na área. Em igual medida, a implantação de corredores 

de transporte em ruas estreitas, como a Rua Velha, ameaçando a fragilidade do tecido e a 

condição habitacional da área, parece focar as necessidades do centro urbano, e não do centro 

histórico.  

Também os espaços públicos não lineares, tais como as praças, largos e pátios, sofrem 

a interferência da centralidade urbana, em que o planejamento e as intervenções parecem estar 

voltados essencialmente para atender à escala urbana e à população flutuante, muitas vezes 

em detrimento da qualidade dos espaços de uso da população local. Pátios e largos de igrejas 

– como as de São Gonçalo e de Santa Cruz – que se caracterizavam no passado como espaços 

de simbolismo religioso, de encontros e de praticas sociais intensas, são hoje ocupados por 

direcionadores de tráfego, gelos-baianos, pátios de manobra e estacionamento de veículos de 

carga, e por pedestres apressados que atravessam o cruzamento. A Praça da Alegria, antes 

“campina da alegria”, depois “pracinha” ambientada com mobiliário destinado à recreação 

infantil, hoje abriga automóveis e, segundo alguns depoimentos, práticas ilícitas.   

Também as características do estoque edificado podem contribuir para o processo de 

evasão habitacional. O mau estado de conservação dos imóveis civis, o seu anacronismo e 

baixa convertibilidade, têm sido associados à evasão e à desvalorização habitacional do Sítio 

Histórico da Boa Vista. Constatou-se, também, que a desvalorização habitacional tem 

catalisado a mudança de uso do solo e a substituição da atividade residencial pelas atividades 

comerciais e de serviços,  muitas vezes instaladas a partir de reformas que prejudicam a 

integridade do imóvel histórico. No Sítio Histórico da Boa Vista, especificamente, constatou-

se que as novas atividades têm se instalado nos imóveis de forma predatória e degradante, de 

modo que a postulação individual de usufruir o imóvel acaba por se sobrepor à demanda e aos 

valores coletivos do bem patrimonial. 

Apesar dos conflitos expostos que se manifestam no espaço urbano, em pesquisa 

realizada pela URB (2003), os residentes desse Sítio demonstraram  um alto grau de 

satisfação em relação à área, onde gostariam de permanecer como habitantes. Algumas 

intenções de melhorar as condições de habitabilidade dos moradores da área estiveram 

presentes no escopo do Programa Morar no Centro. Na ocasião, em pesquisa, 70% dos 

entrevistados, moradores da área, reconheceram a necessidade de realizar reparos na sua 

edificação. No entanto, alguns dos entrevistados consideraram os custos das reformas  

impeditivos pela incompatibilidade deles com renda familiar. 

Diante dos elevados custos relativos à manutenção do imóvel histórico e da 



|   132 

dificuldade de promover a requalificação da área com recursos públicos, o Capítulo seguinte, 

portanto, tece considerações sobre as condições de habitabilidade do Sítio Histórico da Boa 

Vista, segundo a percepção e a valorização dos seus atributos habitacionais por parte dos 

integrantes de uma amostra que, conforme foi exposto no Capítulo 3, representaria uma 

“demanda solvável” e “potencial” que poderia promover a conservação dos imóveis sem 

contar, necessariamente, com subsídios de outros agentes. 
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5 Habitabilidade no Sítio Histórico da Boa Vista  

O trabalho de campo teve como objetivo captar subsídios para a análise das condições 

de habitabilidade segundo a percepção e a valorização dos atributos habitacionais do Sítio 

Histórico da Boa Vista por parte de uma demanda capaz de promover a sua conservação.  

Segundo Haramoto (1992), citado no Capítulo 2, a condição de habitabilidade é 

definida pela “percepção e valorização, pelos diversos observadores e participantes, dos 

atributos e propriedades dos componentes de um conjunto habitacional e suas interações 

mútuas com o contexto onde se inserem”. Segundo o Instituto de la Vivienda (2004), também 

citado no Capítulo 2, “a habitabilidade está determinada pela relação e adequação entre o 

homem e seu entorno e se refere a como cada uma das escalas territoriais é avaliada quanto a 

sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas”.  

A partir dessas definições, considerou-se como habitabilidade a capacidade de uma 

determinada circunstância habitacional de atender às necessidades e expectativas 

habitacionais. Assim, a análise da condição de habitabilidade teve como fundamento a 

interlocução entre as necessidades e as expectativas habitacionais dos indivíduos e o contexto 

habitacional em estudo.48  

Foram identificadas, primeiramente, as necessidades, motivações e expectativas 

habitacionais dos entrevistados, os fatores que determinaram a escolha de um imóvel e da área 

de residência atual, bem como os fatores que seriam ponderados para uma opção habitacional 

futura, considerando que as expectativas dos indivíduos podem mudar, a depender do seu 

momento de vida. Em seguida, foi avaliada a percepção desses entrevistados em relação à 

área de estudo, levando em conta duas escalas distintas: a escala urbana e a escala da 

edificação.  

Diante do objetivo de investigar as possibilidades de revalorização habitacional do 

Sítio Histórico da Boa Vista por parte de uma demanda que pudesse promover a conservação 

do estoque edificado de valor histórico, considerou-se adequado identificar as necessidades e 

as motivações daquela que seria uma “demanda potencial” para a área. Para tanto, considerou-

se como amostra indivíduos (i) que apresentam uma atitude positiva em relação à moradia no 

centro, (ii) que reconhecem a importância de se preservar o sítio pelos seus valores históricos 

                                           
48 Conforme foi exposto no Capítulo 3, a análise se pautou na percepção da condição habitacional do 
Sítio Histórico da Boa Vista por aqueles que conhecem a área mas não residem nela, o que os define 
como observadores não participantes. 
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e arquitetônicos, e (iii) que têm rendimentos compatíveis com a manutenção preventiva dos 

seus imóveis e que, portanto, representariam uma demanda solvável.  Diante da análise do 

objeto de estudo, foi necessário repensar a coleta de dados. 

5.1 Repensando a coleta de dados  

A partir do pressuposto de que o diálogo entre a centralidade histórica e a centralidade 

urbana e entre as demandas individuais e coletivas determina a condição de habitabilidade do 

Sítio Histórico da Boa Vista, as entrevistas buscaram compreender quais as especificidades da 

dinâmica e das opções habitacionais daqueles que moram no centro da cidade, em especial no 

entorno desse Sítio. A partir dos dados obtidos no trabalho de campo, algumas especificidades 

se revelaram e levaram a algumas adaptações nos procedimentos de coleta de dados.  

A opção por uma amostra não probabilista por cotas esteve pautada, a princípio, nos 

arquétipos, ou seja, nos diferentes perfis familiares, ou no “ciclo de vida” dos entrevistados 

relacionados na pesquisa de Silver (2010), 49 dentre os quais é possível citar: 

� Casal com filhos; 
� Casal de meia idade, com “ninho vazio” (com filhos que não moram na mesma 

residência); 
� Casal com duas rendas, sem filhos; 
� Solteiro com rendimentos limitados. 

Os perfis de entrevistados encontrados no bairro da Boa Vista no âmbito deste 

trabalho, no entanto, extrapolaram esses arquétipos. Assim, além das entrevistas realizadas 

com representantes dos arquétipos relacionados por Silver, foram realizadas entrevistas com 

indivíduos detentores das seguintes características:  

� Indivíduo separado, com filhos, mas que mora só; 
� Indivíduo separado que mora com algum filho (família monoparental); 
� Solteiro que divide a residência com amigos ou familiares e  
� Solteiro que mora só. 

A circunstância familiar do entrevistado demonstrou ter forte relação com a escolha 

habitacional. Algumas circunstâncias do “ciclo de vida” demonstraram ser, essencialmente, 

transitórias, o que condiciona o horizonte temporal de permanência no imóvel à permanência 

para a realização de alguma atividade específica. Dentre os que estão em situação de 

                                           
49 Os quatro arquétipos relacionados por Silver estavam pautados na estrutura familiar, “casal com 
filhos”, ou com o “ninho vazio”, ou na associação entre a estrutura familiar e a estrutura de 
rendimentos, como “solteiro com rendimentos limitados”, ou “casais com duas rendas”. 
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transitoriedade habitacional, é possível enquadrar aqueles que, provenientes de outras 

localidades, “estão morando” na Boa Vista para estarem mais próximos dos locais 

frequentados rotineiramente, o que condiciona a escolha habitacional à praticidade para a 

realização de alguma tarefa e à agilidade no deslocamento.  

Foi possível identificar, dentre os entrevistados, que algumas pessoas que permanecem 

na Boa Vista de segunda a sexta-feira, por motivo de trabalho ou estudo, retornando “para 

casa” no final de semana, consideram-se “residentes” de outras cidades. Para fins censitários, 

tais “moradores” são considerados residentes do município do domicílio de origem visto que 

o IBGE (2000, p. 9), para evitar a dupla tabulação de habitantes, 

considerou como moradora a pessoa que tinha o domicílio como local de residência 
habitual e que, na data de referência, estava presente ou ausente por período que 
não tenha sido superior a 12 meses em relação àquela data, por um dos seguintes 
motivos: 

� viagens a passeio, a serviço, a negócio, de estudos etc.; 
� internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro 

domicílio, visando a facilitar a frequência à escola durante o ano letivo; 
� detenção sem sentença definitiva declarada; 
� internação temporária em hospital ou estabelecimento similar; e 
� embarque a serviço (marítimo).   

No entanto, pelo poder de atração que esta “capital” exerce sobre os que moram em 

outras cidades ou estados, considerou-se que seria importante investigar também quais as 

necessidades e as expectativas habitacionais daqueles que, mesmo considerados residentes de 

outras áreas, “moram”, de fato, na Boa Vista.  

A pesquisa identificou ainda uma grande diversidade de ambiências e diferentes 

dinâmicas de usos no bairro da Boa Vista e no entorno do sítio histórico. Assim, buscou-se a 

diversidade quanto à condição da localização habitacional dos entrevistados, atentando para a 

“ambiência” da moradia atual, que tanto poderia refletir a valorização habitacional de 

determinado aspecto, quanto, ao contrário, levar à valorização habitacional de uma 

circunstância locacional distinta, a depender do grau de satisfação quanto à localização da 

atual residência.  

Na Figura 78, está exposto um mapa que identifica, em pontos alaranjados, a 

localização da residência dos doze entrevistados em relação ao bairro (polígono com contorno 

cinza) e em relação ao Sítio Histórico da Boa Vista (polígono com preenchimento verde). Os 

pontos em azul revelam a localização dos entrevistados que moram no Sítio Histórico da Boa 
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Vista, que contribuíram para a caracterização da área de estudo constante no capítulo anterior, 

mas que não fazem parte do universo de análise ao qual se refere este capítulo.  

Figura 77 – Mapa que indica a localização da residência dos entrevistados entre março e junho de 2011.  
Fonte do mapa base: Prefeitura do Recife. Atlas de Desenvolvimento Humano, 2005. Imagem tratada pela 
autora

Ressalte-se que a distância da residência dos entrevistados que moram fora do sítio 

para o Sítio Histórico varia de três a vinte minutos a pé. Tal fato, a princípio, poderia indicar a 

semelhança locacional de acesso a bens, equipamentos e serviços entre a área de residência do 

entrevistado e a área de estudo.  

Dentre os entrevistados, havia pessoas com renda no intervalo de 3 a 6 salários-

mínimos50 até pessoas com renda de mais de 15 salários-mínimos. Na pesquisa sobre demanda 

habitacional realizada em 2003 (CECI) com habitantes das mais diversas áreas da cidade, a 

condição de renda e o nível de escolaridade foram considerados fatores determinantes da 

atitude em relação à moradia no centro da cidade ou em um imóvel histórico. No âmbito deste 

trabalho, reduzindo-se o universo de entrevistados a moradores do centro da cidade, a 

pesquisa revelou que, apesar de a condição de renda ser determinante para a opção 

                                           
50 Salário mínimo de R$ 540,00 em valores atuais.  
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habitacional, a valorização habitacional está mais condicionada a outros fatores, tais como o 

regime de ocupação pretendido, o tempo previsto de moradia no imóvel e a estrutura familiar.  

Ao longo das entrevistas, revelou-se uma estreita relação entre a estrutura familiar, a 

tipologia edilícia habitada e a percepção e a valorização habitacional por parte dos 

entrevistados sobre cada uma das escalas analisadas no Sítio Histórico da Boa Vista. Tal fato 

evidenciou que, de certa forma, as expectativas habitacionais podem estar vinculadas à 

reprodução dos padrões habitacionais atuais. Diante disso, optou-se pela diversificação dos 

entrevistados no que diz respeito, também, à tipologia edilícia da habitação deles. Considerou-

se que cada uma das tipologias edilícias atende e satisfaz a diferentes demandas. Assim, 

tratando-se dos imóveis de uso puramente habitacional, foram entrevistados moradores de:  

� Apartamento em edifício-caixão,51 isolado no lote, sem portaria; 
� Apartamento em edifício com pilotis, sem elevador, isolado no lote, com 

portaria e segurança apenas durante o dia; 
� Apartamento em edifício com pilotis e elevador, isolado no lote, com portaria e 

vigilância durante o dia e a noite; 
� Apartamento em edifício com pilotis em conjunto habitacional, com portaria e 

vigilância durante o dia e a noite; 
� Casa de porta e janela geminada. 

Dentre os imóveis de uso misto, foram entrevistados moradores em:  

� Apartamento de edifício de uso misto, com comércio (funcionando durante o 
dia) e bar (funcionando durante a noite) no térreo, em condomínio que dispõe 
de elevador, portaria e vigilância durante o dia e a noite; 

� Apartamento em edifício de uso misto, com comércio (funcionando durante o 
dia) e bar (funcionando durante a noite) no térreo e alguns escritórios nos 
pavimentos superiores entre as unidades de uso habitacional, em condomínio 
que dispõe de elevador, sem portaria ou vigilância.  

� Apartamento tipo “studio” 52 em edifício de uso misto, com comércio e serviços 
funcionando durante o dia no térreo, em condomínio que dispõe de elevador, 
portaria e vigilância.  

Essencialmente qualitativa, a pesquisa teve um espaço amostral de doze entrevistados 

definido pela saturação da amostra e procurou identificar os fatores determinantes para a 

opção habitacional do entrevistado no sentido de compreender quais as suas expectativas e 

motivações para a escolha do imóvel e da localização da moradia. Verificou-se que o 

horizonte temporal de permanência interferiu na escolha passada e condicionou a valorização 

                                           
51 Edifício sem pilotis com, no máximo, quatro pavimentos. 
52 O banheiro é a única parte isolada da unidade habitacional. Todas as outras funções da casa se dão 
em um espaço “conjugado” 
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de uma circunstância habitacional para uma opção futura. Diante disso, buscou –se identificar 

o tempo decorrido de habitação no imóvel atual e o horizonte temporal de permanência.   

A primeira parte da entrevista objetivou identificar expectativas habitacionais na 

escala da casa e do bairro.  A segunda visou apreender a percepção dos entrevistados sobre a 

condição urbana e o estoque edificado do Sítio Histórico da Boa Vista. Desse modo, os 

entrevistados foram levados a opinar sobre as possibilidades habitacionais de cada uma das 

tipologias edilícias presentes no centro histórico,53 apresentadas em fotografias, sem, no 

entanto, tomar conhecimento de que os imóveis apresentados estavam localizados no Sítio em 

questão. Em seguida, os entrevistados expressaram livremente suas opiniões sobre o Sítio 

Histórico da Boa Vista e sobre as condições de moradia na área.  

A terceira parte da entrevista procurou cruzar as informações sobre as expectativas 

habitacionais apresentadas pelos entrevistados e a condição urbana e do estoque edificado no 

Sítio Histórico da Boa Vista. Essa etapa contou com o suporte de um formulário54  preenchido 

pelos entrevistados. Nesse formulário, cada uma dos condicionantes para a habitabilidade foi 

avaliado qualitativamente como péssimo, ruim, razoável, bom e ótimo.  

Por motivos operacionais, os diversos condicionantes da percepção e da valorização 

habitacional identificados foram agrupados para que se pudesse chegar a um número mais 

reduzido de categorias. Para efeitos deste trabalho, foram selecionadas oito categorias, dentre 

as quais quatro se referem à condição urbana (Qualidade da infraestrutura e serviços públicos; 

Qualidade do ambiente; Localização e inserção na trama da cidade e Equipamentos públicos, 

serviços e comércio de vizinhança) e quatro à condição do estoque edificado (Estado de 

conservação; Segurança e Privacidade; Custo de moradia e Dimensionamento, distribuição 

dos ambientes internos e conforto).  

As entrevistas tiveram duração de quarenta minutos a duas horas visto, que alguns 

entrevistados responderam de forma mais objetiva enquanto outros se expressaram mais 

livremente, detendo-se em alguns temas. Nas entrevistas, foi constante a citação, por parte dos 

entrevistados, de suas experiências e percepções a respeito de centros históricos de outras 

                                           
53 Essa etapa contou com o suporte de fotografias em tamanho 10 x 15 cm de algumas das tipologias 
passíveis de utilização para o uso habitacional. Foram excluídas as tipologias de moradia 
compartilhada e em domicílios coletivos, tais como os cômodos em pensão e em cortiço, pelo fato de 
que tais condições representam uma situação de inadequação habitacional. As fotografias utilizadas se 
encontram nos anexos deste trabalho. 
54 O formulário pode ser encontrado nos anexos deste trabalho. 
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cidades dentro e fora do Brasil, o que suscitou, em muitos casos, a comparação entre a 

condição urbana do centro do Recife e a de outras cidades já visitadas. 

5.2 Análise dos resultados 

As entrevistas confirmaram algumas suposições, fruto das observações in loco, sobre 

as condições de habitabilidade do Sítio e responderam a algumas indagações que motivaram a 

realização deste trabalho. Ademais, revelaram aspectos que conduziram à formulação de 

novos questionamentos a respeito da condição de habitabilidade e de revalorização 

habitacional do Sítio Histórico da Boa Vista.  

A análise exposta a seguir aborda, primeiramente, as necessidades e as expectativas 

habitacionais. São reveladas as condições habitacionais atuais, as motivações para a escolha 

do imóvel e da área habitada atualmente, a percepção quanto a essas condições e os critérios 

considerados para uma opção futura.  Em seguida, revela a percepção quanto à circunstância 

habitacional presente no sítio histórico em questão.  Alguns fragmentos dos depoimentos, que 

servem para ilustrar tanto as expectativas habitacionais quanto a percepção sobre a 

habitabilidade do sítio, serão expostos, entre aspas, no decorrer do texto. 

Para auxiliar a análise, foi elaborado um quadro com todas as respostas do 

entrevistados. Na síntese desse quadro, exposta a seguir, pode-se identificar (i) o perfil 

socioeconômico dos entrevistados, (ii) a tipologia da residência atual, (iii) os meios de 

transporte e os bairros de deslocamento rotineiro e (iv) o horizonte de permanência no imóvel, 

bem como as avaliações quanto a cada uma das categorias que compõem a habitabilidade, o 

que permite verificar a constância das respostas. Os entrevistados estão identificados por 

códigos, que serão novamente referenciados no decorrer do texto.  
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5.2.1 Necessidades e expectativas quanto à escolha habitacional 

Para os entrevistados, a condição de localização e inserção na trama da cidade tem 

grande importância para a escolha do local de moradia. A proximidade e a facilidade de 

acesso e de deslocamento para os locais de frequência rotineira foram citadas por todos os 

entrevistados dentre os principais fatores que contribuíram para a opção pela área, conforme é 

possível verificar no Quadro 2, adiante.   

A proximidade ao local de trabalho, especificamente, foi citada como fator essencial 

para a escolha da área de moradia por 8 dos 12 entrevistados, conforme é possível observar 

também no Quadro 2. É importante ressaltar que, dentre os que ressaltaram a proximidade do 

local de trabalho, havia pessoas que trabalhavam nos bairros vizinhos do Derby e de Santo 

Antônio, assim como pessoas que realizavam deslocamentos rotineiros, por motivo de 

trabalho ou de estudos, para os bairros de Boa Viagem, Espinheiro, Graças, Cidade 

Universitária e Engenho do Meio. Mesmo para aqueles que se deslocavam para bairros mais 

distantes, a localização da “área central” foi considerada positiva. A facilidade de acesso por 

transporte coletivo aos locais de trabalho, a redução dos custos com os deslocamentos e a 

proximidade de outros equipamentos foram fatores amplamente citados nas entrevistas.  

À exceção de um, todos os entrevistados expressaram que realizam parte dos seus 

deslocamentos rotineiros, tais como ir ao trabalho ou às aulas, conduzir os filhos à escola e 

realizar compras de mantimentos, a pé. Uma entrevistada, que reside nas imediações da 

Avenida Agamenon Magalhães e trabalha no Derby, relatou que, “quando eu estou voltando 

para casa a pé, vendo aquele monte de carros parados, chega dá uma alegria”. Outra, 

moradora das imediações da Rua Fernandes Vieira, disse que “é muito bom se deslocar a pé, 

uma caminhadazinha de 10 minutos faz até bem para a saúde”. Ambas possuem veículo 

próprio, mas preferem fazer alguns percursos a pé e demonstram se sentir seguras no espaço 

urbano. “Não é perigoso não, eu nunca vi assalto, é muito movimentado na hora que eu vou, 

tem guardas...”. No entanto, uma delas se queixou em relação à qualidade dos passeios 

públicos. “As calçadas são horríveis, mas, como essa área ainda é sombreada, dá para andar.” 

Quando se trata da “proximidade” dos equipamentos, bens e serviços públicos, é 

necessário mencionar que, segundo os dados apurados, em uma situação de centralidade, os 

deslocamentos a pé adquirem grande importância e que, mesmo que a qualidade do passeio 
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público não seja considerada “das melhores”, os percursos a pé são parte da rotina. Constatou-

se ainda que, nessas circunstâncias, a proximidade é avaliada na “escala do pedestre”. Nessa 

escala, a proximidade do local de trabalho, fator altamente valorizado quando se trata da 

opção habitacional, é avaliada de formas diferentes, a depender da porção do bairro em que se 

habita. No âmbito da pesquisa, foram percebidas relações entre as diferentes sub áreas do 

bairro da Boa Vista com os seus bairros limítrofes: Derby, Espinheiro, Soledade, Santo 

Amaro, Santo Antônio e Coelhos. O fator de localização é percebido de forma heterogênea 

dentro da escala do bairro, pois suas sub áreas possuem diferentes distâncias para cada um dos 

bairros vizinhos e para os corredores de transporte, o que pode permitir o acesso mais ou 

menos fácil aos destinos rotineiros. 

Para os entrevistados, a presença de equipamentos públicos, serviços e comércio de 

vizinhança foi considerada importante para a opção habitacional. Os estabelecimentos citados, 

entretanto, variaram entre os entrevistados. Nos solteiros ou separados que moram sós, 

constatou-se uma atitude positiva em relação à presença de estabelecimentos voltados para a 

sua condição familiar. Um deles afirmou: “Aqui tem toda a infraestrutura para quem mora só, 

restaurantes, bares, Bompreço”.55 Outro entrevistado expressou que “a Boa Vista tem todo o 

agito”,  referindo-se, especificamente, à proximidade de bares e casas noturnas e do Shopping

Boa Vista. Os casais sem filhos apresentaram a preponderância da proximidade do local de 

trabalho quando se trata da opção habitacional, enquanto os casais com filhos parecem 

valorizar a proximidade a escolas. A facilidade de acesso a equipamentos de atendimento 

médico também foi considerada como um fator importante para a escolha da área.   

O fator de “centralidade”, expresso de diversas maneiras, foi considerado de grande 

relevância para a escolha habitacional dos entrevistados. Alguns não chegaram sequer a 

cogitar outras áreas da cidade, enquanto outros, que consideraram outras localidades, 

continuam a se sentir atraídos pela diversidade de usos.  

Três dos entrevistados frisaram que não procuraram imóveis em outras áreas da 

cidade, enquanto quatro consideraram o bairro de Boa Viagem56 no momento da escolha. 

Dentre as semelhanças entre esse bairro e a atual área de moradia, foi destacada a presença de 

comércio e de serviços, enquanto a praia, a diversidade e a qualidade das opções de lazer 

foram citadas como diferenciais positivos de Boa Viagem. 

                                           
55 Supermercado de uma rede conhecida. 
56 Bairro litorâneo localizado na porção sul do município do Recife. 
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Além de Boa Viagem, outros bairros, como Casa Amarela, Várzea, Cordeiro, Arruda, 

Caxangá e Iputinga, foram citados com menor freqüência como opção habitacional. A 

condição de relativa centralidade desses bairros foi expressa por alguns dos entrevistados, ao 

afirmarem que “cada um desses lugares é como um centro das suas áreas”. 

A seguir, está exposto um quadro dos principais fatores que motivaram a escolha do 

centro da cidade como área de moradia, citados conforme a ordem de prioridade estabelecida 

pelos doze entrevistados. 

Quadro 2 – Síntese dos fatores que motivaram a escolha da área 

Código do 
Entrevistado

Fatores considerados para a opção pela área 

1 
Proximidade do trabalho; acesso a outros equipamentos (principalmente escola e 
saúde); comércio. 

2 
Proximidade do trabalho e à faculdade dos filhos; facilidade de acesso; segurança; 
proximidade do centro. 

3 Localização; segurança; facilidade de compras. 

4 
Centralidade, perto de tudo; facilidade de acesso a outras partes; tranquilidade no 
final de semana (não tem eventos); vista bonita.  

5 Proximidade do trabalho; proximidade do comércio e serviços; agito. 

6 
Ambiência tranqüila; parece cidade do interior; aconchegante; pessoas nas ruas; 
aspecto familiar; todo mundo se conhece; perto de tudo. 

7 
Proximidade do trabalho; proximidade dos locais que freqüenta; economia de 
passagem. 

8 
Identidade; gosta e conhece o bairro; diversidade de usos e serviços; 
infraestrutura.  

9 
Custo-benefício; proximidade do trabalho; próximo das emergências do plano de 
saúde; infraestrutura para quem mora só: bares; restaurantes; “Bompreço”; 
facilidade de condução; centralidade.  

10 
Praticidade; Proximidade do trabalho; comércio e serviços; redução de custos 
com transporte.  

11 
Praticidade e agilidade no deslocamento para os ambientes que frequenta; escola; 
trabalho e ensino. 

12 
Localização perto do trabalho; lazer e compras; acessibilidade; sistema viário; 
perto da Universidade Federal. 

Fonte: Entrevistas realizadas entre março e junho de 2011. Dados tabulados pela autora.  

Conforme é possível perceber, tanto a dinamicidade do centro, a capacidade de 

realizar tarefas e de se locomover com mais agilidade, quanto o caráter de “tranquilo e 

aconchegante” ou de “agito”, fazem parte da percepção e da valorização, pelos entrevistados, 

das diversas qualidades habitacionais do bairro. Em investigações posteriores, caberia 

aprofundar se as distintas percepções se devem à heterogeneidade das ambiências nesse 
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mesmo bairro, visto que o polígono que define os seus limites engloba áreas que são, 

notadamente, muito díspares. 

Cabe apontar que, segundo os entrevistados, a possibilidade de morar próximo a 

parentes ou à residência anterior não demonstrou ser um fator preponderante para a opção 

habitacional. Ao responder à pergunta sobre a condição habitacional anterior, alguns dos 

entrevistados revelaram estar na Boa Vista desde que “chegaram ao Recife”. Dentre os 

entrevistados estavam pessoas provenientes dos municípios de Patos, na Paraíba, e dos 

municípios de Agrestina, Garanhuns, Serrita, São Lourenço da Mata e Vitória, em 

Pernambuco. Dois entrevistados que se referiram a São Lourenço da Mata e Vitória, 

municípios situados na Região Metropolitana do Recife, consideram-se domiciliados nesses 

municípios de origem, mesmo que permaneçam e habitem o bairro da Boa Vista de segunda a 

sexta-feira.  

Dez dos doze entrevistados afirmaram que se fossem, no presente momento, realizar 

uma nova escolha de local de moradia, teriam critérios semelhantes, com algumas variações 

de ordem tipológica caracterizadas pela busca de alternativas de habitações mais espaçosas, 

iluminadas, com disponibilidade de vaga de estacionamento ou, ainda, para fugir de uma 

situação de “uso misto”. Apenas dois entrevistados, ambos com mais de 60 anos, tinham 

motivações habitacionais diferentes daquelas do momento em que realizaram a escolha da 

área em que habitam atualmente. Ambos, mesmo com situações familiares distintas, um sendo 

solteiro e outro sendo casado, de “ninho vazio”, demonstraram querer uma alternativa 

espacial que permitisse “mais tranquilidade”, uma vida mais calma. 

Além disso, a partir das entrevistas, identificou-se uma estreita relação entre o 

horizonte temporal de permanência e a percepção sobre a condição de habitabilidade de uma 

área ou imóvel. A escolha de um imóvel por tempo determinado, geralmente realizada por 

meio de um regime de locação, e a escolha de uma circunstancia habitacional que perdurará 

por tempo indeterminado revelaram estar sujeitas a condicionantes distintos. Os entrevistados 

que atualmente são locatários formularam critérios diferentes para a valorização de uma 

circunstância habitacional no caso da compra de um imóvel, o que veio confirmar a relação 

entre a valorização da circunstância habitacional atual e o caráter de transitoriedade ou de 

efemeridade da opção habitacional.   

 Nesse sentido, é possível afirmar que, à medida que diminui o caráter de 

transitoriedade da opção habitacional, ou seja, quando cresce a perspectiva de permanência no 

imóvel, mudam os critérios e aumentam as exigências que determinam a percepção e a 
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valorização de uma circunstância habitacional. Assim, uma determinada área ou imóvel pode 

ter as condições de habitabilidade requeridas por uma demanda em um dado momento, em 

uma circunstância transitória de “morar provisoriamente” sem, no entanto, possuir as 

condições de habitabilidade para essa mesma demanda em uma situação de permanência 

prolongada, definida pela compra de um imóvel. 

Outras considerações relacionadas pelos entrevistados fazem referência, 

preponderantemente, à tipologia e às características do imóvel habitado. A respeito disso, 

cabe destacar que, no estudo em questão, todos os proprietários dispunham de vaga de 

estacionamento para o veículo no próprio imóvel. Um deles revelou que “compraria outro 

veículo caso o condomínio disponibilizasse mais vagas de garagem”. Muitos dos locatários, 

no entanto, não possuem vaga de estacionamento ou moram em edifício que dispõe de um 

número de vagas de estacionamento inferior ao número de apartamentos. Eles afirmaram que, 

no caso de compra de um imóvel, optariam por um que, diferentemente da condição atual, 

tivesse vaga de estacionamento privativa. É importante ressaltar que tal critério foi abordado 

até mesmo por aqueles que, no momento, não tinham veículo próprio.  

Pelo que foi exposto até agora, constata-se que a percepção e a valorização do uso 

habitacional em uma determinada circunstância estão atreladas não apenas à tipologia 

habitada atualmente e ao perfil do morador, mas também ao horizonte temporal de 

permanência, estreitamente relacionado com o regime de ocupação, e ao objetivo do morador 

ao ocupar o imóvel.  

A seguir, será apresentado um quadro que sintetiza os fatores que motivaram a escolha 

do imóvel, citados conforme a ordem de prioridade estabelecida pelos entrevistados. Importa 

ressaltar que, mesmo quando questionados a respeito da edificação, muitos dos entrevistados 

se referem a características relativas à condição de localização do imóvel, o que leva a crer 

que as externalidades e as características da vizinhança têm um papel preponderante para a 

opção habitacional.   
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Quadro 3 - Síntese dos fatores que motivaram a escolha do imóvel 

Código do 
Entrevistado

Fatores considerados para a opção pelo imóvel 

1 
Localização, a área é residencial; implantação do prédio longe da rua; presença de 
área de lazer; fator financeiro; porte da edificação, “parece forte”. 

2 Área física do imóvel; duas garagens; ventilação, conforto, varanda nos quartos. 
3 Oportunidade; preço; voltado para o nascente, bem iluminado. 

4 
Possibilidade de utilização de toda a edificação, mais compacta do que uma casa; 
segurança; facilidade quando viaja.  

5 Novo, todo na cerâmica; estruturado, bem dividido; claro. 
6 Arejado, ventilado; preço; grande, atendia às necessidades. 
7 Oportunidade; sem burocracia, sem necessidade de comprovação de renda. 
8 Tamanho; preço; localização. 
9 Preço; serviços do condomínio; segurança. 

10 Segurança; andar alto; janelas para a rua para acompanhar o movimento. 
11 Área residencial, mas localizado no centro.  

12 
Disponibilidade do imóvel; apartamento grande; segurança pela proximidade de 
área militar. 

Fonte: Entrevistas realizadas entre março e junho de 2011. Dados tabulados pela autora. 

Foi possível constatar a recorrência do “fator financeiro” e do “preço” para a opção 

pela tipologia habitacional, tanto pelos locatários quanto pelos proprietários.  

Os que moram sozinhos, solteiros ou separados, ou aqueles moradores com o “ninho 

vazio”, citaram como fatores importantes para a opção pelo imóvel a possibilidade de “olhar o 

movimento da rua” através da janela. 

A possibilidade de “passar a chave e ir embora, de fazer uma viagem e saber que vai 

voltar e vai estar tudo lá”, bem como a menor exigência de “manutenção” da habitação foram 

relacionadas à condição de unidade habitacional compacta e em condomínio. Atitudes 

positivas em relação a esse item também foram percebidas pelas assertivas de que “os 

serviços disponíveis no condomínio, a camareira que vem limpar todo dia, já deixam tudo 

mais fácil”, ou que “nesse apartamento, do tamanho que é, se a diarista falta, a pessoa sozinha 

consegue dar conta” e “esse apartamento, mesmo grande, é mais compacto do que uma casa, 

você consegue usar bem todos os espaços”.  

Apenas um dos entrevistados realizou reformas profundas que resultaram na alteração 

do número de cômodos e das características dos ambientes internos da edificação. Os demais 

realizaram pequenas adaptações e reparos nas redes elétrica e hidráulica.  

Entender as expectativas e os condicionantes que motivaram a escolha habitacional foi 

essencial para compreender a postura dos entrevistados em relação ao Sítio Histórico da Boa 
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Vista. A seguir, serão apresentadas a percepção e a valorização da condição habitacional do 

sítio histórico por parte dos entrevistados. 

5.2.2 Percepção e valorização da condição habitacional  

Os dados a respeito da percepção e da valorização da circunstância habitacional do 

Sítio Histórico da Boa Vista foram colhidos segundo a escala urbana e a escala da edificação. 

Os formulários, por meio dos quais os entrevistados avaliaram qualitativamente cada uma das 

categorias analíticas, geraram dados que, tabulados, deram origem a um gráfico 

correspondente a cada uma das categorias, o que perfaz um subtotal de 8 gráficos, e um 

gráfico-síntese a respeito da percepção (i) da condição urbana e (ii) do estoque edificado. 

Além desses gráficos, outro foi gerado a partir, especificamente, da valorização habitacional 

de cada uma das tipologias edilícias passíveis de uso habitacional presentes no Sítio.  

Os tópicos seguintes discorrerão sobre as condições de habitabilidade no Sítio 

Histórico da Boa Vista, segundo a percepção e a valorização da condição urbana e do estoque 

edificado ofertado na área por parte de indivíduos que, conforme explicitado no Capítulo 2, 

teriam as condições financeiras para promover a conservação dos imóveis.  

5.2.2.1 Condição Urbana 

Os entrevistados avaliaram, segundo os seus próprios filtros, os seguintes critérios em 

relação à condição urbana do Sítio Histórico da Boa Vista: 

� Qualidade da infraestrutura e dos serviços públicos;  
� Qualidade do ambiente; 
� Localização e inserção na trama da cidade, e 
� Equipamentos públicos, serviços e comércio de vizinhança. 

A Qualidade da infraestrutura e serviços públicos – categoria que diz respeito às 

condições de drenagem, aos serviços de distribuição de água e de energia elétrica, ao 

tratamento de esgoto e à coleta de lixo e aos serviços de manutenção, limpeza e segurança 

urbana – obteve uma avaliação predominantemente negativa, conforme mostra o gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 1 – Avaliação por parte dos entrevistados da qualidade da 
infraestrutura e dos serviços públicos no Sítio Histórico da Boa Vista. 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

Apesar do discurso corrente de que o centro da cidade tem melhores condições de 

infraestrutura quando comparado com outras partes da cidade, contatou-se que a qualidade da 

infraestrutura e dos serviços públicos foi considerada ruim ou péssima por nove dos doze 

entrevistados. Assertivas como “aquela área é imunda” e “tem esgoto a céu aberto” indicam 

uma percepção negativa da condição do saneamento e do serviço de limpeza urbana na área. 

Além disso, afirmações tais como “ali é cheio de ‘mala’, tem que andar ‘ligado’ o tempo 

todo” denotam um sentimento de insegurança no espaço público. Dois dos entrevistados 

afirmaram que a Rua de Santa Cruz, em frente ao Mercado da Boa Vista, converteu-se em um 

ponto de venda e consumo de drogas, em especial de crack. Um deles afirmou que tal prática 

tem alterado a dinâmica de funcionamento dos boxes do Mercado, visto que “no sábado, 

quando dá quatro e meia, cinco horas, o povo já começa a fechar porque não quer que os 

clientes sejam assaltados na saída”. 

A respeito do policiamento na área, um entrevistado afirmou que “às vezes até vem 

uns policiais, que tiram os vagabundos todos da rua, mas logo depois soltam e eles voltam 

tudo de novo”. Uma moradora do sítio histórico, em entrevista, afirmou reconhecer que a sua 

casa está em um “cinturão de favelas”, composto por Coelhos, Coque e Santo Amaro. A 

presença esporádica de policiais integrantes do Grupo de Ações Táticas Itinerantes (GATI) da 

Polícia Civil, motivada pelo índice de violência nas favelas citadas, não tem contribuído para 

o aumento da sensação de segurança segundo os entrevistados que moram no Sítio Histórico 

ou no seu entorno. 

A deficiência na prestação de alguns serviços públicos, tais como a segurança urbana, 

pode corroborar para a instalação e a manutenção de atividades ilícitas na área. As “casas de 

pirataria”, estabelecimentos que fazem cópias piratas de CDs, os “pontos de prostituição” e de 

comercialização de drogas foram citados pelos entrevistados do bairro como um reflexo da 
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“falta de segurança”, e contribuem para uma percepção negativa da qualidade do ambiente no 

sítio. 

A Qualidade do ambiente – categoria que engloba componentes relativos às 

condições de conforto acústico, térmico e lumínico no espaço urbano e às condições de 

limpeza, manutenção, e arborização das ruas, vias e espaços livres – foi avaliada 

negativamente, tendo sido considerada ruim ou péssima por nove dentre os doze 

entrevistados, conforme mostra o gráfico a seguir. 

Gráfico 2 – Avaliação por parte dos entrevistados da qualidade  
do ambiente no Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

A avaliação negativa desse aspecto pode ser relacionada à má qualidade da 

infraestrutura e dos serviços públicos na área. Assertivas como “o centro do Recife é podre”, 

no que se refere ao centro da cidade como um todo, e “aquela área dali é abandonada”, 

referindo-se, especificamente, ao sítio histórico, são componentes de um sentimento de 

“negligência” em relação à área, conforme apontou uma das entrevistadas.  

Ainda foi revelado o desconforto do ponto de vista do pedestre. Os entrevistados se 

referiram negativamente ao estado de conservação das calçadas e ao sentimento de 

insegurança para atravessar as ruas mais movimentadas. O desconforto acústico no espaço 

público também foi citado, tendo em vista os ruídos produzidos pelos veículos.  

Apesar da percepção essencialmente negativa das categorias tratadas anteriormente, o 

Sítio Histórico da Boa Vista foi relativamente bem avaliado no que se refere à sua 

Localização e inserção na trama da cidade – categoria que diz respeito à mobilidade, ao 

tempo e à qualidade da viagem aos destinos cotidianos, tanto em veículo particular quanto em 

transporte coletivo. 
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Gráfico 3 - Avaliação por parte dos entrevistados da localização e  
inserção na trama urbana do Sítio Histórico da Boa Vista 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ÓTIMO

BOM

RAZOÁVEL

RUIM

PÉSSIMO

NÚMERO DE ENTREVISTADOS

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

No entanto, apesar dessa boa avaliação, a distância entre o Sítio Histórico e os 

principais corredores de transporte – as avenidas Agamenon Magalhães e Conde da Boa Vista 

– contribuiu negativamente para a percepção da localização da área. Um entrevistado afirmou 

que “não é nem a distância em si, é o percurso para chegar lá que é muito esquisito”, 

explicitando sua sensação de insegurança no espaço urbano. Percebe-se, nesse sentido, a 

utilização da escala do pedestre para avaliar a localização e as condições de mobilidade e de 

acesso à área. 

Uma entrevistada apontou que “ali não passa ônibus, aliás, passa, mas uns ônibus que 

não vão para lugar nenhum que interesse”. Nesse sentido, a entrevistada, apesar de perceber 

que a área é servida por transporte público, considerou inadequados aos seus objetivos os 

itinerários das linhas que passam pela área. Cabe ressaltar que a Rua Velha e a Rua de Santa 

Cruz são parte do itinerário de 6 linhas de ônibus57 provenientes de várias partes da cidade, 

reflexo do papel desse Sítio Histórico na dinâmica de centralidade urbana. Existe ainda uma 

linha de transporte circular na área, a Circular (IMIP), proveniente da Estação e Terminal de 

Integração Joana Bezerra, que conecta a área ao Bairro dos Coelhos, Ilha do Leite e Joana 

Bezerra sem, no entanto, conectá-lo às outras partes “nobres” do bairro da Boa Vista e do 

centro. A limitação desse itinerário e os incômodos decorrentes da intensidade dos fluxos e do 

porte dos veículos que trafegam nas ruas do Sítio Histórico, previamente percebidos do ponto 

de vista técnico e por meio das observações in loco, confirmou-se nas entrevistas como um 

fator negativo para a percepção do fator de localização e inserção na trama urbana da área. 

                                           
57 (i) Bongi (Afogados); (ii) Conjunto marcos Freire; (iii) Jardim Beira Rio (Pina); (iv) Mustardinha; 
(v) Sítio dos Pintos/IMIP (Joana Bezerra) e (vi) Totó (Abdias de Carvalho) 
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Além disso, a preponderância do comércio na área contribui para a sensação de que 

“aquilo ali não é mais habitacional, não”, e de que a área é “muito movimentada durante o dia 

e um deserto de noite”. No discurso corrente, a área é considerada “esquisita” à noite, 

percebida como deserta e perigosa. 

Os Equipamentos públicos, serviços e comércio de vizinhança – categoria relativa à 

diversidade e à qualidade das opções de comércio e serviços de vizinhança complementares 

ao uso habitacional, tais como lojas, supermercados, restaurantes, bares e equipamentos de 

saúde, educação, cultura, lazer e culto – foi relativamente bem avaliada, sendo considerada 

boa ou ótima por 11 dentre os 12 entrevistados, conforme mostra o Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Avaliação por parte dos entrevistados dos equipamentos públicos,  
serviços e comércio de vizinhança no Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

A presença do Mercado, com produtos diferenciados e “regionais”, e de “mercadinhos 

de bairro”, com preços “mais acessíveis”, foi considerada uma vantagem. Uma das 

entrevistadas afirmou que preferia comprar no comércio de menor porte para ajudar os 

comerciantes locais ao invés de comprar em supermercados, onde “não se sabe para onde o 

dinheiro vai”. Afirmou ainda acreditar na melhor qualidade das hortaliças, verduras e frutas 

por uma suposta menor quantidade de agrotóxicos.  

Outra entrevistada, “novata” na Boa Vista, afirmou que o tratamento entre 

comerciantes e fregueses no Mercado e em mercearias de pequeno porte contribuiu 

positivamente para que ela se sentisse “acolhida”. O fato de, ao chegar ao Mercado, ser 

saudada com “dona, a senhora é nova por aqui, não é?”, contribuiu para reforçar o sentimento 

de “comunidade”, de “cidade do interior”, de que “todo mundo se conhece”, sendo 

reconhecido como um fator positivo. 
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No entanto, a ausência de estabelecimentos “mais refinados” ou culturais, tais como 

cafés, livrarias e bodegas, com diversidade de “produtos diferenciados”, foi citado por alguns 

dos entrevistados como um fator negativo da área. 

A respeito dos condicionantes para a escolha da área de moradia, a condição de 

localização e inserção na trama da cidade, bem como a presença de equipamentos, serviços e 

comércio de vizinhança demonstrou ter um papel preponderante para a escolha habitacional, 

conforme foi possível verificar pelas assertivas dos entrevistados dispostas no quadro 

apresentado no item 5.2.1. Como mostra o Gráfico-Síntese da percepção da condição urbana 

por parte dos entrevistados, esses dois fatores foram relativamente bem avaliados no Sítio 

Histórico da Boa Vista. 

Gráfico 5 – Síntese da percepção da condição urbana do Sítio Histórico  
da Boa Vista por parte dos entrevistados. 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

O Fator de Localização e inserção na trama da cidade, conforme foi discutido no corpo 

teórico do trabalho, é o que permite o acesso diferenciado a bens e serviços urbanos. Ribeiro 

(1997) afirma que a localização da vivenda é o principal fator que permite a sua diferenciação 

e a obtenção de sobrelucros sobre a sua produção e comercialização. A percepção 

essencialmente positiva da localização do Sítio Histórico em questão poderia indicar a 

potencialidade da sua valorização habitacional.  

No entanto, sua condição de localização foi avaliada negativamente por alguns 

entrevistados, tanto pela distância dos bairros mais nobres (Espinheiro, Derby) e dos destinos 

cotidianos, quanto pela proximidade do bairro dos Coelhos. A distância referida também está 

relacionada com a sensação de insegurança no espaço público, o que inibe a realização dos 

percursos a pé, e com a escassez de alternativas de transporte público do tipo “circular”, que 

conduzam aos principais corredores de transporte. É importante destacar que os problemas 
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descritos, fortemente relacionados com a qualidade dos serviços públicos e da infraestrutura 

no local, refletem a interferência desses fatores sobre a percepção habitacional.  

No que tange a disponibilidade de comércio e serviços de vizinhança, apesar da 

avaliação predominantemente positiva, os entrevistados fizeram menção à presença de usos 

incompatíveis e ilícitos como fatores degradantes da condição urbana do Sítio Histórico da 

Boa Vista. Marques (2002) indica que a presença de atividades complementares ao uso 

habitacional é uma condição essencial para a habitabilidade nos sítio históricos e que, em 

igual medida, algumas atividades podem representar incômodos de vizinhança e repelir o uso 

habitacional. Nesse Sítio, mais do que incentivar a instalação de atividades que dêem subsídio 

ao uso habitacional, percebe-se a necessidade de coibir as atividades que contribuem para a 

degradação do sítio e do estoque edificado e para a sua desvalorização por parte dos 

entrevistados. 

A qualidade do ambiente, da infraestrutura e dos serviços públicos foi avaliada 

negativamente por grande parte dos entrevistados. Um deles, em reposta à pergunta “o que 

impede que você more na área?”, referindo-se ao Sítio Histórico da Boa Vista, teve como 

resposta “a área!”, pura e simplesmente. 

O fato de a qualidade do ambiente, os serviços de coleta de lixo e de esgotamento 

sanitário eficientes não terem sido, nesses termos, citados dentre as principais necessidades 

habitacionais quanto as motivações para a escolha do lugar de moradia, indica que a 

percepção positiva relativa à qualidade do ambiente e dos serviços públicos é condição sine 

qua non para que se faça a opção por habitar em uma determinada área.  

A avaliação essencialmente negativa da qualidade da infraestrutura e dos serviços 

públicos do Sítio Histórico da Boa Vista vem contrastar com a ideia de que o centro é bem 

servido e infraestruturado. Para não incorrer no erro, melhor seria afirmar que os centros das 

cidades possuem partes que são, comparativamente, mais bem servidas e infraestruturadas e 

apresentam melhores condições de acesso a postos de trabalho do que outras partes da cidade. 

Do mesmo modo, é possível afirmar que algumas partes do centro, como é o caso do Sítio 

Histórico da Boa Vista, têm, comparativamente, piores condições de infraestrutura e de 

serviços públicos, segundo a percepção de moradores do próprio centro da cidade.  

Sintetizando os fatores apontados pelos entrevistados que habitam nas proximidades 

do Sítio e avaliaram a sua condição como observadores, a partir dos seus próprios filtros e 

expectativas habitacionais, pôde-se atribuir a desvalorização habitacional da área (i) à 
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degradação físico-ambiental, (ii) à transformação da dinâmica de uso do solo, com a 

instalação, inclusive, de atividades ilícitas, e (iii) à mudança da externalidade de vizinhança. 

A degradação físico-ambiental foi constatada por assertivas enfáticas dos 

entrevistados, tais como: “Aquela área é imunda! É linda, mas é imunda”. Os entrevistados se 

referiram ao mau estado de conservação dos imóveis e dos espaços públicos, ao excesso de 

fiação elétrica, ao esgoto a céu aberto, ao comércio ambulante. Nesse momento da entrevista 

foram comuns as perguntas “Você conhece o Peru?” ou “Já foi em Minas Gerais? Em Ouro 

Preto, em Mariana, não é assim, não.”, por parte dos entrevistados. A percepção quanto à 

degradação não se dá apenas em termos absolutos; parte também de um processo comparativo 

entre a área em questão e outras partes da cidade e entre essa e outros centros históricos que 

fazem parte do repertório dos entrevistados.   

A transformação da dinâmica de uso do solo foi percebida por meio de afirmações 

como:“Aquela área ali não é mais habitacional, não. Não dá mais para morar, um excesso de 

movimentação de dia e um deserto de noite”. Esse processo de transformação, no caso do 

Sítio Histórico, deu espaço para a instalação de novas atividades nos imóveis, o que foi 

relacionado pelos entrevistados como responsáveis por uma alteração da dinâmica urbana e 

pela perda do “caráter residencial”. Além disso, os espaços públicos foram apropriados por 

usuários para a prática de atividades consideradas como degradantes pelos entrevistados, tais 

como o tráfico e o consumo de drogas, a mendicância, o comércio informal, o estacionamento 

de veículos e a carga e descarga de caminhões.  

Curiosamente, a presença de um posto de abastecimento de combustível em pleno 

Pátio de Santa Cruz, outrora espaço de simbolismo religioso, não foi sequer mencionada 

como inapropriada, nem pelos doze entrevistados do bairro nem pelos dois entrevistados que 

residem no Sítio Histórico da Boa Vista, talvez pelo fato de o posto de abastecimento, hoje 

desativado, estar instalado desde a década de 1950. Os entrevistados, todos com menos de 

setenta anos, sequer imaginem um melhor destino ou uso para esse Pátio. 

A mudança da externalidade de vizinhança foi constatada a partir de comentários 

como: “Ali só mora quem não tem mais opção. Só tem pulgueiro, cortiço...”. A respeito da 

“vizinhança” e do papel que adquirem as pessoas no seu processo de transformação espacial, 

Will Eisner ensina que: 

Se você vem de uma cidade grande, a rua na qual você nasceu, cresceu e 
amadureceu foi a sua “terra natal”, e ela sempre foi conhecida como vizinhança. A 
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residência definiu você tão certo quanto sua origem nacional e lhe deu uma 
afiliação vitalícia numa fraternidade que se manteve unida pelas memórias.  

Vizinhanças têm períodos de vida. Elas nascem, evoluem, amadurecem e morrem. 
Mas, enquanto essa evolução é mostrada pelo declínio de seus prédios, me parece 
que as vidas dos habitantes são a força interna que gera a decadência. As pessoas, 
não os prédios, são o coração da matéria (EISNER, 2009, p. 1). 

Dentre as assertivas dos entrevistados, a apropriação habitacional de alguns imóveis 

degradados, o adensamento das ocupações e o encortiçamento, com muitas famílias morando 

sob o mesmo teto em condições muitas vezes insalubres, contribuem para uma percepção 

negativa da área. Esse processo corresponderia à lógica, exposta no Capítulo 2, de retorno à 

cidade consolidada por parte de uma camada de usuários que, não tendo acesso à moradia por 

meio do mercado formal, só encontra os meios de usufruir vantagens locacionais, mesmo que 

em condições habitacionais adversas, por meio do sobre adensamento e da precarização 

habitacional (ABRAMO, 2009). 

A sensibilidade dos entrevistados quanto aos “cortiços” e “pulgueiros” do Sítio 

Histórico da Boa Vista não é aleatória. Foram identificados, por meio de placas de “alugam-se 

quartos”, mais de sessenta imóveis na área usados como pensão. O que se chama de pensão 

faz referência, muitas vezes, a uma condição de completa inadequação habitacional, como, 

por exemplo, o compartilhamento de um sanitário por moradores de mais de dez cômodos, 

muitos dos quais não dispõem de janelas para a ventilação e a iluminação natural 

(BERNARDINO, 2008). Dinâmicas de uso desse tipo anunciam o declínio de uma vizinhança 

e contribuem para uma atitude negativa em relação à moradia no Sítio Histórico da Boa Vista 

por parte de uma demanda solvável.  

Uma das entrevistadas ainda relatou que os muitos imóveis fechados e à venda lhe dão 

uma sensação de abandono, tanto por parte do poder público, ao qual ela se referiu como “o 

governo”, quanto por parte dos donos. “Está cheio de plaquinhas de ‘vende-se’, um monte de 

imóvel vazio, dá uma sensação de abandono, de que ninguém quer”.  

5.2.2.2 Condição do estoque edificado 

Quanto à condição do estoque edificado, os dados foram obtidos em dois momentos 

distintos. No primeiro, durante a entrevista com perguntas abertas, os entrevistados teceram 

considerações sobre as diversas tipologias habitacionais. Buscou-se, a princípio, identificar 

sua atitude em relação a algumas das tipologias arquitetônicas presentes no Sítio Histórico da 

Boa Vista, dentre as quais (1) a casa térrea, (2) a casa de dois pavimentos, (3) o apartamento 

em sobrado com três ou mais pavimentos de uso exclusivamente habitacional, (4) o 
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apartamento em sobrado de uso misto, com três ou mais pavimentos e (5) o apartamento em 

edifício caixão, independentemente da sua condição urbana.  

Assim, com o suporte de fotografias que subsidiaram a identificação de cada uma das 

tipologias, os entrevistados foram levados a discorrer sobre as possibilidades habitacionais em 

cada uma das edificações antes de tomar conhecimento da sua localização.  

1. Casa térrea, 
geminada, de 
porta e janela. 
Rua da Alegria 

2. Casa de dois 
pavimentos, 
geminada, de porta 
e janela. Rua da 
Alegria. 

3. Apartamento em 
sobrado com três 
ou mais 
pavimentos, de uso 
exclusivamente 
habitacional. Rua 
Velha 

4. Apartamento 
em sobrado de 
uso misto com 
três ou mais 
pavimentos. Cais 
José Mariano. 

5. Apartamento em 
edifício caixão. Rua da 
Glória 

Figura 78 – Fotos de identificação das tipologias habitacionais presentes no Sítio Histórico da Boa Vista 
utilizadas durante a entrevista. 

Em seguida, os entrevistados foram postos a par da localização dos imóveis 

fotografados e expressaram sua opinião sobre a moradia em tal tipologia (i) no centro da 

cidade do Recife, ou (ii) em outra circunstância da Grande Recife, como no sítio histórico de 

Apipucos, da Várzea, do Poço da Panela ou de Olinda. A seguir, é apresentado num gráfico a 

síntese da percepção da condição habitacional de cada uma das tipologias.  

Gráfico 6 - Síntese da percepção, por parte dos entrevistados, da condição habitacional das tipologias 
edilícias presentes no Sítio Histórico da Boa Vista  
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 
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Oito entrevistados apresentaram uma atitude positiva em relação à moradia na casa de 

dois pavimentos, enquanto seis tiveram uma atitude positiva em relação à moradia na casa 

térrea. A diferença de atitudes perante tais imóveis foi expressa por duas pessoas. Uma delas 

citou que “só vejo possibilidade de usar como escritório, consultório”, referindo-se à casa 

térrea, e, a respeito da casa com dois pavimentos, que “esse sim, dá para adaptar para o uso 

habitacional, colocar um elevador”.  

Os entrevistados que tem uma circunstância familiar em que os filhos habitam no 

imóvel, sejam as famílias elas mono ou bi parentais, revelaram uma atitude notadamente 

positiva em relação à tipologia de casa térrea ou de dois pavimentos, com formato de 

“habitação unifamiliar edificada em lote independente”. Ressalte-se, no entanto, que a atitude 

positiva em relação a tais imóveis esteve relacionada a uma condição de localização de 

“calmaria”. “Ah, essa casa aí é linda, cada imóvel tem seu charme”, expressando, em seguida, 

que aquela seria uma situação ideal para morar em “cidade do interior” ou “cidade de praia”. 

“Você conhece Pontas de Pedras? Tem umas casinhas assim em uma pracinha, a uma... duas 

quadras do mar. Uma maravilha. Eu moraria”. Outro entrevistado apontou que “esse imóvel 

lembra antigamente, era outra paz, outra tranquilidade”.  

A moradia em apartamento em pavimento ou fração de pavimento em edifício 

histórico foi avaliada negativamente. Mesmo sem a indicação expressa de que os imóveis 

estivessem localizados no Recife, a partir da foto 3,58 alguns entrevistados passaram a se 

remeter à cidade. O depoimento de um dos entrevistados, a citar: “Isso não existe no Recife. 

Com qualidade não existe. Eu sei que em outros lugares, em outros países isso existe e é 

muito bom, então eu posso dizer que pode ser bom morar ai”, evidencia a indisponibilidade da 

oferta de tal tipologia de boa qualidade no Recife e, consequentemente, o relativo 

desconhecimento das possibilidades habitacionais dela decorrentes, o que pode ter contribuído 

para a avaliação negativa.  

A necessidade da formação de um condomínio para que se promova a manutenção do 

imóvel foi considerada um ponto negativo. “Se em um prédio novo já tem confusão, imagina 

em um prédio antigo feito esses. Vai sair briga”. O conhecimento da necessidade de interação 

entre os condôminos para viabilizar a conservação do imóvel levou um dos entrevistados a 

                                           
58 As fotos foram mostradas uma a uma. A princípio, as casas de porta e janela e de dois pavimentos, 
que se assemelham a imóveis que podem estar presentes em outras partes, não “denunciaram” a 
localização. A partir da foto 3, os entrevistados começaram a “reconhecer” os imóveis. 
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afirmar que “moraria, contanto que conhecesse os outros moradores, que tivesse alguma 

relação. Morar com estranhos numa situação dessas não dá”. Outro entrevistado alegou que 

não moraria por conta da inexistência de uma guarita de segurança nos moldes tradicionais, o 

que deixaria o prédio sem um controle de acesso. Dessa forma, “todo mundo pode entrar, fica 

muito inseguro”. A mesma condição de acesso irrestrito foi considerada uma característica 

negativa no que se refere ao apartamento em edifício caixão.  

Habitar em apartamento em pavimento, ou fração de pavimento, em edifício de uso 

misto, além de suscitar as preocupações descritas anteriormente, gerou outros 

questionamentos. O desconforto com a poluição sonora, visual e do ambiente, relacionado à 

dinâmica do uso comercial, contribui negativamente para a valorização habitacional em ruas 

com térreos predominantemente comerciais. Uma das entrevistadas alegou considerar 

incompatível a função residencial e a função comercial, visto que as movimentações noturnas 

de carga e descarga representariam um grande incômodo. Outro entrevistado alegou que os 

usos noturnos, tais como bares e casas noturnas, geram dinâmicas incompatíveis com o uso 

habitacional, visto que “a movimentação e o barulho se dão no horário em que o morador está 

em casa e precisa descansar”.  

Os entrevistados que considerariam tal opção mediante ressalvas alegaram que deveria 

existir um controle de usos e atividades que impedisse que a poluição e o incômodo da 

atividade instalada no térreo atingissem a habitação. “Eu moraria, contanto que não tivesse 

um alto-falante na porta.” Três dos entrevistados que avaliaram positivamente esse “formato” 

já moram em edifício de uso misto, tanto em flat, considerando os serviços condominiais 

importantes para a sua percepção da qualidade habitacional da vivenda atual, quanto em 

edifícios com menos alternativas de serviços condominiais. Dois desses têm, atualmente, o 

uso de bar e casa noturna no térreo e se queixaram, nas suas circunstâncias, de que os bares 

deveriam ser mais respeitosos e agir no sentido de minimizar os incômodos. Ambos se 

sentiram incomodados pela presença do bar e alegaram a intenção de mudar de casa.  

Os quatro entrevistados que considerariam tal formato habitacional não têm filhos que 

habitam no imóvel, sendo uma casada e três solteiros. A entrevistada, que desenvolve 

atividades como atriz, revelou que a possibilidade de estabelecer uma atividade profissional 

por meio da instalação de um ambiente para “dar aulas de teatro” e morar no mesmo imóvel, 

“desde que com qualidade”, seria muito positiva, e que uma área de fácil acesso para os 

alunos representaria uma grande vantagem locacional.  
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A respeito do universo amostral, é importante ressaltar que um entrevistado59 teve uma 

atitude “positiva”, ou “positiva mediante ressalvas”, para todas as tipologias e que uma 

entrevistada, mais pessimista, considerou negativas todas as tipologias. Salvo esses dois 

casos, que representaram um desvio em relação aos dados, a percepção e a valorização das 

tipologias edilícias60 estiveram relacionadas com a tipologia habitada e a circunstância 

familiar atual, sendo possível perceber conexões entre o perfil do entrevistado e a atitude 

quanto aos imóveis. 

No entanto, no que diz respeito à percepção da condição do estoque edificado presente 

no Sítio Histórico da Boa Vista, não foi possível verificar uma constância na avaliação a partir 

de nenhuma variável da amostra. Essa análise esteve pautada nos dados colhidos por meio dos 

formulários e do questionamento de quatro fatores relativos à condição dos imóveis da área:   

� Estado de conservação; 
� Segurança e Privacidade;  
� Custo de moradia e 
� Dimensionamento e distribuição dos ambientes internos e conforto.   

O Estado de conservação do estoque edificado no Sítio Histórico da Boa Vista – 

categoria que trata da condição das instalações hidrossanitárias (rede elétrica, água, esgoto) e 

da segurança estrutural do imóvel – foi avaliado de forma muito heterogênea, conforme é 

possível observar no Gráfico 7 a seguir, tendo sido considerado negativo (entre razoável e 

péssimo) por oito entrevistados e positivo por quatro entrevistados. 

Gráfico 7 - Avaliação por parte dos entrevistados do estado de  
conservação das edificações do Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

                                           
59 Entrevistado de código 8, mencionado anteriormente como “essencialmente otimista” no quadro-
síntese das entrevistas. 
60 Casa geminada térrea e de dois pavimentos, apartamento em sobrado com três ou mais pavimentos, 
de uso puramente habitacional, e apartamento em edifício caixão. 
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As avaliações negativas sobre o estado de conservação foram enfáticas. “Ali tá tudo 

caindo aos pedaços. Teve até uma casa que caiu, num foi?”. Um dos entrevistados afirmou, a 

respeito das instalações elétricas, que “ali é tudo uma gambiarra só, tem gato, macaco, tem de 

tudo”.  

Os que consideraram o estado de conservação das edificações razoável o fizeram, 

essencialmente, por reconhecer a heterogeneidade do estado de conservação dos imóveis e das 

sub áreas do sítio histórico. “Alguns estão caindo e outros estão bem cuidados, pintadinhos, 

então é razoável”.  

As avaliações positivas também estiveram relacionadas com a comparação entre o 

tempo decorrido desde a construção e o estado de conservação atual. “Não é toda casa que 

fica de pé depois de cem, duzentos anos de construção”. Nesse sentido, a estabilidade 

estrutural das edificações, comprovada pelo fato de elas permanecerem “de pé depois de 

muitos anos quase sem cuidado”, contribuiu positivamente para a avaliação de dois 

entrevistados sobre a condição de conservação dos imóveis.  

Um dos aspectos mencionados pelos entrevistados é que, pelo fato de as edificações 

serem geminadas, a segurança estrutural de um imóvel confere estabilidade estrutural aos 

prédios vizinhos, sendo responsável pelo inter travamento. Um dos entrevistados relatou, a 

partir de experiências pessoais, um caso em que, após a demolição de uma casa, o imóvel 

vizinho passou a apresentar rachaduras, o que suscitou um sentimento de insegurança em 

relação à estrutura da edificação. Embora o proprietário seja o responsável pela conservação 

do seu imóvel, a falta de manutenção dos imóveis lindeiros foi percebida como uma ameaça. 

A degradação, mesmo que só de alguns imóveis do Sítio Histórico da Boa Vista, revelou-se 

como um fator que contribuiu negativamente para a percepção do estado de conservação do 

conjunto edificado.  

No que diz respeito às condições de Segurança e Privacidade no interior da 

edificação – categoria referente à possibilidade de se reservar frente aos acontecimentos que 

ocorrem nos espaços públicos e de se prevenir contra intrusões indesejadas-, a avaliação 

negativa se sobrepôs à avaliação positiva, conforme mostra o Gráfico 8 a seguir.   
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Gráfico 8 - Avaliação por parte dos entrevistados das condições de segurança  
e privacidade nas edificações do Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

A respeito dessa categoria, a fragilidade das esquadrias, que são “fáceis de arrombar”, 

e a estrutura da coberta da “casa de telha vã”, contribuíram para uma avaliação negativa, pois 

facilitariam as intrusões indesejadas, tanto pelo arrombamento das portas e janelas, quanto 

pelo destelhamento e entrada pela coberta.   

O fato de que, com a abertura de uma janela, qualquer um dos transeuntes poderia 

tomar conhecimento do que se passa no interior da casa, especialmente nos imóveis térreos, 

contribuiu negativamente para a avaliação da categoria ora analisada. “Antigamente, quando a 

área era habitacional, não tinha esse problema. Agora que a área é comercial, passa tudo 

quanto é gente.” A perda do caráter residencial da área, que teve como consequência o fluxo 

constante de pessoas desconhecidas pela rua, aliada à tipologia da edificação que, sem recuo 

frontal ou muros, faz interface direta com a rua, são percebidas como fatores que contribuem 

para a sensação de perda de privacidade nos imóveis desse sítio histórico. 

No que se refere ao Custo de moradia – categoria relativa à composição de custos 

relacionados com a manutenção do imóvel, incluindo tributos e taxas mensais, bem como os 

dispêndios com reparos, manutenção preventiva e reformas da edificação – a avaliação foi 

predominantemente negativa, sendo considerada ruim ou péssima por nove dos doze 

entrevistados, conforme mostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 9 - Avaliação por parte dos entrevistados do custos agregados  
à moradia nas edificações do Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

As avaliações positivas estiveram, em grande medida, relacionadas com a comparação 

entre os custos fixos atuais para a manutenção da moradia, tais como a taxa de condomínio e 

os “rateios”, taxas extras por hora cobradas para a execução de algum reparo no edifício 

coletivo. “Eu pago R$ 600,00 todo mês aqui, investindo muito menos dá para manter uma 

casa. Mais de R$ 6.000,00 por ano, já pensou?”. Em contrapartida, a disponibilidade de 

serviços condominiais que não estariam disponíveis na casa contribuiu para as avaliações 

negativas. Um morador de um apartamento tipo “flat” dispõe de um serviço condominial de 

camareira que, diariamente, realiza a arrumação e a limpeza da sua unidade habitacional. Esse 

entrevistado afirmou que “o preço da diarista já seria o preço do condomínio, se fosse numa 

casa, eu teria que pagar isso por fora, além de todas as outras despesas”. Além disso, os 

entrevistados que tinham “vivência de casa” expressaram que “em casa todo dia é uma 

história, é a bomba que quebra aí falta água, dá infiltração, tem que ajeitar o jardim...”. O 

questionamento sobre o custo de moradia suscitou uma discussão sobre outros custos, não 

necessariamente relacionados com valores financeiros. O dispêndio de tempo e as 

preocupações relativas à manutenção de uma casa, especialmente de uma casa antiga, foram 

abordados por muitos entrevistados.  

Tal aspecto está estreitamente relacionado com as características da tipologia 

arquitetônica em questão. O Dimensionamento, a distribuição dos ambientes internos e o 

conforto do estoque edificado na Boa Vista – categoria referente à versatilidade dos imóveis 

para atender às necessidades habitacionais e às condições de conforto térmico, acústico e 

lumínico no interior da edificação, – foram avaliadas negativamente, conforme mostra o 

gráfico a seguir. 61

                                           
61 Essa categoria tem estreita relação com o “fator de projeto” descrito por Haramoto (1992) e citado 
no Capítulo 2. 
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Gráfico 10 - Avaliação por parte dos entrevistados do dimensionamento, distribuição dos  
ambientes internos e conforto nas edificações do Sítio Histórico da Boa Vista 
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 

Uma entrevistada expressou uma “agonia” em relação a “essas casas todas coladas”, 

referindo-se, especificamente, ao fato de as casas serem geminadas. Outra entrevistada 

mencionou que, mesmo sabendo que os lotes são compridos, considerava a casa “pequena” e 

“espremida”. Explicou que, pelo fato de o lote ser estreito, a edificação tem pouca área de 

interface com a rua, o que, para ela, tem como consequência um sentimento 

“enclausuramento”. O sentimento de “amplidão” e de “liberdade”, considerados importantes, 

“não estão presentes em casas deste tipo”.  

A presença de alcovas também foi considerada desvantajosa por uma das 

entrevistadas. “Ali os quartos não tem janela. Eu cresci numa casa assim, é escura e mal 

iluminada.” Outra entrevistada afirmou que, segundo as informações que detinha, “as casas 

daí dessa área não têm banheiro ou, se têm, é uma casinha lá no fundo do quintal”.  

A síntese, que apresenta a percepção predominantemente negativa dessa amostra sobre 

a condição do estoque edificado, é exposta a seguir: 

Gráfico 11 - Síntese da percepção, por parte dos entrevistados, da condição do  
estoque edificado do Sítio Histórico da Boa Vista  
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Fonte: Entrevistas realizadas pela autora entre março e junho de 2011 
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A avaliação predominantemente negativa quanto ao dimensionamento, distribuição 

dos ambientes internos e conforto nas edificações do Sítio Histórico da Boa Vista contrasta 

com a avaliação positiva, no primeiro momento da entrevista, de algumas das tipologias 

edilícias presentes na área, diante do desconhecimento da localização dos imóveis.   

Foi ressaltado por alguns entrevistados que a avaliação positiva quanto aos referidos 

imóveis não significava, obrigatoriamente, que eles atenderiam às suas necessidades atuais. 

Assertivas como “esse imóvel é muito bom, mas não para mim que moro só” indicaram, em 

certa medida, que as respostas foram impessoais, ou seja, considerar uma tipologia edilícia 

apta ao uso habitacional não significa, necessariamente, uma atitude positiva pessoal em 

relação à moradia na referida tipologia. A avaliação predominantemente positiva de algumas 

tipologias não significa, portanto, que exista uma demanda por elas na amostra entrevistada.   

É importante ressaltar ainda que, após emitirem considerações sobre a viabilidade do 

uso habitacional nessas tipologias, os entrevistados foram levados a responder se “No Sítio 

Histórico da Boa Vista, você moraria em um imóvel assim?”. Todos, sem exceção, 

responderam que, diante das condições atuais do sítio, não optariam por morar na área.  

Mesmo diante da avaliação positiva de uma tipologia edilícia presente no Sítio 

Histórico da Boa Vista, a avaliação negativa quanto ao contexto urbano exclui o Sítio da 

perspectiva habitacional da amostra entrevistada, que demonstrou claramente considerar a 

condição urbana adequada e aprazível como determinante para a escolha residencial, 

antecedendo a escolha do imóvel. 

Diante de tal constatação (de que a opção por uma edificação a ser habitada está 

sujeita a uma avaliação positiva da qualidade do ambiente no entorno da vivenda), seria difícil 

afirmar se as tipologias arquitetônicas presentes no sítio possuem ou não as condições de 

habitabilidade.  

Importa destacar que alguns dos fatores a respeito das edificações que, a princípio, se 

considerou que seriam empecilhos ao uso e à revalorização habitacional de imóveis históricos 

em uma condição de centralidade urbana, esboçados no Capítulo 3, não fizeram sequer parte 

do repertório das razões que desmotivam o uso habitacional no Sítio Histórico da Boa Vista. 

Fatores como (i) as limitações impostas pelas leis conservacionistas, que poderiam reduzir a 

versatilidade e a capacidade das edificações de abrigarem novas tecnologias, dificultando a 

reforma dos imóveis para a sua adaptação às novas necessidades habitacionais, (ii) os 

problemas de titularidade que dificultariam a transmissão da propriedade, (iii) as restrições 
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para a obtenção de financiamento nas instituições bancárias para a aquisição de imóveis 

antigos, e (iv) a ausência de garagem não foram mencionados espontaneamente por nenhum 

dos entrevistados, embora tenham sido mencionados em perguntas específicas fruto do 

desdobramento do roteiro inicialmente planejado.   

A não inclusão desses fatores como empecilhos não significa, no entanto, que eles não 

devam ser considerados em um processo de análise da condição de habitabilidade de imóveis 

históricos; serve mais como indicação de que os entrevistados, que não cogitaram a moradia 

em um desses imóveis históricos, não chegaram a tecer considerações sobre as especificidades 

da edificação histórica. Conforme ressaltaram muitos entrevistados, uma análise 

pormenorizada da condição do imóvel só se justifica mediante a escolha da localização, ou 

seja, mediante uma prévia atitude positiva em relação à condição urbana do entorno do imóvel 

a ser habitado. 

As assertivas dos entrevistados permitiram identificar uma clara atitude negativa 

quanto à condição urbana do Sítio Histórico da Boa Vista. Dentre os fatores que, em síntese, 

caracterizam a sua percepção sobre a condição urbana desse sítio histórico, é possível citar: 

� a proximidade de localidades consideradas perigosas (Coelhos) e a distância 
aos bairros vizinhos mais “nobres” (Espinheiro, Derby); 

� A intensidade do fluxo de veículos nas vias, caracterizada pela velocidade, 
volume e porte dos veículos que transitam na área, o que contribui para a 
poluição sonora e do ar; 

� a má condição de acesso caracterizada (i) pela carência de alternativas de 
transporte coletivo, do tipo “circular”, aos principais corredores de transporte e 
aos destinos cotidianos, (ii) pelo sentimento de insegurança no espaço urbano, 
que inibe os percursos a pé e (iii) pela má qualidade das calçadas e passeios 
públicos, muitas vezes esburacados, mal cheirosos e obstruídos por 
comerciantes e mendigos;  

� a má qualidade dos espaços públicos e a apropriação por práticas consideradas 
degradantes, o que contribui para o sentimento de insegurança;  

� a mudança da externalidade de vizinhança, decorrente (i) da substituição de 
usos e da instalação de atividades comerciais e de serviços, o que acarreta a 
perda do caráter residencial, e (ii) do encortiçamento e da precarização 
habitacional nos imóveis; 

� a percepção de instabilidade estrutural das edificações, que já demonstrou 
colocar em risco os imóveis vizinhos, e 

� o sentimento de abandono, provocado pelo mau estado de conservação do 
estoque edificado, pela quantidade de anúncios de venda de imóveis e pela má 
qualidade da infraestrutura e dos serviços públicos. 
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Os entrevistados ressaltaram que a análise quanto à condição de uma determinada 

circunstância de atender às suas necessidades habitacionais está pautada, primordialmente, na 

análise da condição urbana.  Significa dizer que uma atitude positiva em relação à condição 

urbana do entorno da edificação é condição essencial para que considere uma determinada 

área e os seus imóveis aptos a atender às expectativas habitacionais individuais ou familiares. 

 Diante da referência enfática à má condição urbana do Sítio Histórico da Boa Vista, é 

possível afirmar que a percepção essencialmente negativa quanto à condição urbana desse 

sítio tem um importante papel para o não reconhecimento da área como um “lugar para a 

moradia” por parte da amostra.  

Foi possível apreender, portanto, que o principal fator que dificulta o uso habitacional 

no Sítio Histórico da Boa Vista, que o exclui da perspectiva habitacional da demanda solvável 

da qual a amostra é representante, é a percepção de degradação e “abandono” da área, 

provocada, sobretudo, pela má qualidade do ambiente. Mesmo que algumas das tipologias 

edificadas presentes no sítio tenham sido avaliadas positivamente, a má condição urbana do 

entorno desses imóveis é considerada um fator impeditivo ao uso habitacional nesse sítio 

histórico. Diante do exposto, pode-se afirmar que o Sítio Histórico da Boa Vista, hoje, não 

tem as condições de habitabilidade segundo a percepção da amostra entrevistada. 

Mesmo reconhecida a importância da preservação do Sítio Histórico da Boa Vista 

pelos valores históricos e culturais da área e do seu conjunto edificado, não foi verificada a 

sua valorização habitacional por parte dessa amostra. 

Cabe ressaltar que o reconhecimento da importância da preservação do bem 

patrimonial foi um dos critérios para a seleção da amostra, que foi composta por entrevistados 

de escolaridade de terceiro grau completo e intervalo de renda individual de três a mais de 

quinze salários-mínimos. Diante das informações coletadas no âmbito deste trabalho, é 

possível afirmar que a indicação da Pesquisa de Demanda Habitacional para o Centro 

Histórico do CECI (2003, p.70-71) de que “as pessoas mais educadas, com escolaridade de 

nível superior (terceiro grau) e que possuem maior renda são as que se interessam pelas 

edificações antigas”, e que “a população de maior nível de escolaridade e maior renda é a que 

reconhece valor nas edificações históricas e as preferem no caso de voltar a morar no Centro”, 

nem sempre se comprova.  

Mesmo quando apresentaram uma atitude positiva em relação à moradia no centro e 

na Boa Vista, os entrevistados não morariam, nas condições atuais, na sua porção histórica. E 
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ainda, mesmo que seja possível e desejável habitar em uma tipologia diferente da 

“contemporânea” e mesmo que reconheçam vantagens de morar em um imóvel antigo, os 

entrevistados, no âmbito deste trabalho, não demonstraram ter considerado o Sítio Histórico 

da Boa Vista no momento da sua opção habitacional pelo centro da cidade, e tampouco o 

consideram para uma opção futura.  

A análise dos dados revelou ainda que, com exceção dos dois entrevistados que 

representaram um desvio na amostra, identificados pelos códigos 8 e 11, algumas categorias a 

respeito da condição urbana e do estoque edificado ofertado no Sítio Histórico da Boa Vista 

são avaliadas de forma praticamente unânime, variando de razoável a péssimo no caso da 

avaliação negativa, ou de razoável a ótimo, no caso de uma avaliação positiva, conforme 

detalha o quadro a seguir. 

QUADRO 4: Síntese da percepção dos entrevistados segundo as categorias analisadas

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Infraestrutura e serviços públicos |||||| ||||||

2. Qualidade do Ambiente |||||| ||||||

3. Localização e inserção na trama da 
cidade |||||| ||||||

4. Equipamentos, serviços e comércio |||||| ||||||

5. Dimensionamento, distribuição dos 
ambientes e conforto |||||| ||||||

6. Estado de conservação |||||| ||||||

7. Segurança e Privacidade |||||| ||||||

8. Custo de moradia |||||| ||||||

Legenda da percepção da condição urbana e do estoque edificado por parte dos entrevistados 

Ótimo 

Bom 

Razoável 

Ruim 

Péssimo 
Fonte: Entrevistas realizadas entre março e Junho de 2011 

Dentre as categorias que dizem respeito à condição urbana avaliadas negativamente de 

forma unânime estão (1) Infraestrutura e Serviços Públicos e (2) Qualidade do Ambiente. 

Diante da responsabilidade do poder público no que se refere a tais categorias, é possível 
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atribuir-lhe uma importante participação para que haja uma percepção negativa do Sítio 

Histórico da Boa Vista para fins habitacionais. Em contrapartida, a avaliação positiva da (3) 

Localização e inserção na trama da cidade e dos (4) Equipamentos, serviços e comércio de 

vizinhança, indica a potencialidade da área para fins habitacionais. Tal constatação denota que 

a melhoria da infraestrutura e serviços públicos e, em extensão, da qualidade do ambiente, 

pode ter um impacto positivo sobre a percepção da habitabilidade da área.  

No que se refere ao estoque edificado, a avaliação de todas as categorias foi 

predominantemente negativa, tendo sido as categorias referentes ao (5) Dimensionamento, 

distribuição dos ambientes e conforto e à (7) Segurança e Privacidade avaliadas de forma 

unânime.  

É importante destacar que os entrevistados demonstraram que a avaliação a respeito 

dos imóveis habitados atualmente quanto à sua capacidade de atendimento às expectativas 

habitacionais se deu sob uma ótica “imediatista”. Nenhum dos entrevistados realizou a opção 

habitacional na condição de realizar reformas profundas para que o imóvel satisfizesse as suas 

necessidades, ou pela sua versatilidade ou capacidade de sofrer alterações para atender às 

demandas individuais ou familiares. Ao contrário, os imóveis foram avaliados pelas 

características da edificação no tocante ao dimensionamento e à distribuição dos ambientes, 

ao estado de conservação e às condições de segurança do imóvel no momento em que se 

processou a escolha. Diante disso, ressalte-se que a versatilidade do imóvel histórico de, 

mediante obras, atender às expectativas habitacionais, pode não ser suficiente para motivar 

uma opção habitacional e atrair uma demanda solvável. 

Tampouco a perspectiva de ganhos econômicos seria um fator considerado para a 

opção habitacional por um imóvel histórico. A Pesquisa do CECI (2003, p. 47) relatou que, 

para aqueles entrevistados se declararam satisfeitos com a sua condição habitacional atual, 

“somente a possibilidade de ganhos econômicos os levaria a uma mudança de domicilio para 

áreas centrais”. A perspectiva de valorização econômica do imóvel, no entanto, não foi 

apontada como determinante para a escolha habitacional antecedente por parte de nenhum dos 

entrevistados no âmbito deste trabalho. Um dos entrevistados chegou, inclusive, a afirmar que 

“para ter lucro não precisa ir morar, né? Basta comprar para investir”.  

A possibilidade de lucrar com o imóvel histórico não foi verificada dentre as 

motivações dos entrevistados. O medo “de ficar no prejuízo¨, no entanto, foi demonstrado, em 

entrevista, por uma moradora da Rua de São Gonçalo. Esta relatou que um dos seus vizinhos 

recebeu uma multa de R$20.000,00 por remover os “azulejos históricos” da fachada de sua 
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edificação. A entrevistada, por zelo ao patrimônio e por medo da multa, optou pela realização 

de uma reforma que preservou as características do imóvel. Alegou que tentou obter 

esclarecimentos para a reforma de sua fachada segundo as exigências preservacionistas na 1ª. 

Regional da Prefeitura, no bairro da Boa Vista, tendo sido encaminhada para a sede da 

Prefeitura do Recife no Bairro do Recife sem, no entanto, ter conseguido obter informações 

que desejava. Expôs ainda a dificuldade para se conseguir mão de obra que aceitasse “a 

empreitada” de reformar a sua casa. A entrevistada, que adquiriu um imóvel usado 

anteriormente como depósito, conta que a edificação estava em péssimo estado de 

conservação, sem instalações elétricas ou hidráulicas que funcionassem. Calcula ter gastado 

mais de R$ 70.000,00 durante os cinco anos de reforma, período no qual a casa foi invadida 

quatro vezes para o roubo de material de construção.  

A Prefeitura do Recife, como foi mencionado no Capitulo 4, organizou um curso de 

restauro que capacitou mão de obra para trabalhar na reforma de imóveis históricos sem 

“ferir” o patrimônio. No entanto, essa entrevistada afirmou não ter tido acesso a esses técnicos 

ou a essa informação. Não é possível generalizar a afirmativa, mas o exemplo relatado 

contribui para ilustrar  a percepção da população residente quanto à participação do poder 

público como uma instância coercitiva, que pune aquele que não respeita o patrimônio, mas 

que, ao mesmo tempo, se omite no momento de prestar esclarecimentos.  

5.3 Conflitos, convivência e negociação: possibilidades de revalorização 
habitacional  

Os integrantes da amostra entrevistada, que revelam uma atitude positiva em relação à 

moradia no centro e reconhecem a importância da preservação do patrimônio edificado no 

Sítio Histórico da Boa Vista, poderiam ser vistas como uma “demanda potencial” para o 

centro histórico a partir das prerrogativas esboçadas na pesquisa de Demanda Habitacional 

para o Centro do Recife (CECI, 2003). No entanto, durante as entrevistas ficou evidente que 

esses indivíduos não valorizam a circunstância habitacional do Sítio Histórico da Boa Vista.  

Observou-se que os indivíduos entrevistados, pela sua renda e estrutura de gastos, 

teriam rendimentos compatíveis com os custos agregados à habitação e que, portanto, 

poderiam vir a ser os desejáveis “parceiros” no processo de salvaguarda do patrimônio 

coletivo, de modo a contribuir para conservar uma dinâmica urbana pautada na 

heterogeneidade de funções que um dia caracterizou o centro histórico. No entanto, esses 
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indivíduos não demonstraram interesse habitacional pelo Sítio Histórico da Boa Vista, não o 

tendo considerado na escolha habitacional atual e afirmando categoricamente que, diante das 

condições atuais, não consideram o Sítio uma alternativa para uma moradia futura. A amostra, 

portanto, não se confirmou, no momento presente, como uma demanda potencial para a área 

de estudo.   

Criar meios de atrair e fixar uma população de classe média no centro histórico, 

mesmo que isso demande investimentos iniciais, pode representar grandes vantagens do ponto 

de vista da sua conservação e sustentabilidade. No entanto, além de tentar identificar possíveis 

moradores financeiramente capazes de recuperar as habitações, considera-se importante 

identificar qual a demanda habitacional que existe, atualmente, para o Sítio Histórico da Boa 

Vista.  

É importante ressaltar que a discussão sobre a habitabilidade está estritamente ligada 

ao sujeito que analisa as condições de uma determina estrutura - urbana ou edilícia - de 

atender às suas necessidades e expectativas habitacionais. O termo habitabilidade, então, 

suscita outra pergunta: Habitável para quem?  

Segundo as prerrogativas esboçadas por pesquisas anteriores, a “habitabilidade 

significa coisas diferentes para pessoas diferentes (SILVER, 2010)”. A habitabilidade é, 

portanto, uma condição que trata da interposição entre as necessidades habitacionais e a 

percepção da circunstância habitacional por parte dos sujeitos. Esses realizam a sua análise no 

momento em que se processa a escolha por uma circunstância para a moradia. A condição de 

habitabilidade está assim condicionada a uma análise no tempo presente.  

Compreende-se, diante disso, que o estudo das características atuais dos domicílios e 

dos moradores pode contribuir para a identificação do caráter habitacional de uma área. 

Diante da constatação de que os integrantes da amostra, representantes de uma demanda 

solvável, não configuram uma demanda habitacional potencial para o Sítio Histórico da Boa 

Vista, considerou-se relevante tentar compreender, por meio da análise de algumas 

características dos domicílios e dos residentes, o caráter habitacional da área.  

No Sítio Histórico da Boa Vista, foram identificadas algumas características 

habitacionais bem específicas, como detalha a tabela a seguir. 
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TABELA 5 - Comparativo percentual entre as características dos domicílios no sito histórico da Boa Vista, no 
bairro da Boa Vista e na Cidade do Recife 

CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO 
Sítio 

Histórico 
(%)

Bairro da 
Boa Vista 

(%)

Recife 
(%)

Domicílios com apenas 1 ou 2 moradores 43,49 51,60 26,10 
Domicílios com 3 ou mais moradores 56,51 48,40 73,90 

Segundo o 
número de 
moradores Total 100 100  100 

Domicílios próprios 62 40,46 55,30 76,50 
Domicílios alugados 38,20 39,00 17,40 
Domicílios cedidos63 3,33 5,00 4,20 
Domicílios em outro regime de ocupação  18,01 0,70 1,90 
Total 100 100 100 
Domicílios coletivos   20,66 7,26 1,34 
Domicílios particulares  79,34 92,74 98,66 

Segundo o 
regime de 
ocupação 

Total 100 100 100 
Fonte: IBGE, 2000.  

Conforme é possível perceber, é grande o número de domicílios com apenas um ou 

dois moradores no Sítio Histórico da Boa Vista (43,49%), especialmente se se compara a esse 

percentual com o da Cidade do Recife (26,10%). Ainda é importante destacar que o 

percentual de domicílios alugados no Sítio Histórico é de 38,20%, quando no Recife é  de 

17,40%.  

Os domicílios em outro regime de ocupação representam 18,01% em relação ao total 

de domicílios. Na cidade do Recife, esses são apenas 1,9% do total de domicílios, o que 

possibilita afirmar que os domicílios em outros regimes de ocupação são característicos do 

Sítio Histórico em estudo. Segundo o IBGE (2000, p. 10-11),  

incluíram-se, neste caso: o domicílio cujo aluguel referia-se à unidade domiciliar 
em conjunto com unidade não-residencial (oficina, loja etc.); o domicílio 
localizado em estabelecimento agropecuário arrendado; e também, o domicílio 
ocupado por invasão.  

Dessa forma, no meio urbano, os domicílios em outro regime de ocupação 

correspondem às (i) edificações de uso misto ocupadas em regime de aluguel e às (ii) 

invasões.64  

                                           
62 Denomina-se domicílio próprio aquele que de propriedade, total ou parcial, de um ou mais 
moradores. Pode ter a condição de quitado ou em quitação. Fonte: IBGE, 2000.  
63 Denomina-se domicílio cedido aquele cedido por empregador de qualquer um dos residentes do 
domicílio ou por qualquer outra pessoa, ainda que mediante uma taxa de ocupação ou conservação 
(condomínio, gás, luz etc.). Fonte: IBGE, 2000. 
64 Alguns movimentos de luta por moradia afirmam que a utilização de um imóvel ocioso e 
desocupado para fins habitacionais caracteriza um processo de “ocupação” e não de “invasão”, como 
denomina o IBGE. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) de São Paulo tem como lema 
a frase “Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente” e adverte que a ocupação impõe à propriedade o 
cumprimento da sua função social.  
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No Sítio Histórico da Boa Vista, se somados os domicílios alugados, cedidos, 

alugados em edificações de uso misto e invadidos, tem-se um percentual de 59,64% dos 

domicílios ocupados sem a propriedade do imóvel. Considerando-se que esse percentual no 

Recife é de apenas 23,50%, pode-se afirmar que, no Sítio Histórico da Boa Vista, a ocupação 

sem a propriedade, seja por aluguel, seja por cessão ou invasão, tem um papel importante na 

dinâmica imobiliária.  

Cabe destacar ainda que, no Sítio Histórico, mais de 20% dos domicílios são coletivos, 

percentual consideravelmente superior àqueles obtidos no bairro da Boa Vista (7,26%) e na 

cidade do Recife (1,34%), conforme detalha a Tabela 7. Esses domicílios coletivos, que 

constituem uma presença marcante no Sítio, muitas vezes estão em situação de precariedade e 

de inadequação habitacional, conforme se ressalta no estudo de caso.  

TABELA 6 – Características dos domicílios no Sito Histórico da Boa Vista, no bairro da Boa Vista e 
na Cidade do Recife.  

Domicílios particulares Domicílios coletivos 
Localidade  

Total de domicílios 
100% Total % Total % 

Sítio Histórico da Boa Vista 818 649 79,34 169 20,66
Bairro da Boa Vista 3593 3332 92,74 261 7,26
Cidade do Recife 382199 377070 98,66 5129 1,34

Fonte: IBGE, censo 2000 

É importante destacar que a situação de moradia em um domicílio coletivo, ou aquela 

viabilizada por meio de aluguel, cessão ou invasão, pode ser, em termos gerais, considerada 

mais transitória do que a moradia em um domicílio próprio, o que poderia indicar uma 

situação em que o Sítio Histórico da Boa Vista, para muitos, não é a “casa própria”.  

Em uma condição de transitoriedade habitacional ou de domicílio coletivo, a gestão e 

a conservação do imóvel podem ser uma ação compartilhada por inquilino e proprietário, por 

morador de cômodo ou dono de pensão ou, em contrapartida, ser negligenciada por todos.  

Há de se fazer ainda algumas considerações sobre a renda dos indivíduos que habitam 

nesses imóveis, visto que a compatibilidade entre os custos agregados à moradia e os 

rendimentos dos indivíduos tem um papel importante no que se refere à conservação do 

imóvel e à manutenção das suas condições infraestruturais.  A renda dos chefes de domicílio 

do Sítio Histórico da Boa Vista está disposta na tabela a seguir com base nos Salários 

Mínimos, cujo valor de referência era de R$151,00 segundo o censo do IBGE (2000) .65

                                           
65 Os dados referentes à renda dos chefes de domicílio do Censo 2010 serão divulgados, segundo o 
calendário de divulgação do IBGE (2011), em outubro de 2011. 
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TABELA 7 – Renda dos chefes de domicílio no Sítio Histórico da Boa Vista no ano de 2000.  
Renda dos chefes 

de domicílio TOTAL
0  

SM 
0,5 a 1 

SM 
1 a 2 
SM 

2-3 
SM 

3 a 5  
SM 

5 a 10 
SM 

10 – 20 
SM 

Mais de 
20 SM 

Número de chefes 643 58 74 70 56 93 15 96 41 

9,02% 11,51 10,88 8,71 14,46% 24,11% 14,93% 6,38% 
Participação 100%

40,12% 38,57% 21,31% 
Fonte: IBGE, Censo 2000 

Conforme se verifica, 9% dos chefes de domicílio no Sítio Histórico da Boa Vista não 

tem rendimentos mensais e mais de 40% desses chefes têm rendimentos de 0 a 3 Salários-

Mínimos. A respeito desses dados, é importante ressaltar que o “Custo da Moradia 

Acessível”, um dos componentes do direito à moradia reconhecido pelo Estado Brasileiro,66

pressuporia a “adoção de medidas para garantir a proporcionalidade entre os gastos com 

habitação e a renda das pessoas, criação de subsídios e financiamentos para os grupos sociais 

de baixa renda, proteção dos inquilinos contra aumentos abusivos de aluguel” (ONU Apud

GONÇALVES, 2010). 

No Sítio Histórico da Boa Vista, no entanto, algumas informações indicam a 

incompatibilidade entre a renda dos moradores e os custos agregados à habitação. O Programa 

Morar no Centro, no ano de 2003 (UBB – Prefeitura do Recife), previu que uma obra simples 

de manutenção infraestrutural67 nas casas térreas em estado de conservação regular teria um 

custo de R$8.000,00 a R$10.000,00.68 Com base na informação quanto à renda dos residentes 

do Sítio Histórico e nas estimativas de custo para a manutenção de um imóvel histórico, é 

importante tecer alguns comentários sobre a capacidade de endividamento desses indivíduos.  

A Caixa Econômica Federal, no que se refere à concessão de empréstimo para a 

reforma de um imóvel habitacional, dispõe que o endividamento para o pagamento da parcela 

do empréstimo deverá ser de, no máximo, 30% da renda do requerente. Esse requisito implica 

que um indivíduo com renda de R$453,00, equivalente a 3 salários-mínimos, poderia 

comprometer R$135,00 para o pagamento de uma parcela mensal. O pagamento de uma 

reforma no valor de R$ 8,000,00 resultaria, no caso de uma linha de financiamento sem taxa 

de administração ou sem juros embutidos, em 60 prestações,69 ou seja, no endividamento 

                                           
66 Constante no Comentário do Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, citado no Capítulo 1 
67 Melhoria das instalações elétricas e hidráulicas e reforço no madeiramento do telhado.  
68 O programa previu subsídios para a realização de tais obras, que, no entanto, nunca aconteceram. 
69 Segundo os mesmo cálculos, para indivíduos com renda de 5 salários-mínimos, a mesma reforma 
resultaria em um endividamento de 36 meses, enquanto para aqueles com rendimentos de 10 salários-
mínimos, significaria um endividamento de 18 meses.  
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durante, no mínimo, cinco anos. Ressalte-se ainda que as instituições bancárias exigem, 

muitas vezes, a comprovação de renda dos indivíduos e a regularidade cartorial do imóvel 

para a concessão de financiamentos, exigências nem sempre simples de atender.70  

Talvez a associação entre (i) a renda dos moradores, (ii) a condição de ocupação 

desvinculada da propriedade do imóvel, (iii) a transitoriedade habitacional e (vi) os custos 

relativamente altos para a manutenção preventiva de tais imóveis possa contribuir para a 

compreensão da progressiva degradação do estoque edificado do Sítio Histórico da Boa Vista. 

Diante da má condição de conservação desse estoque, supõe-se que os que moram no Sítio 

não tenham como prioridade a conservação do bem patrimonial coletivo, o que expõe a área e 

o seu patrimônio edificado a um risco latente.   

Se os indivíduos que, a princípio, supôs-se que poderiam promover a conservação 

desse Sítio Histórico não representam uma “demanda potencial” e afirmam que, diante das 

condições atuais, não optariam futuramente pela área, é possível afirmar que a revalorização 

habitacional do Sítio Histórico da Boa Vista por parte de uma demanda de classe média, da 

qual a amostra é representante, não está em curso. Paralelamente, a “demanda instalada” não 

tem demonstrado capacidade para promover tal conservação. 

Diante disso, entende-se a necessidade de compreender quais as expectativas 

habitacionais que poderiam ser atendidas pela circunstância habitacional presente no Sítio 

Histórico da Boa Vista. Para analisar a habitabilidade em um centro histórico é importante 

considerar  também que uma condição de centralidade de uma capital ou sede metropolitana 

pode atrair, pelas oportunidades que oferece, uma diversidade de pessoas de outras partes do 

território.  

Os centros de grandes cidades podem ter a sua dinâmica habitacional compreendida 

também como um lugar de forasteiros, que compõem um grupo consideravelmente 

heterogêneo, formado por indivíduos de distintas procedências e motivados pelos mais 

diversos objetivos.  

Entender a condição de habitabilidade do centro do Recife pressupõe entendê-lo para 

além da sua condição de centralidade urbana, mas também como um centro metropolitano, 

estadual e regional. Os que saem da sua terra em busca de melhores alternativas no Recife e 

                                           
70 Existe hoje uma linha de financiamento da CAIXA, a juros 0, para a reforma de imóveis em áreas 
históricas tombadas em nível federal. O Sítio Histórico da Boa Vista, delimitado como Zona de 
Preservação Histórica, ainda não pôde se beneficiar dessa linha de financiamento.   
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que chegam à cidade sem vínculos familiares, geralmente têm necessidades e expectativas que 

os levem a considerar outros critérios para a sua opção habitacional.  

Os “forasteiros”, que a princípio optam por uma circunstância habitacional durante um 

tempo determinado para a realização de uma tarefa, ou aqueles que se encontram em uma 

situação de moradia transitória, podem ter expectativas diferentes daquelas que costumam 

motivar a escolha pelo lugar de moradia e pelo imóvel a ser habitado em outras partes da 

cidade. Os recém-chegados configuram uma demanda habitacional específica que faz uma 

“leitura da cidade” segundo critérios, por vezes, difíceis de prever, dada a diversidade de 

fatores que motivaram a sua chegada à cidade.  

Para os “forasteiros”, por exemplo, o “estar próximo a seus próximos”, que como 

relata Abramo (2007), é uma das maiores motivações para a escolha habitacional e o 

fundamento da divisão socioeconômica do espaço, pode não ter o mesmo significado. Os 

“próximos” aos “forasteiros” podem ser aqueles provenientes da mesma cidade ou da mesma 

vizinhança ou, simplesmente, aqueles que compartilhem de algum gosto, sonho ou objetivo.  

A busca de distinção socioespacial, considerada um dos importantes motores da 

dinâmica habitacional nas cidades, geralmente relacionada ao status decorrente de uma 

diferenciação da localização residencial, não parece ter o mesmo significado quando se trata 

das motivações para a escolha habitacional dos recém-chegados, e tampouco parece capaz de 

explicar as motivações para a escolha habitacional numa condição de centralidade urbana. Em 

uma condição de centro histórico, a busca por distinção socioespacial e os ciclos de 

depreciação “em cascata”71 decorrentes das inovações do produto habitacional são mais 

capazes de explicar a “não escolha”, a renúncia a essa circunstância habitacional do que a 

escolha do centro histórico como lugar de moradia. 

No que se refere à distinção socioespacial, quando se trata do centro tradicional do 

Recife, importa ressaltar, ainda, que a área foi, e é, para  muitos, a possibilidade de “fazer 

parte” e não de distinguir-se de um todo. Nessas circunstâncias, a condição de “forasteiro”, de 

“diferente”, de sentir-se vulnerável, pode incentivar a criação de relações socioespaciais 

motivadas por outras razões além do status. A ideia dos “forasteiros” de unir-se, de agrupar-se 

é, de certa forma, perceptível na Boa Vista de ontem, como relata Ludermir (2005) quando 

fala dos judeus que, em sua vizinhança, puderam criar uma rede de suporte aos recém-

chegados, ou na Boa Vista de hoje, onde são comuns as referências aos “forasteiros”: “No 

                                           
71 Expressão utilizado por Abramo (2007), já explicada no Capítulo 2. 
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meu prédio tem um monte de apartamento com gente do Crato, muito gente boa a galera” – 

ou aos diferentes:  “ali na José de Alencar tem uma concentração muito grande de... de... eu 

acho que é góticos.  Sabe como é, o povo todo de preto?”. 

É importante ressaltar que esta pesquisa identificou muitos “forasteiros” na amostra de 

entrevistados e, além disso, colheu muitos relatos de “forasteiros” no centro do Recife. Dos 

catorze entrevistados no âmbito deste trabalho, por coincidência ou não, sete eram 

provenientes de cidades menores. Três deles alegaram que, no Censo de 2010, haviam sido 

tabulados como moradoras dos seus domicílios de origem, ainda que já “estivessem morando” 

na Boa Vista.  

É possível que aqueles que estejam morando no Recife, por motivo de estudo ou de 

trabalho, que se considerem residentes de outras cidades ou planejem o retorno para os seus 

domicílios de origem, não cheguem a ser contabilizados como residentes do Recife segundo 

os critérios do IBGE. Os Censos, portanto, não dispõem de dados que permitam revelar e 

apreender o caráter de transitoriedade habitacional dos centros das cidades, e tampouco 

permitem quantificar o real número de moradores nas áreas centrais.  

Esses critérios, que deixam uma lacuna e dificultam a compreensão da transitoriedade 

habitacional, certamente enfraquecem a afirmação de que “os centros vêm perdendo 

população” e levam a questionar se a diminuição do número de residentes nos centros das 

grandes cidades brasileiras se deve, de fato, a uma evasão populacional ou à crescente 

transitoriedade habitacional, ou seja, à presença de pessoas que, para fins censitários, são 

consideradas residentes em outros territórios.  

Além dos dados fornecidos pelo Censo, outras fontes permitem compor o universo do 

pesquisador e elucidar algumas questões sobre o caráter habitacional de uma área e sobre as 

possibilidades de revalorização habitacional. A literatura e a evolução urbana, ao contar 

histórias dos “forasteiros” que se instalaram nos centros das cidades contribuem para 

preencher as lacunas estatísticas e indicar novos caminhos de investigação. 

O livro A hora da Estrela de Clarice Lispector, por exemplo, conta a história de uma 

alagoana que se instala numa pensão no Rio Janeiro, na época considerada “a cidade grande” 

do Brasil. A própria autora, que chegando ao Recife, instalou-se em um imóvel do Sítio 

Histórico da Boa Vista, área que tem a moradia compartilhada e coletiva consolidada há 

décadas, pode ter se reportado a essa memória infantil. Alguns outros livros contam as 

histórias dos “forasteiros” que se instalaram no Recife e especialmente na Boa Vista. O livro 
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O Pátio Vermelho, crônicas de uma pensão de estudantes de Mauro Mota (1984) traz a 

história de uma pensão localizada no Sítio em questão e relata as aventuras e desventuras dos 

estudantes que, vindos do interior, chegaram ao Recife com um objetivo – o de estudar – e 

moraram na Boa Vista enquanto lhes foi conveniente. O livro Charme e Magia Dos Antigos 

Hotéis e Pensões Recifenses, de Rostand Paraíso, fala de muitos que estavam de passagem 

pelo Recife e acabaram nele ficando.  

É importante ressaltar que esta pesquisadora esteve sensível a tais nuances talvez pelo 

fato de que, em sua família, o avô paterno, sertanejo, tenha chegado ao Recife e se 

estabelecido na Boa Vista para estudar. O avô materno, judeu, também se estabeleceu na Boa 

Vista quando a família, fugida dos pogrons que antecederam a segunda grande guerra, 

instalou-se no Recife. O pai da pesquisadora, morador de “uma pensão no Edifício Ouro, 

numa rua transversal à Conde da Boa Vista” e de outra pensão na Rua do Sossego,72 chegou 

inclusive a cogitar – e recusar – a moradia no Sítio Histórico da Boa Vista quando chegou ao 

Recife. Todos eles, habitantes da Boa Vista por um período, mesmo que oficialmente 

residentes nos seus domicílios de origem segundo os critérios estatísticos, tiveram as suas 

histórias para contar sobre as alternativas e os desafios da cidade grande e do bairro da Boa 

Vista.   

Compreende-se, portanto, que o centro do Recife, capital do Estado e sede 

metropolitana, tem um “quê” de transitoriedade habitacional decorrente da sua atratividade 

em uma escala que extrapola a escala urbana. A Boa Vista e o seu sítio histórico também.  

Além da literatura, dos relatos dos que moraram na Boa Vista “um tempo”, dos relatos 

dos que moram hoje e convivem com “a galera do Crato” e da presença de “forasteiros” na 

amostra de entrevistados, alguns outros fatores indicam a presença da habitação transitória no 

Sítio Histórico da Boa Vista, dentre os quais o grande percentual (i) de domicílios ocupados 

sem a propriedade do imóvel, (ii) de domicílios habitados por famílias pequenas de 1 ou 2 

moradores e (iii) de domicílios coletivos, condições consideradas, em muitos casos, 

temporárias. 

O horizonte temporal de permanência mais curto e o regime de ocupação decorrente 

dessa transitoriedade habitacional, geralmente pautado no aluguel do imóvel, são fatores 

importantes a se considerar e que podem interferir na percepção da condição de 

habitabilidade, tanto na escala da área quanto do estoque edificado passível de uso 

                                           
72 Rua também localizada no Bairro da Boa Vista. 
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habitacional. Considera-se, assim, que as necessidades e as expectativas que motivam a opção 

habitacional por parte de uma demanda de “forasteiros” que buscam uma alternativa de 

moradia transitória são diferentes. Generalizando, é possível afirmar que os valores que 

determinam a percepção da habitabilidade em uma condição de centralidade – e de 

centralidade histórica – por parte daqueles que compõem uma demanda por moradia 

transitória são diferentes, tanto no Recife quanto em outras cidades atraentes para os 

migrantes. 

A reflexão motivada por este trabalho levou a concluir que a transitoriedade 

habitacional, desprovida da carga dramática de “erosão de sentido de comunidade” 

(CARRIÓN, 2001, P. 32),  é um dos importantes componentes da identidade habitacional do 

centro dinâmico. O residente, como afirma esse autor, é sim “o ponto de partida para a sua 

revalorização (op. cit. 36)”, mas não só aquele residente cuja família habita na área há três, 

quatro ou cinco gerações, mas também aquele que “está morando” no centro de uma cidade 

porque ela representou a possibilidade do “vir a ser”, do tornar-se advogado, arquiteto, 

empregado ou outra coisa que não teria sido possível no lugar de origem. O centro da 

metrópole, da capital do Estado, do Recife, também representa a possibilidade de ser – ou de 

continuar a ser - aquilo que não se poderia ter sido no lugar de origem, de ser diferente, judeu, 

gay, gótico, hippie.  

Os centros das cidades brasileiras e, por que não, as suas porções históricas, oferecem 

essas e algumas outras possibilidades. A diversidade cultural, social, étnica e econômica dos 

seus moradores, em certa medida, é proporcional ao caráter mais ou menos cosmopolita da 

cidade e ao seu poder de atração sobre outras localidades. Essa heterogeneidade, que compõe 

o grupo de “forasteiros” que fazem do centro a sua morada, pode vir a ser um fator de atração 

habitacional também para o centro das cidades brasileiras de médio e grande porte, como 

acontece em outras cidades do mundo.  

Desse modo, a erosão do sentido de comunidade ou a inexistência de um “caráter mais 

familiar”,73 em certo sentido, não precisam ser tomados como características essencialmente 

negativas. O centro como “terra de ninguém” pode significar também que ele é uma “terra 

para todo mundo” ou, usando uma frase emprestada, que a “cidade é do cidadão e a metrópole 

é do estrangeiro (LUDERMIR, 2005)”.  

                                           
73 Citação de uma das entrevistas 
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A constante substituição da população residente - decorrente de sucessivas “moradias 

transitórias” - pode ser considerada como um importante componente da identidade 

habitacional do centro histórico e não como a falta de caráter habitacional.  Assim, os recém-

chegados - e que pretendem ir embora - podem ser vistos como uma demanda potencial e 

como importantes componentes para o incentivo ao uso habitacional nos centros urbanos. 

Talvez esses, os “forasteiros”, que tenham um horizonte temporal de permanência a princípio 

determinado pela realização de alguma tarefa específica, comporiam um arquétipo que, a 

exemplo daqueles elencados pela pesquisa novaiorquina (SILVER, 2010), atribuem pesos 

diferentes às distintas categorias que integram a habitabilidade no momento da escolha 

habitacional.  

Às características dos “forasteiros” se somam ainda as informações sobre o arquétipo a 

que Silver (2010) se refere como “jovens, solteiros, e com rendimentos limitados”. Os 

representantes desse arquétipo,74 durante as entrevistas que embasaram esta dissertação 

demonstraram valorizar a praticidade e a proximidade do trabalho e do local de estudo, o que 

lhes permite uma maior mobilidade e agilidade na realização das tarefas rotineiras. Não 

demonstraram a intenção de estar próximos a parentes e tampouco a preocupação com o 

status decorrente do local de moradia, valorizaram a proximidade do local do “agito” e a 

“infraestrutura para quem mora só”, referindo-se a mercados, restaurantes e bares. Viabilizar 

uma oferta para atrair uma demanda que não busca status na sua distinção socioespacial 

talvez possa impulsionar uma dinâmica de uso habitacional no centro histórico e, quem sabe, 

contribuir para reverter essa visão negativa quanto ao uso habitacional na área por parte de 

outros indivíduos que venham a se sentir atraídos pela dinamicidade do centro e pela 

diversidade de seus habitantes.  

É importante atentar para o fato de que a avaliação quanto à condição de 

habitabilidade de um imóvel pode ocorrer sob uma ótica “imediatista”. O imóvel considerado 

habitável é aquele que, no momento da análise, atende às necessidades dos indivíduos. 

Quando se trata de uma moradia transitória, muitas vezes ocupada em regime de aluguel, a 

necessidade de reformas e reparos geralmente impede o uso habitacional, tanto pelo custo 

quanto pelo tempo que demandam. Para os “forasteiros”, pois, é necessário que a oferta esteja 

disponível para pronto usufruto, sem que haja a  necessidade de empreender grandes reformas 

ou modificações. 
                                           
74 No âmbito dessa dissertação, este arquétipo foi adaptado para (i) solteiro com rendimentos 
limitados, (ii) indivíduo separado com filhos mas que mora só, (iii) solteiro que divide a residência 
com amigos ou familiares e (iv) solteiro que mora só.  
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O reconhecimento da potencialidade da moradia transitória no âmbito governamental 

pode ser citado, emblematicamente, no caso do Programa Morar no Centro de São Paulo. 

Nesse município, com o aporte de verbas de atendimento habitacional, a Prefeitura viabilizou 

a requalificação de dois edifícios onde haviam funcionado hotéis no centro da cidade. 

Requalificados, esses edifícios passaram a ser utilizados para atender aos beneficiários de 

programas municipais de moradia social segundo duas de suas vertentes: o Programa 

“Moradia-Transitória” - que disponibiliza a habitação durante um período determinado sem 

nenhum ônus para os beneficiários75 - ou pelos programas de Locação Social - que 

disponibilizam habitações por meio de aluguéis subsidiados.76 Nesse caso, a aplicação de 

recursos destinados à habitação para a requalificação de imóveis conseguiu devolver o uso a 

edificações desocupadas.  

As edificações ociosas, além de não cumprirem a sua função social, podem denegrir o 

espaço urbano. Nesse sentido, a aplicação de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 

(2001), tais como a Utilização Compulsória e o IPTU Progressivo, poderia garantir o uso das 

edificações. No caso dos centros históricos, isso pode resultar em uma maior valorização 

habitacional, visto que o sentimento de abandono, também motivado pela presença de muitas 

edificações ociosas, foi ressaltado como um dos fatores que contribuem negativamente para a 

percepção da condição urbana.  

A respeito da condição urbana da área, ressalte-se que a requalificação do espaço 

urbano e a melhoria da qualidade do ambiente, empreendidas pelos governos, têm contribuído 

para a “reconstrução da habitabilidade” de alguns centros históricos e interferirem 

positivamente na externalidade de vizinhança dessas áreas.  

Nesse sentido, cabe usar como exemplo o caso da capital baiana. Em Salvador, a 

revitalização do centro histórico, mesmo pautada no incentivo às atividades de turismo e 

lazer, teve como resultado um surpreendente “retorno” habitacional,77 com uma presença 

marcante de jovens e famílias pequenas.78 Segundo as pesquisas, a dificuldade de transporte 

urbano, combinada com a oferta de serviços no centro, especialmente de educação, têm 
                                           
75 O “Moradia Transitória” é uma das modalidades do Programa de Moradia Social. Funciona como 
uma variante do programa “Bolsa-Aluguel”, que disponibiliza auxílio financeiro a famílias sem 
moradia. O equivalente ao “Bolsa-Aluguel”, na política habitacional municipal do Recife, seria o 
Auxílio-Moradia. 
76 No ano de 2004, um total de 527 famílias eram atendidas pelo programa no centro de São Paulo. 
77 Pesquisas recentes indicaram, entre os anos de 2000 e 2010, um crescimento do uso habitacional de 
12,9 para 47,4 nos térreos dos imóveis (GABRIEL, ZANCHETI, 2010). 
78 O percentual de jovens de 18 a 24 anos no centro histórico reabilitado de Salvador é de 28,8%, 
quase o dobro do percentual de residentes nessa faixa etária na cidade como um todo. 
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contribuído para tornar a área atraente para o uso habitacional, especialmente para uma 

população jovem de classe média com poder aquisitivo mais baixo  (INFOCULTURA Apud 

GABRIEL, ZANCHETI, 2010)   

O retorno habitacional à área revitalizada indica que a requalificação de imóveis e a 

melhoria da qualidade dos espaços públicos, mesmo que não necessariamente voltadas para 

melhorar as condições de habitabilidade, poderá ter como consequência uma avaliação mais 

positiva da condição urbana e, por extensão, uma valorização habitacional. Em igual medida, 

também é possível afirmar que a má qualidade urbana determina uma progressiva 

desvalorização habitacional e a desconstrução da habitabilidade de um sítio urbano. 

Do ponto de vista social, cabe ressaltar que a adequação habitacional, conforme foi 

esboçado, é uma questão de direito de todo cidadão (ONU), reconhecido pelo Estado 

Brasileiro. Esse direito versa sobre as condições físicas e de salubridade da edificação, sobre a 

construção de políticas públicas que contemplem os grupos vulneráveis ou os grupos sociais 

empobrecidos e sobre a proporcionalidade entre os gastos com a habitação e a renda das 

pessoas.   

A compatibilidade entre os rendimentos e os custos agregados à habitação, um dos 

componentes desse direito, em uma condição de centro histórico, transcende a questão social 

individual de direito à moradia, pois pode incidir sobre a condição de conservação do bem 

patrimonial de valor histórico e cultural atribuído por demandas coletivas.  

A degradação físico-ambiental e a degradação do estoque edificado dos centros 

históricos denunciam que os usuários podem não ter como prioridade a preservação do bem 

patrimonial e, mais ainda, apontam para a incompatibilidade entre os custos agregados à 

manutenção preventiva das edificações e os rendimentos da população usuária. Diante disso, 

configura-se uma situação de risco latente para o bem patrimonial, reforçada pela negligência 

e pela omissão do poder público no trato de questões relativas à conservação desse bem. 

A necessidade de conservação dos centros históricos brasileiros traz para a discussão o 

papel do agente privado, visto como um agente essencial para o processo de conservação do 

bem patrimonial. No entanto, neste estudo, identificou-se que o centro histórico estudado não 

atende às necessidades e às expectativas habitacionais de uma demanda que poderia promover 

a sua conservação. O Sítio Histórico da Boa Vista, hoje, está excluído das perspectivas 

habitacionais da amostra entrevistada. A revalorização habitacional desse Sítio não está em 

curso, muito pelo contrário.  
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A habitabilidade nesses centros é tanto uma questão de conservação, visto que 

contribui para preservar a heterogeneidade de funções que um dia caracterizou a área, quanto 

de funcionalidade, já que uma área com infraestrutura instalada e com a presença de diversos 

equipamentos e instituições de interesse público que se torne inapta ao uso habitacional vai ter 

a sua infraestrutura instalada subutilizada.  

Diante dos conflitos identificados no Sítio Histórico da Boa Vista, prova-se a 

necessidade de uma intervenção para que, inicialmente, seja possível estancar o processo de 

desvalorização e, em seguida, se possa pensar em reverter o quadro de degradação que 

paulatinamente nele se instaurou.  

Cabe questionar se esse Sítio deve continuar a se integrar à dinâmica urbana, 

cumprindo apenas a função de centralidade urbana, com seus espaços planejados para atender 

aos fluxos, mesmo que em detrimento dos seus lugares de permanência.  

Será que a ambiência do Sítio Histórico da Boa Vista tem algo que se deve preservar? 

Será que os seus moradores merecem espaços públicos qualificados? Será que as suas casas 

devem continuar a ser casas? Enfim, será que o Sítio Histórico da Boa Vista ainda merece ser 

tratado como um lugar de moradia? 

Figura 79 - Casario da Rua da Glória em um domingo de manhã. 2008. Foto da autora 



|   183 

Considerações finais 

Acasadoamorperdido  

A casa do amor está vazia. Levaram tudo. Todos os ruídos e silêncios, os panos 
secos e molhados estendidos no varal. [...] Vazia e limpa, a casa mantém seus 
espaços, sua arquitetura muda. Sem nenhum cheiro, sem nenhuma mancha no 
chão. As janelas e as portas estão todas fechadas, com vedações de concreto nas 
suas brechas. [...] Enfim, os códigos mudaram. [...] Bauman tem razão: 
“modernidade líquida, amor líquido”. Há o receio de as casas se tornarem 
lugares de passagem e não de moradia (REZENDE, 2007, p. 131, grifos nossos).  

À medida que se vão os habitantes, esvaziam-se as casas. Esvazia-se, em certa medida, 

a materialidade da cidade, que envolve e dá suporte às praticas e às interações sociais. Se as 

relações decorrentes do uso habitacional não encontram o seu lugar no centro histórico, nos 

seus espaços públicos e nos seus imóveis, a arquitetura emudece, perde a sua capacidade de 

transmitir a história da cidade. A arquitetura muda, transforma-se, descaracteriza-se, quando 

as casas se tornam lugar de passagem e não de moradia. Uma dinâmica urbana transformada, 

novos códigos, novos usos, outras atividades instaladas.  

No Sítio Histórico da Boa Vista, muitos dos imóveis que originalmente abrigaram o 

uso habitacional nunca tiveram um caráter de excepcionalidade. Foram casas como tantas 

outras, edificadas para atender às necessidades e expectativas habitacionais segundo as 

normativas da época. Com o tempo, no entanto, essas casas passaram a compor conjuntos 

edificados que, construídos de acordo com outra lógica de planejamento, outros preceitos 

arquitetônicos e urbanísticos, em resposta a outros determinantes sociais, econômicos e 

culturais, tornaram-se representantes de um passado comum aos citadinos que se relacionam 

com a cidade do Recife.  

A condição físico-espacial atual desse Sítio é um indício de que um processo grave se 

delineia. Para Eisner, autor que analisa o nascimento e a morte de uma vizinhança 

novaiorquina por meio dos sucessivos ciclos de desvalorização habitacional, “enquanto a 

evolução é mostrada pelo declínio de seus prédios, me parece que as vidas dos habitantes são 

a força interna que gera a decadência. As pessoas, não os prédios, são o coração da matéria 

(2009, p. 1)”. 

Diante da constatação dos sucessivos ciclos de evasão em porções da cidade que 

condensam uma imensa carga simbólica, da desvalorização habitacional e da necessidade de 
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sua preservação emergem alguns questionamento. Se os habitantes, que mantêm “vivas” as 

edificações, perderem o interesse pelo centro histórico, qual será o seu futuro? O que sobra da 

urbanidade se os indivíduos deixam de reconhecer valor de uso habitacional no centro 

histórico? Tomando como empréstimo a expressão de Moreira, o que sobra às “cascas de 

tijolo, argamassa e ferro fundido”, se não existem pessoas que lhes atribuam valor de uso 

habitacional?  

Conforme se discutiu no Capítulo 1, os impactos negativos da desvalorização dos 

centros históricos são tangíveis em muitas cidades do Brasil. No contexto nacional, a 

delimitação e a institucionalização de sítios históricos e de zonas de preservação urbana não 

têm garantido a salvaguarda do bem patrimonial, especialmente no que se refere às 

edificações de propriedade privada. A diminuição da população residente nesses centros, 

constatada pelos censos, e a sua suposta desvalorização como lugar habitacional levaram ao 

questionamento sobre a condição de habitabilidade do centro histórico. A habitabilidade foi 

analisada considerando-se que os indivíduos, fonte de vitalidade dos centros históricos, são 

importantes agentes patrimoniais no que se refere à conservação e à salvaguarda do estoque 

edificado de valor histórico.  

A adequação de uma circunstância habitacional às necessidades individuais foi objeto 

do Capítulo 2. O meio acadêmico, os institutos governamentais e o mercado imobiliário de 

habitações que, à sua maneira, investigam e discutem o que seja a habitabilidade, a qualidade 

residencial e a adequação habitacional, contribuíram para a formulação de uma definição de 

habitabilidade para os fins deste trabalho.  

Considerou-se que a condição de habitabilidade depende da percepção dos atributos de 

uma determinada circunstância habitacional segundo a sua capacidade de satisfazer as 

necessidades humanas. Essa percepção pode ser alterada ao longo do curso da vida, de acordo 

com as necessidades, as intenções e as expectativas dos indivíduos em relação ao espaço 

habitado e, também, conforme as mudanças dos atributos definidores de uma circunstância 

habitacional. 

O diagnóstico da condição de habitabilidade do Sítio Histórico da Boa Vista esteve 

pautado na percepção e na valorização da atual circunstância habitacional por parte de 

integrantes de uma amostra que, segundo prerrogativas de pesquisas anteriores, poderiam ser 

considerados como uma demanda potencial por moradia no centro histórico. No entanto, os 

entrevistados, apesar de reconhecerem a importância da preservação do estoque edificado de 
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valor histórico e de terem uma atitude positiva em relação à moradia no centro da cidade,  não 

se revelaram como uma demanda potencial diante das condições atuais do Sítio. 

Para compreender a circunstância habitacional de uma área onde se delineia um 

processo de evasão e de desvalorização habitacional, ainda foi considerado ainda importante 

analisar o processo histórico que contribuiu para definir essa circunstância. O estudo do uso 

habitacional na evolução urbana do Sítio Histórico da Boa Vista, constante no Capítulo 4, 

revelou, sob uma perspectiva histórica, a construção da habitabilidade sobre um terreno 

alagadiço, e a desconstrução da habitabilidade do Sítio por meio de processos reais e 

normativos que têm contribuído, há séculos, para a sua desvalorização e para a diminuição do 

seu uso habitacional. 

No que diz respeito a sua dinâmica urbana mais recente, apesar da intenção expressa 

de incentivar a moradia no centro histórico, é possível perceber a desconstrução da 

habitabilidade.  Do ponto de vista dos processos reais, essa desconstrução ocorre por conta (i) 

das intervenções, que desfiguram a área, (ii) da anuência, que permite a instalação de 

equipamentos e práticas que desfavorecem as relações espaciais decorrentes da moradia e (iii) 

da omissão ou descaso com que são tratadas algumas questões urbanas, o que, 

comprovadamente, pode contribuir para a degradação da área. Ainda em relação aos 

processos reais, cabe destacar que a política habitacional, tanto no âmbito municipal quanto 

no federal, tem-se voltado para a produção ou o incentivo à produção de novas moradias, 

mesmo que isso signifique dar as costas a um estoque edificado passível de uma melhor 

utilização, a perda de vitalidade e a subutilização da infraestrutura instalada no centro da 

cidade.  

Do ponto de vista normativo, as delimitações de Zonas de Preservação, quase sempre 

atreladas a limitações ao direito individual de intervenção no imóvel, não são acompanhadas 

pela aplicação de instrumentos que poderiam evitar a ociosidade de imóveis, tais como o 

IPTU Progressivo no Tempo. No entanto, quando o imóvel sofre descaracterização, as multas 

não deixam de ser aplicadas. O instrumento que poderia vir a compensar as perdas de 

potencial construtivo daquele que possui um imóvel histórico, tal como a Transferência do 

Direito de Construir, também não é plenamente aplicado. Assim, a posse de um imóvel no 

centro histórico pode significar, por um lado, perdas de potencial construtivo e, por extensão, 

perdas econômicas e, por outro, a responsabilidade de manter o bem patrimonial. Enquanto 

isso, o entorno da vivenda se degrada e perde, progressivamente, o caráter habitacional.  
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No Sítio Histórico da Boa Vista, (i) a localização central, (ii) a infraestrutura instalada, 

(iii) a proximidade e a acessibilidade aos postos de trabalho, (iv) a presença de equipamentos 

e serviços públicos e (v) a disponibilidade de comércio e serviços de vizinhança 

complementares ao uso habitacional não têm sido capazes de preservar o seu caráter 

habitacional. A diminuição da população residente, a precarização habitacional e a 

substituição da atividade residencial por atividades comerciais indicam, ao contrário, a 

desvalorização habitacional desse Sítio. 

Concluiu-se que o Sítio Histórico da Boa Vista não tem, hoje, as condições de 

habitabilidade segundo a percepção de indivíduos que, a princípio, haviam sido considerados 

como uma demanda habitacional potencial para a área, o que indica que um processo de 

revalorização habitacional, encabeçado por forças privadas, não está em curso. Também não 

foram encontrados indícios de que o processo de degradação e de desvalorização habitacional 

da área esteja na iminência de parar ou se reverter.  

De forma preocupante, a dinâmica urbana atual tem colocado à prova a resiliência do 

Sítio Histórico da Boa Vista. Diante dessas conclusões, este trabalho não poderia parar por 

aqui. É natural do arquiteto e urbanista identificar, nos problemas existentes no espaço 

urbano, as potencialidades, a vida que pulsa, a materialidade que tenta se manter. A esperança 

é natural do arquiteto e urbanista, um vício profissional. Esse otimismo pode até comprometer 

sua capacidade crítica e analítica, visto que o diagnóstico, por vezes, toma uma direção 

propositiva. No entanto, quando Argan fala do Urbanismo como disciplina, justifica essa 

postura. 

Para esse autor, o que distingue o urbanismo de qualquer outra disciplina não é a 

qualidade dos seus conteúdos, mas “o processo com que os elabora, os coloca em relação 

dialética entre si, os organiza em um sistema cujos componentes dão lugar a uma resultante 

(ARGAN, 1998, P. 211)”. Neste trabalho, a aproximação do objeto empírico de estudo 

determinou um processo de elaboração, uma atitude de flâneur, daquele que não sabe nada 

cientificamente mas que não cansa de tentar decifrar a cidade. Essa atitude, essa vontade de 

entender a cidade, foi essencialmente importante para a compreensão do problema urbano de 

que trata este trabalho.  

Segundo Argan (op. cit.), a resultante do urbanismo é uma postura “que tem em vista a 

mudança de uma situação de fato reconhecida como insatisfatória”. Considera-se importante, 

portanto, uma perspectiva de futuro.  
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No sentido de manter – ou resgatar – o caráter habitacional do Sítio Histórico da Boa 

Vista, faz-se necessário compreender as expectativas habitacionais que poderiam, ali, 

encontrar o seu lugar, a partir do reconhecimento do caráter habitacional específico dos 

centros históricos e da diversidade das suas possibilidades em termos.  

Em uma condição de centralidade como a do Recife, sede de região metropolitana e 

capital de Estado, é importante considerar que a atratividade exercida pelo seu centro 

histórico extrapola a escala da própria cidade. A presença de pessoas provenientes de outras 

cidades, que se reportam a este centro para estudar e trabalhar e que nele moram por um 

período determinado para a realização de uma atividade, torna pertinente considerar o seu 

caráter de moradia transitória. 

Os indivíduos que não pretendem permanecer na cidade podem configurar, portanto, 

uma possível demanda habitacional. Para eles, o horizonte temporal de permanência mais 

curto e o regime de ocupação dele decorrente podem condicionar a percepção quanto à 

condição de habitabilidade de um imóvel e do seu entorno, conforme se expôs no Capítulo 5. 

A transitoriedade habitacional demonstrou ser uma característica do centro histórico 

do Recife, não pelo IBGE, cuja definição de população residente não é capaz de revelar o 

caráter de moradia transitória, mas por outras fontes - literárias e pessoais, pela diversidade da 

procedência dos entrevistados e pelos relatos sobre a presença de “forasteiros”. Caberia 

investigar e quantificar qual a importância dessa transitoriedade habitacional e quais as 

possibilidades de isso se tornar um viés para a revalorização habitacional do centro do Recife, 

a partir de um formato que garantisse ao centro histórico um lugar na dinâmica habitacional.  

Constata-se, a partir deste trabalho, a importância de futuras investigações sobre a 

transitoriedade habitacional, que pode compor o caráter habitacional dos centros de grandes 

cidades e fornecer subsídios para propostas de revalorização habitacional de centros 

históricos.  

Fica claro, pois, que este trabalho é apenas mais um passo em um campo de pesquisa 

que oferece inúmeras possibilidades. Além de responder a perguntas, o seu desenvolvimento 

permitiu a formulação de questionamentos mais elaborados e de hipóteses para pesquisas 

futuras. Diante do próprio caráter dos centros históricos, que remetem à “gênese”, à 

permanência concreta em meio a hábitos que se transformam, à resistência de antigos lugares 

que “pelejam” contra as novas práticas que passam a existir no seu “intra muros”, torna-se 

difícil tecer considerações finais.  
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Face às ameaças latentes aos centros históricos brasileiros, tanto à sua materialidade 

quanto à sua urbanidade e à vida que os preenche, este trabalho acadêmico tece, ao contrário, 

considerações sobre a continuidade, visto que visa contribuir para a continuidade da pesquisa, 

subsidiando aqueles que pretendam entender a condição de habitabilidade no centro histórico 

e, por que não, para a continuidade dos centros históricos, para a sua sobrevivência. 

F I M  
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ANEXOS 

A- Ficha de identificação do entrevistado 
B- Roteiro de Entrevista 
C- Formulário a respeito da Condição Urbana e do Estoque Edificado 
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ENTREVISTA  

MORAR NO CENTRO 
Data:     
Código da entrevista: 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O MORADOR  
Nome:  
 

Idade:  
Telefone:  

Profissão:  
Estrutura familiar que habita neste imóvel: 
 
Renda Familiar (rendas somadas dos chefes de domicílio): 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

1 a 3   salários mínimos 
3 a 6   salários mínimos 
6 a 10 salários mínimos 
10  a 15 salários mínimos 
Mais de 15 salários mínimos 

R$    540  a  R$ 1.620 
R$ 1.620  a  R$  3.240 
R$  3.240 a  R$  5.400 
R$ 5.400 a  R$  8.100 
Mais de R$  8.100 

Deslocamentos diários (trabalho, escola dos filhos...) 
(__) a pé        (__) de carro    (__) de ônibus   (__) de bicicleta  (__)_______________ 
para os bairros ___________________ 

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL ATUAL 
Endereço: 

 
Tipologia: 
 
Regime de propriedade 
(__) proprietário (__) locatário   (__) ______________ 
Número de 
(__) quartos     (__) banheiros  (__) ______________ 
 
Informações sobre o estacionamento dos veículos: 
 
Quais os custos mensais para a manutenção da casa: 
Contas: condomínio, água, luz, gás  
 
Com que freqüência você realiza reparos? 
Quando foi a última vez que você teve que realizar um reparo? 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL HABITADO ANTERIORMENTE 
Endereço: 

 
Tipologia: 
 
Número de 
(__) quartos     (__) banheiros  (__) ______________ 
 
Informações sobre o estacionamento dos veículos: 
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ENTREVISTA  
MORAR NO CENTRO 
Data:     
Código da entrevista: 
 

1. Há quanto tempo mora neste imóvel? 
 
2. Qual era o seu horizonte temporal de permanência neste imóvel quando você veio morar aqui? 

(__) Tempo determinado pela realização de alguma tarefa específica: _____________________ 
(__) Tempo determinado : _____________________ 
(__) Tempo indeterminado : ___________________ 
(__) Para o resto da vida : _____________________ 
 

3. O que você levou em consideração quando optou por morar aqui? 
 
4. O que levou você a optar por esta área da cidade?  

Cite 3 fatores que contribuíram positivamente para a sua opção por morar nesta área. 
Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
 

5. Você pensou em morar em outras áreas da cidade? Quais? 
O que elas tinham em comum com o centro?  
O que elas tinham de diferente? 

 
6. O que levou você a optar por este imóvel específico? 

Cite 3 fatores que contribuíram positivamente para a sua opção por morar neste imóvel. 
Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
 

7. Aqui no centro da cidade, você pensou em morar em um imóvel de tipologia diferente?  
 
O que ele  tinha em comum com o imóvel que você habita hoje?  
O que ele  tinha de diferente do imóvel que você habita hoje?  
 

8. (TIPO 1) Você comprou o imóvel, se você fosse só alugar, quais seriam os seus critérios? 
(TIPO 2) Você alugou o imóvel, se você fosse comprar, quais seriam os seus critérios? 
 

9. Você pretende se mudar daqui?  
(__) não    (__) talvez sim, mas não agora   (__) sim, já estou procurando 
 
Em que horizonte temporal? 
Para onde?  Outro imóvel no centro, com a mesma tipologia 
   Outro imóvel no centro, com tipologia diferente 

Área fora do centro, com a mesma tipologia 
Área fora do centro, com tipologia diferente 

Porque?  
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10. Quais os fatores que você, hoje, considera importante para a sua opção habitacional? 
 
Em relação à área, ao bairro  
Elenque 3 fatores segundo o grau de importância deles para você hoje. 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
 
Em relação à unidade habitacional, ao imóvel  
Elenque 3 fatores segundo o grau de importância deles para você hoje. 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
 

11. O que você acha deste imóvel para moradia?  
Casa térrea de porta e janela (todo o imóvel) 
Casa térrea +1 (todo o imóvel) 
Casa térrea + 2 (um pavimento ou fração do pavimento) 
Sobrado uso misto com comércio no térreo (pavimento ou fração de pavimento superior) 
Apartamento em edifício caixão  

 
12. Você conhece o sítio histórico da Boa Vista? O que você acha da área? Acha importante preservá-la? 

Você acha que ali é um bom lugar para morar? Por que? 
Você moraria lá? Por que? 
 

13. Você chegou a cogitar morar no sítio histórico quando fez a sua opção habitacional? 
(__) Não  Porque? 
(__) Sim  Porque não foi? 
 

14. Quais os fatores que impediram que você fosse morar na área?  
Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar nesta área. 
Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
 

15. Mostrar novamente fotos de imóveis do sítio histórico da Boa Vista 
 

Casa térrea  
 

Você moraria num imóvel deste tipo localizado no da Boa Vista?  

Se ele fosse em outro lugar, como Olinda ou no Poço da Panela, você moraria? 

Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar neste 
imóvel. Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 

____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 

O que poderia fazer você querer morar num imóvel com esta tipologia no centro 
histórico? 
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Casa térrea + 1 

 

Você moraria num imóvel deste tipo localizado no da Boa Vista?  

Se ele fosse em outro lugar, como Olinda ou no Poço da Panela, você moraria? 

Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar neste 
imóvel. Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 

____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 

O que poderia fazer você querer morar num imóvel com esta tipologia no centro 
histórico? 

 
Pavimento em casa 
de dois ou mais 
pavimentos  

 

Você moraria num imóvel deste tipo localizado no da Boa Vista?  

Se ele fosse em outro lugar, como Olinda ou no Poço da Panela, você moraria? 

Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar neste 
imóvel. Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 

____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 

O que poderia fazer você querer morar num imóvel com esta tipologia no centro 
histórico? 

 
Pavimento em 
sobrado de uso 
misto  

 

Você moraria num imóvel deste tipo localizado no da Boa Vista?  

Se ele fosse em outro lugar, como Olinda ou no Poço da Panela, você moraria? 

Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar neste 
imóvel. Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 

____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 

O que poderia fazer você querer morar num imóvel com esta tipologia no centro 
histórico? 

 
Apartamento em  
Edifício Caixão  
 

 

Você moraria num imóvel deste tipo localizado no da Boa Vista?  

Se ele fosse em outro lugar, como Olinda ou no Poço da Panela, você moraria? 

Cite 3 fatores que contribuem negativamente para a sua não opção por morar neste 
imóvel. Elenque os fatores segundo o grau de importância deles para você. 

____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 
____________________________________________ | ________ 

O que poderia fazer você querer morar num imóvel com esta tipologia no centro 
histórico? 

16. Na sua opinião, quais os fatores que dificultam o uso habitacional em um imóvel histórico do centro da 
cidade?


