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apresentação
Em quantos lugares da cidade você se reconhece? O Guia 

(co)Memorativo da Boa Vista faz parte de uma construção 
coletiva para identificar a camada sensível que existe na 
memória das pessoas, os principais marcos do bairro da Boa 
Vista e os seus significados. O livro celebra o famoso bairro e 
patrimônio histórico cultural na busca da sua transformação 
em um ambiente de mais trocas e compartilhamentos da 
cultura local. 

O Guia (co)Memorativo da Boa Vista é um projeto reali-
zado pela colaboração do Coletivo Massapê, Habitat para 
Humanidade Brasil e as dezenas de apoiadores que acre-
ditaram na iniciativa. O trabalho foi contemplado no edital 
Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural, que tem como 
objetivo a valorização do patrimônio cultural brasileiro atra-
vés do impulsionamento de campanhas de financiamento 
coletivo. Selecionado junto a várias outras iniciativas do 
território brasileiro, o Guia tem como fim fortalecer a his-
tória e as práticas culturais do nosso país a partir de um 
processo coletivo.

Quem não conhece a Boa Vista? Apostamos que muitos 
pernambucanos ao menos já ouviram falar no bairro. Mas, 
será que nós conhecemos suas características, seus deta-
lhes e o que este bairro representa para a força da nossa 
cultura? 

Nesse sentido, apresentamos o bairro da Boa Vista e sua 
vizinhança a partir da colaboração dos olhares de diferentes 
atores sociais. O presente livro traz elencados importantes 
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aspectos que contam sobre as histórias, memórias e sen-
timentos do bairro. 

Na busca da disseminação das importantes propriedades 
da Boa Vista e do seu entorno imediato para a identifica-
ção e o desenvolvimento cultural da sociedade da cidade 
do Recife, o conteúdo a ser aqui apresentado tem cunho 
educativo, afetivo, inspirativo e participativo. Sendo posto 
como uma semente para florescer o sentimento de per-
tencer a um bairro, uma cidade, a um estado e a um país 
a partir do ato de enxergarmos a nós mesmos e a nossas 
heranças carregadas.

apresentação
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introdução
A Boa Vista, foco do conteúdo aqui apresentado, repre-

senta parte do coração da cidade do Recife. Sua história é 
muito vasta e suas memórias são diversas. O bairro está 
diretamente relacionado com a formação da capital per-
nambucana, que tem como marcos iniciais da sua ocupação 
urbana o Bairro do Recife, Santo Antônio, São José e Boa 
Vista.

A cidade do Recife foi originada em 1537, a partir do antigo 
Istmo que comunicava o porto, onde hoje está localizado 
o Bairro do Recife, à cidade de Olinda. É a mais antiga das 
capitais brasileiras e seu nome faz referência aos recifes 
de corais encontrados no litoral pernambucano. A partir do 
século XVII, a região do centro do Recife passou a ser cada 
vez mais ocupada, o que levou a cidade a se espraiar por 
meio de  aterramentos realizados nos sentidos dos bairros 
de Santo Antônio e São José, Boa Vista e Santo Amaro. 

Atualmente, o Centro do Recife é composto por vários 
bairros, sendo alguns deles a Boa Vista, Santo Antônio 
e São José, que, juntos, são conhecidos e referenciados 
pelos pernambucanos como “a cidade”. É na cidade onde 
borbulha o comércio, a vida dinâmica, o “vuco-vuco” e o 
pólo cultural. Os limites entre os bairros da Boa Vista, Santo 
Antônio e São José são inexistentes sob o olhar das pessoas, 
que vêem esses lugares como ambientes frequentemente 
interligados, onde um bairro faz parte do outro.

Boa Vista, entre os três, é o bairro que, atualmente, se 
distingue pelo seu caráter residencial em conjunto com o 
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uso de comércio e serviço. O bairro preserva hábitos sociais 
e tradições culturais recifenses, o que contribui para uma 
maior vitalidade no centro histórico do Recife. Toda essa 
representação é de fundamental importância, para que a 
Boa Vista seja reconhecida, rememorada e valorizada. 

No presente, parte da Boa Vista e desses bairros vizinhos 
são reconhecidos como patrimônio histórico e cultural da 
cidade do Recife. Isso significa que, de acordo com as leis 
de regimento da gestão da cidade, do estado e do país, 
é necessário proteger os aspectos de representatividade 
cultural desses lugares. O fato dos lugares, expressões, 
celebrações e saberes serem considerados como patri-
mônio cultural indica que eles representam as heranças 
culturais de determinados grupos sociais. Isso também 
quer dizer que os prédios antigos e as tradições são prote-
gidos para que se mantenham o máximo de tempo possível 
como testemunho para o futuro, preservando a memória e 
a identidade cultural de uma coletividade social. 

Mas o que isso significa nas nossas vidas? O que é patri-
mônio cultural? Por que devemos proteger alguns lugares, 
expressões, festas etc?

Patrimônio cultural, de acordo com as convenções da 
UNESCO, é:

No sentido mais amplo do termo, patri-
mônio cultural é tanto um produto 
quanto um processo que proporciona 
às sociedades um conjunto de recursos 
que são heranças do passado, criados 

introdução
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no presente e mantidos para o benefício 
das gerações futuras. Sobretudo, abran-
ge não apenas o patrimônio tangível, 
como também o natural e o intangível. 
(Unesco Culture for development indi-
cators, 2014, p. 130, tradução própria).

Até poucas décadas, as conversas sobre patrimônio cul-
tural se limitavam à visão de especialistas, principalmente 
profissionais de história, sociologia ou arquitetura e urba-
nismo. No entanto, passou-se a entender que a definição 
do que devemos reconhecer como patrimônio cultural para 
um determinado grupo precisa abarcar o olhar de diver-
sos tipos de pessoas e levar em conta aspectos materiais 
(construídos) e imateriais (expressões, festas, etc). Para a 
realização do Guia (co)Memorativo da Boa Vista, a compre-
ensão coletiva deste sítio histórico foi o mais importante 
ponto de partida para o reconhecimento do que, na Boa 
Vista, para as pessoas, possuiu e ainda possui represen-
tatividade na memória e na sua história. O processo nos 
trouxe e trará alternativas de como podemos seguir no 
futuro conservando tais heranças, tão importantes para a 
identidade do Recife.

Ser patrimônio não significa nada sem a participação 
das pessoas, por isso, juntos, a partir de uma construção 
coletiva, poderemos conservar a região, pensar o seu futuro 
e viver ainda mais intensamente esse marco da história do 
Recife!



 

13

Se o patrimônio cultural é representativo para a socie-
dade, não há razões para que não haja o mínimo de envol-
vimento social nos processos de reconhecimento e con-
servação dos bens culturais. Conservar nossa cultura é um 
direito e um dever. Sem pessoas, não existirá preservação, 
por isso, o Guia (co)Memorativo da Boa Vista, além de ser 
feito a partir de um olhar coletivo, busca ampliar cada vez 
mais os relatos aqui trazidos. Este livro busca contribuir 
para a preservação através da informação sobre o que a 
Boa Vista representa para a sociedade. 

Além dos lugares que já são protegidos como patrimônio 
cultural pelas leis existentes, o bairro da Boa Vista ainda 
é muito mais do que imaginamos. A presença de moradia 
contribuiu para que tradições culturais do lugar fossem 
mantidas e muitas outras fossem surgindo com o pas-
sar do tempo. Mesmo que ainda não sejam reconhecidas 
pelos órgão de preservação, são parte da memória e dos 
sentimentos das pessoas que se relacionam com o bairro 
da Boa Vista. Dessa forma, o Guia (co)Memorativo da Boa 
Vista tem o intuito de revelar e compreender para além 
do que está documentado, trazendo diferentes pontos de 
vista e entendendo que para ser patrimônio cultural, não 
necessariamente, um referido bem tenha que ser protegido 
pelas leis.
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o processo de construção do guia

Baseado nas teorias de participação social e significância 
cultural, e inspirados na metodologia de inventários parti-
cipativos do IPHAN, este trabalho é fruto de muito afinco 
pela busca da representatividade do olhar sobre as heranças 
culturais da Boa Vista e seu entorno, sob a ótica da delimi-
tação da Zona Especial de Patrimônio Histórico-Cultural do 
Bairro da Boa Vista (RECIFE, 2020) e suas adjacências. Isto 
foi feito através de um processo de compreensão coletiva 

- com entrevistas, oficinas, diálogos e observações dinâ-
micas -, juntamente a pesquisas históricas, cartográficas 
e iconográficas. 

financiamento 
coletivo >> >>

mobilização 
social

compreensão 
coletiva
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Nesse sentido, o processo foi estruturado em algumas 
etapas, as quais permitiram a identificação de lugares, 
celebrações, manifestações sociais e expressões culturais 
que estão presentes na memória e na vivência dos atores 
sociais relacionados ao bairro da Boa Vista, e que certa-
mente contribuem para o rico cenário cultural que podemos 
contemplar no Centro do Recife. O objetivo principal do 
Guia (co)memorativo da Boa Vista foi o de enaltecer esses 
bens culturais que, mesmo não tombados pelos órgãos de 
proteção do patrimônio, estão vivos no bairro.

>> >>
elaboração e 
celebração do 

guia

sistematização 
de dados

entrevistas

o processo de construção do guia
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categorias das referências 
identificadas coletivamente

Para facilitar os critérios de identificação e explanação 
das características da Boa Vista, conforme há pouco des-
tacado, há quatro categorias que são interdependentes, as 
quais estão explanadas a seguir:

a | Lugares: São espaços de dimensão física, ou seja, edi-
ficações, praças, ruas e afins. Um bem é considerado lugar 
quando sua localização geográfica influencia diretamente 
nas dinâmicas sociais que nele ocorrem. Lugares possuem 
relação com as atividades que acontecem neles e no seu 
entorno, carregam eventos, marcos históricos, exercem 
influência na paisagem e são referências materiais muito 
importantes que destacam cada área da Boa Vista. Os bens 
culturais da categoria de lugares não seriam os mesmos se 
fossem transpostos para outra localização, com base nos 
critérios do presente guia.

b | Expressões: Considerados formas de se expressar, de 
se portar, costumes característicos de uma área específica. 
As expressões são aqui consideradas como toda e qualquer 
linguagem que esteja expressa por pessoas que vivem a Boa 
Vista, seja ela feita através de desenhos, músicas, formas 
de agir em comunidade, tradições, performances artísticas, 
jeitos de se comunicar, de vestir, de cantar. 

c | Saberes: Correspondem a ofícios específicos da Boa 
Vista, como a culinária, modos de fazer comuns no bairro, 
ofícios que são encontrados em cada área e que estão 
atrelados aos lugares e expressões que são referências, 
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mas que, não necessariamente precisam estar situados em 
um local específico. Por exemplo, uma sorveteria tradicional 
representa um saber específico do lugar, ela pode estar 
em qualquer área deste lugar e o saber será reproduzido 
da mesma forma. 

d | Celebrações: Eventos que ocorrem periodicamente, 
organizados com alguma temática específica. Caracteri-
zam-se como celebrações religiosas, eventos culturais e 
festas tradicionais. As celebrações são atreladas, especi-
ficamente, aos costumes dos lugares onde são realizadas.
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boa vista: um olhar 
sobre a sua essência

boa vista: um olhar 
sobre a sua essência
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um pequeno histórico sobre a 
formação da boa vista

A história documentada desse bairro se inicia com a colo-
nização portuguesa. Os portugueses, assim que chegaram 
à região, como se é sabido, repartiram entre eles as terras 
que foram recebidas. Na ocasião, o bairro da Boa Vista 
ainda contava com sua vegetação nativa e, com a invasão 
portuguesa, os sítios foram divididos e delimitados. Algu-
mas décadas após a chegada dos portugueses, houve uma 
nova invasão, desta vez encabeçada pelos holandeses, que 
vieram explorar as terras do nordeste e passaram a tomar 
conta da Boa Vista. Os holandeses se instalaram na área 
do litoral do Recife e construíram a Cidade Maurícia. Nesse 
momento, as terras da Boa Vista começaram a acomodar 
sítios e casas. Tidos como invasores das terras, que eram 
então reconhecidas como portuguesas, os holandeses 
foram expulsos pelas tropas dos luso-brasileiros, que eram 
comandadas por Henrique Dias. 

Com a expulsão dos holandeses, Henrique Dias e seu 
exército defensor da côrte de Portugal receberam, como 
recompensa por terem vencido a guerra contra os invasores 
holandeses, parte das terras que hoje fazem parte do bairro 
da Boa Vista. Nelas encontravam-se as antigas casas dos 
holandeses, cujos lotes foram sendo vendidos e reocupados, 
em sua maior parte, por pessoas de origem portuguesa, o 
que originou a formação da vila. 

A construção da Igreja de São Gonçalo (situada na Rua 
de São Gonçalo) e da Igreja de Santa Cruz (situada no Lar-
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go de Santa Cruz), no início do século XVIII, ocasionou o 
surgimento de núcleos residenciais, edificados ao redor 
desses templos, e, posteriormente, a definição de ruas 
que viriam a conectar esses agrupamentos. Ao passo que 
as décadas corriam, a Boa Vista se consolidou como um 
importante bairro recifense, pois a vila crescia juntamente 
com a urbanização da cidade do Recife. 

A Boa Vista passou a ser destino de moradia para muitos 
que desejavam viver a cidade do Recife. Marcado pelos seus 
cursos d’água e espaços arborizados, esse bairro sempre 
teve um caráter mais residencial do que o Bairro do Recife e 
a Ilha de Antônio Vaz (bairros de Santo Antônio e São José). 
No final do século XVIII, a Boa Vista já havia se tornado 
um dos maiores povoados do Recife e possuía uma área 
extensa. As construções existentes no começo da formação 
do bairro eram igrejas, sobrados e sítios. Com o passar do 
tempo, o bairro começou a ser destino de obras de infraes-
trutura como praças, aterros e grandes instituições. Sempre 
recebendo pessoas de diversos lugares e nacionalidades. A 
Boa Vista atual é resultado de um conjunto de construções 
e práticas vindas de pessoas de diferentes origens, desde 
os primeiros registros de ocupações, sendo, portanto, um 
ambiente multicultural.

Nessa lógica de desenvolvimento constante do bairro, 
a área não parou de crescer e passou a ser cada vez mais 
habitada. A Boa Vista passou a ser palco para realização de 
muitas atividades, no entanto, jamais deixou de ser espaço 
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de moradia. Ao longo do tempo, o comércio cresceu muito, 
principalmente com a construção de novas áreas sobre 
aterros das margens do Rio Capibaribe, como é o caso da 
Rua da Imperatriz e da Rua da Aurora. No final do século 
XIX, com a necessidade de expansão, foram realizados mais 
aterros, que, por sua vez, abrigaram as novas atividades 
sociais. Esse é o caso das ruas Sete de Setembro, Princesa 
Isabel e do Riachuelo, entre outras, onde há grandes cons-
truções monumentais e espaços verdes em abundância.

Sendo um lugar em um constante processo de mudança, 
diversas edificações antigas foram substituídas por novas 
construções ao longo do tempo. Um exemplo disso são 
os edifícios modernos, do século XX, que se concentram 
na Avenida Conde da Boa Vista, muitos deles construídos 
onde antes existiam antigos casarões. Na Boa Vista há, 
juntamente, a permanência do aspecto de bairro antigo, a 
monumentalidade das construções do século XIX e o dina-
mismo do conjunto moderno. Portanto, o bairro é sinôni-
mo de multiplicidade. Hoje, a Boa Vista é resultado de um 
processo histórico no qual sempre esteve no centro dos 
acontecimentos, o bairro permanece no foco de onde tudo 
é realizado, é multifuncional e está na memória de muitos 
pernambucanos. 

Como muitos dizem: “A Boa Vista é lugar de fazer tudo!”
A multiplicidade do bairro é marcada pela diversidade de 

pessoas que o frequentam, desde estudantes, vendedo-
res de lojas, ambulantes, consumidores, a grandes nomes 



guia (co)memorativo da boa vista

26

como a escritora Clarice Lispector. A Boa Vista também abri-
ga músicos, poetas, artistas plásticos, entre vários outros 
profissionais, cada qual com suas performances criativas. 

[...] Então, tem Recife antigo tem, mas 
antigo é aqui. Boa Vista é bom, Boa Vis-
ta antigo, Boa Vista é boêmio. A gente 
tem que valorizar a Boa Vista. Botar esse 
bairro de pé.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Importa ressaltar que, nos diferentes pontos de vista 
acolhidos neste livro sobre a Boa Vista, o lugar é suma-
riamente múltiplo. Território que se remonta através de 
diferentes recortes de tempo, de arte, de vida, de sociedade 
e do espaço. 

Cores vivas, fachadas coloridas, mer-
cadorias penduradas e amontoadas dos 
ambulantes.
Mulher jovem, frequentadora do bairro 
da Boa Vista
O cheiro, o entardecer, a pluralidade.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Em convivência, o novo e o antigo demonstram as dife-
rentes faces que o bairro possui, como nos foi dito: “Lá tem 
história, comércio, cultura e gastronomia, tudo ao mesmo 
tempo, o tempo todo”. A Boa Vista representa tradição, 
infância e movimento, é “a alma do Recife”. 
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A Boa Vista, pra muita gente, é também boêmia. Sua 
atmosfera é bastante reconhecida dessa forma pelos atores 
sociais. Isso quer dizer que o bairro preza por um modo de 
vida que é livre e plural, e oferece espaços para se divertir 
e aproveitar o tempo com amigos, em sociedade. O espí-
rito boêmio está também ligado à presença dos artistas, 
ativistas, intelectuais e apreciadores da arte e cultura per-
nambucana que se encontram presentes nas ruas da Boa 
Vista e do centro histórico do Recife. Na Boa Vista, vários 
espaços se consolidaram como pontos de encontro para os 
recifenses, que usufruem de bares, festas, eventos cul-
turais, restaurantes, experienciando essa energia boêmia 
que existe no bairro. 

Isso aqui é uma construção mesmo 
digamos, e adaptada a essa coisa que 
é da Boa Vista que é boêmia né, sempre 
me ligou aqui da Boa Vista é...essa coisa 
boemia do bairro, é...você encontrar nas 
esquinas...você vê mesmo os barzinho 
mesmo da boemia [...]
Mulher, ex-moradora e trabalhadora da 
Boa Vista

Uma característica constantemente associada à Boa 
Vista é a presença das artes de rua. No bairro, são encon-
tradas expressões artísticas nas calçadas, muros de edifí-
cios, mobiliários urbanos, entre outros espaços. A arte de 
rua é lembrada como símbolo da Boa Vista, parte da sua 
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essência. O grafite, o pixo, as pinturas, as esculturas, poe-
sias, dentre outras, se fazem presentes de diversas formas, 
produzidas pelos mais variados grupos sociais. A Boa Vista 
é residência de artistas como Paulo Bruscky, Rinaldo Silva, 
Miró da Muribeca, este último, célebre poeta mundano do 
dia a dia. Essas pessoas, não somente têm o bairro como 
local de vivência, como também imprimem o ar artístico 
que existe no lugar.

Nem tudo são pontos positivos. Toda essa multiplicidade, 
tanta gente, tantos sentimentos, tantos afazeres, possuem 
também seus lados negativos. É preciso que os problemas 
sejam postos ao lado dos aspectos positivos. É importante 
que reconheçamos que o lugar também é palco de sujeira, 
mau cheiro, esgotos descobertos, pessoas em situação de 
pobreza extrema e muitas outras situações difíceis pelas 
quais a nossa cidadepassa e que precisam ser vencidos 
coletivamente. Por que a Boa Vista possui esses problemas? 
Será que a história e as memórias nos contam sobre isso? 
Quando o bairro deixou de ser frequentado por pedestres, 
quando deixou de ser preferência para passeio? Será que 
foi o esquecimento das ruas, das praças e a redução das 
atividades que antes eram ali realizadas que acentuou a 
chegada de uma decadência? Por que não viver o bairro 
como nosso, como parte de nossa história, se nós mesmos 
sabemos que ele é reflexo de nós mesmos?

A Boa Vista tem o poder de agregar e 
acolher qualquer pessoa, independente 
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da classe e de suas escolhas. Do exe-
cutivo ao cheira-cola, eles dividem a 
mesma calçada, espaços comunitários 
e até, às vezes, o mesmo prédio.
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista  

Pensar sobre o bairro, entender quem e o que o compõe 
nos apresenta respostas, nos faz sonhar sobre ambien-
tes que carregam os processos da sociedade. Por isso é 
importante que estes sejam aqui trazidos, porque é preciso 
rememorar aspectos positivos e negativos para reconhecer 
o que pertence a todo o coletivo e o que é necessário ser 
modificado para que o lugar se adapte cada vez mais às 
formas de vida. Atendendo aos reconhecimentos do que a 
Boa Vista precisa ser para que seja acolhida e acolha a todas 
e a todos. A Boa Vista é: “Coração da cidade, vida real”. 

Um bairro que transborda vida por meio 
de seu comércio informal, moradores 
que se conhecem, sobrados históricos 
e edifícios modernistas. Tem de tudo um 
pouco. É uma cidade em um bairro.
Mulher jovem, frequentadora do bairro 
da Boa Vista

A Boa Vista reúne todos, estudantes, 
trabalhadores, gays, prostitutas, tra-
vestis, católicos, evangélicos e ateus, 
políticos e tatuadores, velhos e jovens, 
gente de classes sociais diferentes cir-
culam diariamente por aqui. Gente que 
dorme e trabalha, gente que só passa, 
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gente que ganha o sustento diariamen-
te com gente que consome temporaria-
mente. Velho e novo, antigo e moderno, 
contemporâneo e decadente, tudo se 
mistura na Boa Vista. É só nela.
Homem de meia-idade, morador do 
bairro da Boa Vista, faz parte do grupo 
LGBTQIA+

O bairro da Boa Vista é lugar de descoberta, de cres-
cimento, amadurecimento, onde as pessoas chegam 
ao andar pela primeira vez de ônibus, onde conhecem 
outros tipos de pessoas, outras cabeças, outros olhares, 
outros pensamentos. Esse bairro é (ou era) o lugar onde 
o adolescente caminha pelas ruas sozinho pela primei-
ra vez depois de sair da escola. A Boa Vista é a desco-
berta do Recife da tradição e do movimento. Para mui-
tos, sinônimo de lugar de emancipação e independência. 

As cores do bairro da Boa Vista pra mim 
são azul, amarela e vermelha que estão 
presentes na Ponte Seis de Março, por-
ta de entrada da Boa Vista, para mim. 
Lembro de ir com meus pais da estação 
central, passando pela ponte e pela Rua 
Velha até chegar na Rua Leão Coroado. 
Os sabores marcantes da Boa Vista são 
o pão da padaria Santa Cruz e a pizza 
da Padaria Imperatriz que sempre me 
atraem para dar uma passada por ali. 
Os cheiros marcantes são o da pizza da 
Imperatriz e do rio Capibaribe. 
Mulher jovem, ex-moradora do bairro.
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Sendo composta por monumentos, marcos, avenidas, 
praças, tradições, a Boa Vista por si só recebe associações 
gerais que lhes conferem importantes valores, significados 
e memórias, tal como se observa nos relatos apresentados 
ao longo deste livro.
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suas atmosferas
A paisagem cultural nunca é uma só paisagem - em 

primeiro lugar, porque depende de quem a observa para 
completar seus sentidos: cada pessoa, com suas memó-
rias e pensamentos irá atribuir significados diferentes ao 
que observa e sente. Paisagens se formam na observação 
da conjunção de aspectos materiais que envolvem todos 
os nossos sentidos: a visão, o tato, o olfato, o paladar, a 
audição, o movimento e sentido de presença. Mesmo em 
suas diferentes definições, é ponto comum que a paisagem 
é o espaço vivenciado, percebido, espaço de inter-relação 
do homem com o seu ambiente (METZGER, 2001). Diversos 
elementos podem ser considerados para compor a noção de 
uma paisagem e a passagem do tempo e da vida também 
as tornam complexas, dinâmicas e cheias de variações. 

Apesar dessa complexidade e desse dinamismo, ainda 
assim, é possível identificar o caráter de cada lugar: algo 
como a alma de um lugar, sua identidade, que mesmo 
envolvendo todos esses componentes heterogêneos, torna 
esse lugar único. Da mesma forma é possível notar que a 
paisagem da Av. conde da Boa Vista tem um caráter com-
pletamente distinto da Rua Leão Coroado, por exemplo. A 
primeira é ácida, movimentada, cheia de informações, cinza, 
com o colorido das mercadorias e pessoas que passam 
aos montes; já a segunda, é mais calma, com o colorido 
das casas, o ar de vizinhança onde se pode conversar na 
calçada. As duas fazem parte da mesma Boa Vista - afinal, 
a Boa Vista é mesmo tudo isso em conjunto. É possível 
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constatar essas identidades observando uma infinidade de 
informações, definidas a partir do que se quer analisar, tais 
como os aspectos físicos ( as ruas, os edifícios, as árvores); 
aspectos históricos; e aspectos de uso através do cotidiano. 
Este último se expressando através do hábito e da rotina: 
atividades que se repetem, eventos, usos, acontecimentos 
e até mesmo os rastros materiais encontrados - a maneira 
como transparece o cuidado com o ambiente e os próprios 
condicionantes físicos. 

Uma primeira etapa desse estudo, foi a solicitação aos 
entrevistados para que citassem até três palavras que defi-
nem o bairro da Boa Vista. Com isso, foi possível encontrar 
um resumo, tendo como maiores caracterizadores do bairro 
as palavras “Diversidade”, “Histórico” e “Memória”. Porém, 
pensando nos ambientes tão distintos que o cotidiano do 
bairro traz, procuramos identificar como se dão essas 
variações, já que as fases iniciais de entrevistas também 
trouxeram características distintas e até opostas, como 
as associações feitas se referindo à “tranquilidade” e à 

“agitação” do bairro. Neste jogo, o nosso ganho não está 
em simplesmente saber qual desses caráteres prevalece, 
e sim onde e de que forma é possível acessar cada uma 
dessas experiências, relacionando o patrimônio material e 
o imaterial. A partir das narrativas dos entrevistados, foi 
possível associarmos determinados lugares às suas carac-
terísticas, e também adentrar no universo dos diferentes 
sentidos: o visual, os cheiros, os sons... 
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Nossa prioridade foi compreender os diferentes senti-
dos, ligados às experiências vividas no espaço, e para isto, 
além de considerar elementos tradicionais no estudo de 
paisagens urbanas, como a forma da cidade e dos prédios, 
consideramos também elementos como: os espaços livres 
e a arborização, os tipos de movimento e uso do espaço - 
os ritmos dos fluxos de pessoas, histórico de formação do 
bairro e as percepções sobre o lugar. 

Com esta soma de fatores, traduzimos em mapa diversas 
camadas de informação e a sobreposição desses dados 
tornou possível identificar quatro atmosferas diferentes. 
A palavra atmosfera se refere à qualidade de um ambiente, 
em vários campos do conhecimento (desde a meteorologia 
ao vocabulário popular). Atmosfera está ligada à uma noção 
de caráter difuso, e esse caráter sempre tem relação com 
o que é sentido, ou que impressões elas causam, através 
da experiência. A identificação de uma atmosfera tem a 
ver com o questionamento sobre de que forma algo se faz 
presente, de que forma se apresenta, em vez de buscar 
distinguir o que algo representa (BOHME, 2006) 

Desta forma, convidamos o leitor a nos acompanhar em 
um passeio pelo bairro da Boa Vista, observando as possi-
bilidades e as diferentes experiências que ele oferece, iden-
tificadas através de um trabalho conjunto entre pessoas 
com diversos saberes, atuações, conhecimentos, mas que 
compartilham o desejo em comum de celebrar a memória 
coletiva do bairro e reconhecer sua importância cultural.
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Atmosfera 01: A Boa Vista antiga 

Aqui é possível encontrar grandes ícones da vida cultural 
do bairro, como o Mercado da Boa Vista e o Pátio de Santa 
Cruz. Essa atmosfera se caracteriza por um aspecto de 
convivência, encontro e troca interpessoal: Seja através dos 
bares ou de atividades cotidianas simples como conversar 
na calçada e se relacionar com a vizinhança, numa tempo-
ralidade de permanência. Nesse ambiente, as pessoas vêm 
para ficar e passar longas horas: é uma atmosfera onde se 
(de) mora, inclusive porque aqui muita gente reside. Há um 

Mapa das atmosferas da Boa Vista. 2021.
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grande senso de vizinhança, e as pessoas se conhecem. 
As memórias marcantes são o colorido das casas em tons 
pastéis, a vida boêmia no Mercado da Boa Vista, os Saraus 
de poesia, e mesmo durante à noite esses encontros conti-
nuam, seja nas conversas de fim de tarde na calçada, seja 
na mesa dos bares. 

No entorno da atmosfera da Boa Vista antiga é possí-
vel ver, à medida em que afasta-se das construções mais 
antigas, uma outra forma de morar dos recifenses das últi-
mas décadas, com bastante presença de edifícios verticais 
revestidos em cerâmica. As ruas são mais largas, e tam-
bém pode haver presença de alguns consultórios médicos e 
hospitais nos arredores. É uma atmosfera que fisicamente 
contrasta com o restante do bairro, porque aqui os prédios 
e os lotes são maiores. O senso de vizinhança é bem menos 
marcante, por causa da moradia em condomínios, mas 
ainda se encontra bastante movimento nas ruas, princi-
palmente em torno das atividades de serviço.

Atmosfera 02: A Boa Vista do comércio tradicional e do verde

Essa atmosfera é marcada por uma movimentação de 
pessoas mais intensa em torno dos comércios e serviços 
em prédios históricos, com finalidades também históricas 
e tradicionais, como as lojas de móveis da Rua do Aragão. 
Aqui, ainda encontramos sobrados e casas coloridas, com 
ruas estreitas, mas por onde a vida anda mais depressa do 



guia (co)memorativo da boa vista

38

que na atmosfera 01. Outro ponto de diferenciação, é que 
muitas ruas são bem arborizadas, característica percebível 
de forma ainda mais acentuada pelo fato de serem estreitas. 
Há ainda uma parte dessa atmosfera que compreende o 
Cais José Mariano e os galpões do início da Rua da Aurora, 
se diferenciando do restante da parte comercial por terem 
mais ruínas, menos arborização e menos diversidade de 
usos. Com um movimento mais intermitente e de passagem, 
ligado a atividades comerciais mais específicas, em vários 
momentos do dia é possível perceber que essa paisagem 
tem “silêncios” e vazios, intensificados ainda mais pela 
proximidade ao Rio Capibaribe. Aqui é possível contemplar 
muitos prédios abandonados, e adaptados para a armaze-
nagem de materiais. Durante à noite, o vazio se acentua, 
se unindo aos demais comércios que dormem e dando uma 
impressão de ambiente fantasma.

Atmosfera 03: A Boa Vista moderna, caos e reinvenção 

Essa atmosfera é muito marcante para o bairro, e com-
preende os arredores da famosa Avenida Conde da Boa Vista, 
um importante corredor de trânsito da cidade, cuja largura 
contrasta com as ruas mais estreitas do centro. A fachada 
da avenida é formada por muitos edifícios verticais, cons-
truídos em concreto armado e uso de técnicas industriais. 
O térreo desses edifícios geralmente comporta lojas, escri-
tórios, e serviços, e sua atratividade produz um ambiente 
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movimentado, de passagem e uso durante várias horas 
do dia. A cor predominante dessa ambiência é o cinza, e o 
colorido da paisagem se dá através das barracas dos came-
lôs e seus diversos produtos, ou das barracas de fruta. O 
ambiente sonoro é marcado pelo barulho, ruídos que duram 
quase 24h, e todas essas percepções trazem à atmosfera 
um caráter de intensidade, caos, novidade, movimento 
constante. Sua grande atratividade é o atendimento às 
diversas necessidades de uso, o comércio tem muita força 
e há uma vasta disponibilidade de linhas ônibus. Nessa área 
tudo se faz: se mora, se compra, se vende, se produz, se 
diverte, se transita e tudo mais que for possível.

Atmosfera 04: A Boa Vista planejada, parques e instituições 
sociais

Essa atmosfera tem diversas instituições públicas que 
cumprem importantes funções sociais, como o Parque 13 
de Maio, a Faculdade de Direito do Recife, a Alepe, e várias 
escolas, sendo uma delas o icônico Ginásio Pernambucano. 
Caracterizado também por se dividir entre a Boa Vista e o 
bairro de Santo Amaro, é um ambiente com arborização 
mais densa, mas também com ruas mais largas, que foram 
planejadas durante  o século XIX. Aqui também há muitas 
áreas para permanência de pessoas, seja no parque, seja 
nestes equipamentos educacionais ou à noite, nas ime-
diações da Rua Mamede Simões, um ponto de encontro 
importante para artistas e ativistas políticos.
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a boa vista 
antiga
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igreja de são gonçalo
Representando a tradição colonialista, a construção mais 

antiga da Boa Vista, a Igreja de São Gonçalo (*) é um dos 
pontos de partida do desenvolvimento do bairro como uma 
das vilas mais populosas do Recife. Situada no final da 
Rua de São Gonçalo, a modesta igreja foi construída em 
1712. Esse templo se encontra entre os limites dos bairros 
da Boa Vista e dos Coelhos, se tornando uma importante 
referência de localização nos documentos antigos. A atual 
construção passou por mudanças em sua forma ao longo 
do tempo: antes era uma singela capela de apenas uma 
torre; hoje, possui suas duas torres.

Igreja de São Gonçalo vista a partir da Rua de São Gonçalo. 2021. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 10. 
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No começo do século XIX, havia festas populares mui-
to pitorescas, que uniam moças e rapazes num ritual em 
homenagem ao santo padroeiro, que era tido como casa-
menteiro. Este é um dos versos memoráveis que se encon-
travam nos jornais:

São Gonçalo do Amarante,
bom santo casamenteiro,
A mim casai primeiro
E depois a tôdas as môças
São Gonçalo do Amarante
 casamenteiro que sois, 
primeiro casai a mim
 as outras casai depois.
São Gonçalo do Amarante
Santo das moças solteiras, 
Não permite meu São Gonçalo,
Que todas fiquem pra feiras.”
Flávio Guerra, “São Gonçalo do Ama-
rante e suas tradições no Recife antigo” 
Diário de Pernambuco, 14 de dezembro 
de 1969 

No entanto, posteriormente, esses festejos foram 
proibidos e a igreja ficou em desuso desde então. Ainda 
assim, o pátio desta igreja continuou sendo um ambien-
te de convivência de pessoas. Lá era realizada uma feira 
com a presença de moradores dos Coelhos e da Boa Vista. 
Em relação a essas atividades comerciais, vale mencionar 
que, já naquela época, havia o trabalho dos ambulantes e 
entregadores, tão presente na cidade até hoje! Décadas 
depois, por volta dos anos de 1860, o Mercado da Boa Vista 
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foi aberto e a feira livre de São Gonçalo foi impedida de 
ser realizada defronte à igreja, o que levou o seu pátio a 
também ficar em desuso. 

No século XX, há muitos registros memoráveis de divulga-
ções da procissão de Bom Jesus dos Pobres Aflitos, celebra-
ção bastante conhecida nessa época, que partia da Igreja 
de São Gonçalo e percorria boa parte do bairro. Também 
constavam nos periódicos locais anúncios dos velórios de 
pessoas com alto poder aquisitivo, cujos corpos eram vela-
dos na igreja.

A Igreja era frequentada por moradores das redondezas, 
como da própria Rua de São Gonçalo, das ruas de Santa 
Cruz, da Glória, Visconde de Goiana e outras adjacências. No 
entanto, sua história marcante a faz ser importante refe-
rência na Boa Vista, como uma de suas construções mais 
antigas, interligada por uma rua à Igreja de Santa Cruz. As 
duas igrejas estão próximas a construções mais antigas, ao 
redor das quais formou-se a freguesia da Boa Vista. Para as 
pessoas, a Igreja de São Gonçalo se torna um dos símbolos 
da Boa Vista por representar seus tempos antigos.

O templo voltado para São Gonçalo pode ser visto desde 
o início da Rua Gervásio Pires. O percurso desde essa rua 
até a igreja, representa uma viagem no tempo que nos 
mostra as construções de diferentes momentos históricos 
e atividades culturais, até chegar em uma das construções 
que representa os primórdios da antiga Freguesia da Boa 
Vista. Nos tempos mais recentes, a Igreja de São Gonçalo 
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já não está mais tão presente no dia a dia das pessoas. 
Um relato constante é de que ela está fechada na maior 
parte dos dias. Há muito anos deixou de ser frequentada 
como de início. A falta de eventos constantes fez com 
que a Igreja precisasse passar por reformas, pois sua 
estrutura passou a se deteriorar. A construção que é 
possível ver hoje não é mais igual à do começo de sua 
existência, mas certamente representa um símbolo 
para os moradores e frequentadores da Boa Vista.
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ruas de são gonçalo e  
de santa cruz

Enquanto importante referência entre os bens culturais 
da Boa Vista, as ruas de São Gonçalo e de Santa Cruz sur-
giram com o crescimento da população inicial do bairro. 
Essas ruas são complementares e se tornaram o eixo mais 
movimentado do conjunto antigo, registradas nos mapas 
desde o século XVIII. 

Sempre muito habitadas, ambas as ruas eram ambientes 
de moradia de mercadores, pessoas que, apesar de não 
serem senhores de engenho, exploravam o sofrimento de 
negras e negros escravizados, por terem alto poder aqui-
sitivo. A história desse caminho demonstra que pessoas 
de pele escura, vindas do continente africano, viviam na 
rua para serem escravizadas nas casas térreas e sobrados. 
Já nos anúncios de jornais para empregos, exigia-se que o 
candidato fosse homem e português. 

O conjunto de casas estreitas e justapostas é movimen-
tado por diferentes cores, as bancas de frutas se misturam 
com a entrada de borracharias, com os vizinhos que ain-
da sentam na calçada. Andar nessas ruas é uma viagem 
no tempo. A dinâmica que remete aos séculos passados, 
pode ser sentida com a movimentação de ar de cidadezi-
nha, a multiplicidade de cores, a vizinhança, todo mundo 
se conhece. 

A sensação de volta ao passado nem sempre tem um lado 
positivo: apesar de pessoas negras não poderem ser mais 
exploradas pela escravidão, mesmo depois de tantos anos, 
ainda são carregadas as heranças vistas em anúncios de 
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jornais. Os mercadores ainda são brancos de descendência 
portuguesa, as pessoas que fazem o trabalho pesado ainda 
são as pessoas pretas. É importante lembrar que essa triste 
memória acontece não somente nessas ruas cheias de boas 
histórias, pois tornou-se uma herança estrutural em toda 
a sociedade do Recife. 

Cotidiano em frente à Igreja de São Gonçalo. Luis Schlappriz, 1863.
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Mesmo assim, as características existentes são coi-
sas que nos restam para uma reinvenção da nossa relação 
com os lugares. Lembrar da riqueza que é a proximidade 
da conversa, dos vizinhos, da amizade, de uma rua que 
transborda história, é um dos mais importantes atributos 
dessa área. Considerado uma expressão da Boa Vista, o 
senso de vizinhança está sempre presente nas ruas de São 
Gonçalo e de Santa Cruz.

Além disso, atualmente e desde sempre, as ruas carre-
gam a grande marca da dinâmica da Boa Vista. Têm merce-
aria, padarias, lojas de materiais de construção, farmácias, 
posto de saúde, residências e o emblemático Mercado da 
Boa Vista, um dos corações do bairro. Ocorre um efeito 
quase que pulsante, cujo coração é o Mercado, e as lojas 
vizinhas. Esses estabelecimentos ocupam casas de cores 
de tons pastéis, muitas de primeiro andar, algumas com 
azulejos e ornamentações ainda fiéis às suas característi-
cas históricas. As cadeiras nas calçadas estão presentes 
na frente das casas, ocupadas por moradores e vendedores 
que conversam com seus vizinhos. As árvores, que não são 
muitas, se concentram em frente ao Mercado da Boa Vista, 
que transborda seus usos e aspectos para além dos muros, 
sendo, de fato, um dos mais importantes marcos da rua.

A Rua de Santa Cruz carrega os mais importantes símbo-
los da Boa Vista. Além do Mercado da Boa Vista, é nela que 
fica a clássica Padaria Santa Cruz (*). Não se sabe ao certo 
sua data de fundação, mas, no final do século XIX, existiam 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 81. 
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anúncios de jornais que citavam uma padaria da Santa Cruz 
em local próximo de onde ela está atualmente. Embora não 
se possa afirmar que se trata do mesmo estabelecimento, 
desde a referida época conhecia-se uma padaria onde se 
vendiam pães, salgados e outros quitutes diversos.

Espaço de memória afetiva dos sentidos, esta padaria, 
através de suas receitas, carrega um saber importante da 
Boa Vista. Quando perguntado quais cheiros e sabores o 
bairro tem, as delícias dessa padaria foram prontamente 
memoradas. As sensações que a Padaria Santa Cruz provoca 
são importantes referências do bairro, pois são símbolos 
das experiências nas quais é possível sentir na Boa Vista.

Salgados e doces da Padaria Santa Cruz. 2021. 
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Sabor incrível do sonho de goiabada da 
Padaria Santa Cruz
Mulher de meia-idade, frequentadora 
do bairro da Boa Vista

Cheiro do Pastel de forno da Padaria de 
Santa Cruz
Mulher jovem, frequentadora do bairro 
da Boa Vista

Pão de Ló da Padaria de Santa Cruz
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista

Pão de mel da Padaria de Santa Cruz
Mulher Jovem, moradora do bairro da 
Boa Vista

Pão da Padaria de Santa Cruz
Mulher jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista

A Padaria Santa Cruz que é um pecado, 
aquelas torradinhas.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Tem a Padaria de Santa Cruz, que quan-
do eu conheci ela era na rua do Aragão, 
e se chamava padaria cristal, depois 
eles compraram três prédios e fizeram 
a padaria em baixo e moradia em cima.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista
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Não há quem passe pela Rua de Santa Cruz e não sinta 
vontade de entrar na padaria de mesmo nome. O cheiro 
sedutor convida a tomar um café e a desejar todos os pães 
e doces da vitrine. A Boa Vista tem cheiro de Padaria Santa 
Cruz. Os valores da Padaria Santa Cruz mais sinalizados 
pelos (co)Memoradores da Boa Vista foram o afeto que ela 
representa e o seu uso da prática culinária dos seus pães, 
massas e doces! É irresistível passar por ela e não sentir o 
desejo de experimentar seus pães e bolos. 



a boa vista antiga

51

mercado da boa vista
Tendo a ordem de construção de 1823, o Mercado da Boa 

Vista (*), desde o início de sua existência, foi uma impor-
tante referência de lugar, celebração e saber no dia a dia 
dos moradores do bairro. Seja de forma positiva ou não, o 
mercado sempre foi citado e reconhecido como importante 
referência da Boa Vista. Entre os vários episódios vividos 
pelo Mercado da Boa Vista, moradores e comerciantes apon-
tam que, antes de existir, o território já foi cemitério anexo à 
Igreja de Santa Cruz e também foi local de venda de negras 
e negros escravizados. Este último fato, evidenciado nos 
jornais do século XIX, precisamente nos diversos anúncios 
de venda de pessoas negras para escravidão, representa 
uma cicatriz na memória de muitos. 

Marquei aqui no Mercado de Santa 
Cruz várias coisas...carnaval, música, 
arte, nostalgia, gastronomia, saudade, 
memória. Eu fico lá no Mercado da Boa 
Vista viajando como era o comércio de 
escravos. Ali também já foi um estábu-
lo, um cemitério. quando eu vou lá eu 
me sensibilizo com esses eventos que 
tinham lá.
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista

Antes de abrigar a construção do mercado, a área na qual 
ele se situa e seu entorno eram conhecidos como Ribeira da 
Boa Vista. Nas suas proximidades, encontravam-se várias 
atividades comerciais, tanto na rua, como nas casas. Nesse 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 01. 
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sentido, a existência dessa dinâmica despertou, naquela 
época, a intenção da construção de um mercado a fim de 
ordenar o comércio de frutas, verduras, carnes e afins que 
acontecia nas ruas. Após construído, o equipamento caiu 
nas graças da sociedade recifense e passou a fazer parte 
do seu cotidiano. Nas últimas décadas do século XIX, houve 
intenções de mudança de sua localização e de sua estrutura 
arquitetônica, porém, para as pessoas que fazem uso do 
mercado, ele sempre foi de importância no seu dia a dia, e 
por isso, apenas demandavam melhorias estruturais pela 
sua permanência. 

Cena vista a partir do exterior do Mercado da Boa Vista. 2021.
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Ao longo dos anos que se passaram, o Mercado da Boa 
Vista permaneceu com seu uso, com pequenas mercea-
rias, com carroças de frutas e verduras, além da venda de 
objetos utilitários. O mercado era o lugar de feira, do dia a 
dia, de compra e venda, de negócios. Antes da ascensão da 
Avenida Conde da Boa Vista, era no Mercado da Boa Vista e 
proximidades onde acontecia a dinâmica comercial do bair-
ro. Hoje, para muitos, o mercado ainda é o local de compra 
de frutas,  verduras e ervas. Não há morador antigo da Boa 
Vista que não tenha frequentado este mercado histórico.

 
Tem também as festas no mercado, mas 
eu não costumo ir não porque não bebo 
e nem fumo e lá é muita bebedeira. Eu 
conheço esse mercado quando era fei-
ra, que tinha aqueles sacos de feijão de 
açúcar, vendia charque, carne de sol, 
bode, tinha aqueles sacos de farinha, 
vendia retalho.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Foi principalmente no período de Jõao 
Paulo (anos 2000) que começou a ter 
mais incentivo de cultura, e começou a 
ter mais gente frequentando. Aqui antes 
era muito diferente, o meu pai tinha 
um box aqui, que era uma mercearia. 
No pátio era tudo banca de feira, tinha 
peixaria, muitas mercearias, tinha cobal, 
tinha o café beberibe moído na hora.
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista
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Sim. Eu tinha muitos amigos que toca-
vam violão, gostavam de recitar poesias, 
e começou a ter eventos aqui. E então 
comecei a botar voz e violão, e começou 
a ter happy hour, assim foi evoluindo. 
Começou a ter, com o apoio da fundação 
de cultura, muitos eventos aqui, de vio-
leiros, tinha o Sarau da Boa Vista. tinha 
muitos poetas e muitas atrações. Foi 
passando o tempo e foi decaindo esse 
movimento cultural. O pessoal foi des-
gostando e foi abrindo cada vez mais 
bares e não tem mais esses palcos dos 
eventos.
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista

Considerada o símbolo da Boa Vista pela maioria dos 
entrevistados, a construção nas cores rosa claro e terracota 
mantém grande parte de suas características físicas até 
hoje e o pátio interno arborizado é contornado pelos seus 
pequenos boxes e frequentado por todo tipo de gente. Não 
somente a construção é de relevância, mas principalmente 
as atividades que são realizadas nelas, seus produtos de 
venda, os costumes, e expressões.

A partir dos anos 2000 o Mercado da Boa Vista, coração 
do bairro, começou a receber atividades culturais que fize-
ram esse lugar ser palco da boemia recifense. Muitas mer-
cearias se converteram em bares para dar conta do samba 
que tomou espaço aos sábados e domingos. O espaço que 
antes tinha apenas o uso de mercado de frutas e verduras, 
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passou a ser tomado pelas mesas de bar e caixas de isopor 
com cerveja gelada. 

E as comidas dos botecos da Boa Vista? São sabores 
que marcam o bairro. Tem gente que diz que a Boa Vista 
tem “sabor de desarrumadinho com flor de jambo do Bar do 
Vizinho”. O Mercado da Boa Vista é, portanto, além de um 
marco célebre do bairro, o ambiente que acolhe referências 
culturais como a expressão da boemia, dos saraus e dos 
blocos de carnaval, além do saber da culinária dos botecos 
tradicionais com seus pratos regionais.

As comidas do Mercado da Boa Vista, 
como o pirão de queijo coalho, são bem 
marcantes para mim. E as mercearias/
boxes do próprio mercado também acre-
dito que são expressões peculiares. 
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista

As memórias sobre Mercado da Boa Vista são diversas! 
O mercado, que é um dos espaços mais frequentados do 
bairro, representa a ressignificação constante deste terri-
tório que já passou por tantos olhares.

Me remete ao gosto da salada de fruta 
que eu comprava no mercado da boa 
vista, cores vivas, cheiro de tapioca 
quentinha.
Homem jovem, ex-morador do bairro da 
Boa Vista
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Quando eu nasci eu já andava de cueca 
ali no mercado da boa vista... aquelas 
estátuas me fascinavam, eu queria subir 
em tudo. [...] Até hoje quando eu vou 
tomar uma cervejinha no mercado e fico 
lombrando, viajando na arquitetura dos 
prédios antigos.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Frequentado pela turma do PT. 
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Comércio do Mercado, compras no açou-
gue. Palco de festas de Carnaval, é um 
símbolo da Boa Vista;
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista

O movimento em torno do mercado da 
Boa Vista, nas sextas-feiras à tarde, 
com as bandas que tocam desde Pink 
Floyd à Reginaldo Rossi, é bem único e 
particular no bairro. Ao menos faz parte 
da minha memória afetiva!
Mulher de meia-idade, frequentador da 
Boa Vista

Memória afetiva em ir comprar feijão 
verde quando pequeno e passeando com 
a minha mãe.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista
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O Mercado da Boa Vista é referência por ser histórico, 
simbólico, cultural, artístico e, claro, afetivo. Este edifício 
se expande para além de seus muros: nas suas imediações 
sente-se o cheiro de feijão verde sendo debulhado, dos 
tomates maduros, do queijo coalho, e claro, da boemia que 
se manifesta das mais diversas formas.

Fachada do Mercado da Boa Vista. 2021
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igreja de santa cruz
Mais adiante, na rua de Santa Cruz, logo depois do 

tão conhecido mercado, está a Igreja de Santa Cruz (*), 
construída entre 1924 e 1932. Assim como a Igreja de 
São Gonçalo, é uma das primeiras construções da Boa 
Vista. Depois da sua edificação, muitas casas foram 
construídas ao seu redor, fazendo crescer a vila da Boa 
Vista. 

Ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, era na Igreja 
de Santa Cruz onde acontecia a maioria dos eventos e 
missas importantes do bairro. De lá saíam as famosas 
procissões e festas de santos. Sempre foi referência 
no centro da cidade. Esta igreja reflete ainda hoje as 
tradições da população do bairro da Boa Vista, apesar 
de não ser mais tão frequentada quanto antes.

Na Igreja de Santa Cruz, e no pátio, era realiza-
da, tradicionalmente, a festa de Sant’anna, também 
conhecida como Festa da Santa Cruz. Esta é uma 
das celebrações culturais de registros mais antigos 
encontrados sobre o templo. Sempre se falou muito 
na tradicional festa, que trazia parques de diversões, 
quermesses, feirinhas, música, quando a igreja e seu 
entorno também recebiam iluminação e decoração com 
bandeirinhas. Essa celebração, provavelmente, deu ori-
gem aos costumes de celebrar, comemorar, festejar e 
viver o Pátio de Santa Cruz na coletividade. A festa de 
Sant’Anna simbolizava a tradição desta igreja antiga e 
muito frequentada até poucas décadas. Muitos mora-

(*) 
visualização 
no mapa: 
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dores antigos do bairro rememoram esta tradição, contam 
que há algumas décadas, era a festa de Sant’anna, que 
movimentava o pátio anualmente, junto com o carnaval.

Tinha montanha russa, festa de Sant’An-
na, no mês de julho pra agosto, tinha 
roda gigante, carrossel…minha mãe me 
levava e a gente ia pra esses brinque-
dos...em são gonçalo dizem que tinha 
(festas), mas não era como em santa 
cruz...a gente dançava ciranda...a festa 
de santa cruz era melhor do que a do 
carmo...passou a padaria, ali era cheio 
de barraca.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Atualmente, a celebração mais conhecida que ainda 
ocorre é a Procissão do Corpo Santo, que chega na Igreja 
de Santa Cruz conforme a tradição. Outra atividade que 
foi apontada pelos entrevistados é o C Amor, instituição 
filantrópica sediada nas dependências da igreja, que realiza 
ações de caridade para pessoas humildes.

A igreja de Santa Cruz, além das missas e festejos reli-
giosos, é um marco na paisagem do bairro que pode ser 
avistado de longe. Em frente à sua fachada, há o icônico 
Pátio de Santa Cruz, que faz conjunto com a igreja e é con-
tornado por um casario marcante na memória de muitos. 
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pátio de santa cruz
Largo, nó, ponto de encontro, referência, palco, encontro 

da boemia, foco do carnaval. O Pátio de Santa Cruz (*) é 
ladeado pela igreja de mesmo nome e por um conjunto de 
casas históricas. Nele, chegam as antigas ruas de Santa 
Cruz, Barão de São Borja, Gervásio Pires, do Rosário e Velha. 
O largo sempre teve, nas construções do seu entorno, a 
presença de estabelecimentos de comércio e serviços. 

Eu brincava muito na Gervásio Pires, na 
Rua da Glória, no Pátio de Santa Cruz. 
Tinha muita criança, tinha muita gente 
na rua com cadeira de balanço. Esses 
prédios não existiam, tinha só casas 
com muros. E aqui passava um bondinho, 
passava muita carroça de cavalo. Era 
tudo muito bonito, era muito bom. [...] 
Ia muito pra festa do pátio de Santa cruz, 
de nossa senhora do Rosário. A gente ia 
muito para as quermesses comer, brin-
car, dançar. 
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

O pátio surgiu junto com a antiga Igreja de Santa Cruz 
no século XVII. Ao redor daquele espaço, que fica em fren-
te a este templo, se formou um aglomerado de sobrados 
térreos, de primeiro e segundo andar. A área sempre foi 
uma referência na Boa Vista por se configurar como um 
ponto de encontro de várias ruas do bairro. Por isso, não 
faltam anúncios de vendas, de “procura-se”, de abertura 
de estabelecimentos nos antigos jornais, como o Diário 

(*) 
visualização 
no mapa: 
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de Pernambuco e o Jornal O Pequeno. O pátio é de fato um 
marco por onde já passaram diversos estabelecimentos de 
referência na cidade, a exemplo de padarias, barbearias, 
alfaiatarias. 

As casas que entornam o largo, nem sempre conservadas, 
marcam a paisagem com a diferença de suas alturas, com 
as artes que ocupam suas fachadas (e muitas empenas), 
com cores que variam de ano a ano e refletem a persona-
lidade de quem, naquela vez, está trazendo vida ao lugar. 
O conjunto que conforma o Pátio de Santa Cruz é dinâmico, 
desde as construções até as atividades de rua que são 
realizadas no espaço. 

Pátio de Santa Cruz. 2019.
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Para as pessoas, o Pátio de Santa Cruz é “nostalgia, músi-
ca, saudade, memória e arte”. Não representando somente 
um lugar, o Pátio se relaciona com bens culturais que refle-
tem os saberes, as expressões e as celebrações do bairro.

Hoje esse lugar permanece como um dos mais impor-
tantes ambientes de encontro da Boa Vista. Pelos colabo-
radores do processo do Guia (co)Memorativo da Boa Vista, 
é citado como um dos mais importantes símbolos da Boa 
Vista. A cervejinha e as festas no Pátio de Santa Cruz estão 
presentes no imaginário das pessoas! 

Fazendo uma mistura também com a 
atualidade: carnaval, música, arte, boe-
mia, juventude, também movimento, 
barulho, mas em especial eu marquei 
sabor e cheiro característico. Teve uma 
época que a gente tinha uma cuidadora 
e ela era viciada em cachaça, parava 
no bar onde hoje é o Lisbela e Prisionei-
ros Bar [...] Acredito que não tem mais 
agremiação carnavalesca. No último 
carnaval não teve, mas, a referência 
pra mim sempre foi o caboclo de lança, 
lembro do Clube das Pás também. [...] 
Os filmes que foram gravados no Pátio 
de Santa Cruz. 
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Nessa área livre e aberta, são desde sempre realizadas 
atividades como o comércio de ambulantes, festas, recre-
ações, procissões, brincadeiras. O bairro, mesmo com seus 
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altos e baixos, sempre teve o Pátio de Santa Cruz como uma 
área de trocas e convívio. O lugar é acolhedor e onde todas 
as pessoas se encontram e se identificam. 

É no Pátio de Santa Cruz onde chegam as mais impor-
tantes procissões;

É no Pátio de Santa Cruz onde eclode o carnaval e os 
blocos chegam e saem;

É no Pátio de Santa Cruz onde fica o Bar de Santa Cruz, 
o Lisbela, o Cabaret e o Texas;
É no Pátio de Santa Cruz onde nasceu o mais querido, o 

time do Santa Cruz;
É no Pátio de Santa Cruz onde nasceu Maria Júlia Nas-

cimento, 
a Dona Santa, rainha do maracatu.

No Bar e Restaurante Santa Cruz, onde 
foi fundado o time do Santa Cruz Fute-
bol Clube e onde existiam encontros de 
poetas.
Homem de meia-idade, ex-morador do 
bairro da Boa Vista

O espírito boêmio da Boa Vista está presente nos bares 
que se voltam para o pátio, se consolidando como uma das 
expressões desse ambiente. Diariamente, a partir do fim da 
tarde, são distribuídas as mesas e suas cadeiras no pátio, 
que aos poucos são ocupadas por jovens, adultos e idosos. 

Recentemente, o pátio de Santa Cruz recebeu uma está-
tua do inesquecível rei do brega, Reginaldo Rossi. O lugar 
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não poderia estar melhor representado do que com o cantor 
mais popular entre os boêmios que ocupam as mesas e 
calçadas do local. Seja na solidão ou bem acompanhadas, 
essas pessoas trazem também significado ao ambiente e 
fazem parte das suas características.

Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você 
já cansou de escutar, centenas de casos 
de amor!
Garçom - Reginaldo Rossi

Estátua em homenagem a Reginaldo Rossi instalada no Pátio de Santa Cruz. 2021.
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Outra importante expressão, e de grande destaque, são 
os blocos de carnaval do bairro. Muitos passam pelo Pátio 
de Santa Cruz,  lugar que é um ponto de encontro pulsante 
desses blocos. O carnaval na Boa Vista, no geral, será tra-
zido mais adiante em um capítulo que fala apenas desta 
importante celebração e das expressões que carrega. Ain-
da assim, há que se reconhecer a força dessa festividade 
no pátio, durante os dois primeiros meses do ano. Essa é, 
definitivamente, a expressão - que se dá a partir de cada 
bloco - mais forte na memória dos que pensam no Pátio 
de Santa Cruz.

No pátio de Santa Cruz, os blocos de rua, 
os corsos que passavam aqui na rua, as 
pessoas passavam jogando água nas 
outras pessoas. Essa rua está outra coi-
sa, antes tinha muita brincadeira, muita 
criança na rua, muita gente sentada na 
porta.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista 

Há algumas décadas, o carnaval possuía mais força nes-
se lugar, se tornando um elemento bastante presente na 
memória de muitas pessoas que compartilharam seus olha-
res sobre a Boa Vista. Nessas lembranças, vale mencionar 
que no pátio havia a Federação Carnavalesca, onde eram 
realizadas atividades ao longo do ano, e claro, no carnaval, 
sendo um lugar marcante na memória carnavalesca da Boa 
Vista. Isso, de fato, demonstra que o pátio, por ser esse 
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ponto focal de encontros e culturas, tem, obviamente, os 
blocos de carnaval como suas expressões mais importantes!

Tinha a federação carnavalesca, no Pátio 
de Santa Cruz e saia muitos blocos que 
pegavam a Rua do Aragão, Rua da Impe-
ratriz, atravessava a ponte, pegava a 
Rua Nova e ia pra Dantas Barreto. Tinha 
festa direto aí na federação, faziam 
festa no São João. Tinha festa na igre-
ja, mas hoje não tem mais nada, hoje 
é uma anarquia. (...) Era muito bom 
porque tinha muita gente dos coelhos, 
vinha muita gente de fora, vinha muitos 
ônibus lotados pra essas festas. (...) 
Frequentava muito o carnaval e o São 
João, as procissões no Pátio de Santa 
Cruz. Tinha a missa e de noite faziam 
a festa, no mês de junho. E no mês de 
julho tinha a festa de santana, tinha a 
novena de santana, nove dias de reza. 
E tinha o parque de diversões, banda 
de música, barzinho, e não tinha essas 
brigas de hoje em dia.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Como celebração, há as tradicionais procissões que ain-
da possuem como destino a Igreja de Santa Cruz, tendo, 
consequentemente, o pátio como foco. De acordo com o 
que já foi demonstrado, a vida religiosa católica se deu de 
forma intensa no pátio ao longo da história, através das 
procissões e festas. Hoje não mais existindo, relembramos 
a antiga festa de Sant’Anna. 
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Não é possível deixar de lembrar do saber da culinária do 
centenário e tradicional bar Santa Cruz, marcada por pratos 
tradicionais da região como o bolinho de bacalhau, a galinha 
cabidela e a carne guisada. Além do cardápio variado, o bar 
chama a atenção com seus passarinhos pendurados nas 
portas, o escudo do time do Santa Cruz, sua cor interior 
verde claro, o que cria um ambiente afetivo, aconchegante 
e de muito acolhimento.

Ao seu redor há alguns edifícios marcantes e lembrados 
pela comunidade do bairro da Boa Vista. Os edifícios, que 
sempre tiveram usos que atraíam pessoas, complemen-
tam a totalidade do Pátio de Santa Cruz. Nesse conjunto, 
destaca-se a antiga Escola Manoel Borba, construída no 

Procissão de Santa Cruz a caminho do Pátio. Data desconhecida.
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início do século XX. De pequenas proporções, o edifício 
porta características do estilo eclético e possui diversas 
ornamentações em sua fachada. Antes com o movimento 
constante de estudantes que animava o pátio, a constru-
ção hoje abriga a Associação dos Ex-combatentes (*), no 
entanto, moradores veem o espaço da antiga escola como 
um potencial ambiente para abrigar atividades culturais. 

O pátio de Santa Cruz é também um espaço para reme-
morar. Na memória dos torcedores e amadores do futebol, a 
história do santinha começa na Boa Vista. O time nasceu da 
vontade popular - dos amantes do futebol - que não eram 
aceitos pelos, já tradicionais, times do Sport e Náutico. Para 
isso, não havia melhor lugar, nem mais central, nem mais 
referencial para se encontrar do que o Pátio de Santa Cruz. E 
foi lá que o time nasceu. Hoje, seus torcedores comemoram 
anualmente sua existência, com gritos de torcida, muitos 
brindes e abraços, cultua-se a memória de um lugar, tão 
importante para muitos.

Foi também na área do pátio de Santa Cruz que, em 1877, 
nasceu Dona Santa, rainha do maracatu, que esteve no 
Maracatu Nação Elefante e no Maracatu Nação Leão Coro-
ado. Ambas são nações muito antigas, porém o Maracatu 
Nação Elefante deixou de existir pouco depois da morte 
da rainha. Hoje, os eventos de maracatu não possuem a 
força que tinham nessa área como há 60 anos atrás por 
não acontecerem com tal frequência. Mesmo assim, há 
que se reconhecer a importância desta mulher na histó-

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 08. 
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ria do carnaval, principalmente no bairro da Boa Vista. Por 
muito tempo, o Pátio de Santa Cruz foi um dos focos mais 
importantes do carnaval recifense. De acordo com relatos 
de um morador antigo da Boa Vista, Dona Santa morava no 
Pátio do Terço, um dos pontos de concentração dos eventos 
relacionados ao maracatu, mas sempre voltava ao bairro 
de nascimento para desfilar com as nações de maracatu 
com sua presença imponente.
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ruas tradicionais e seu casario
 A Boa Vista, obviamente, é composta por diversas ruas, 

entre elas, algumas se destacam pela tradição, vivência, 
aspectos físicos e ambientais. É nelas onde mora a maior 
parte dos moradores antigos. Nessas ruas, seu casario e 
as pessoas que as habitam marcam o caráter da área mais 
antiga do bairro. 

Nesse conjunto, será possível conhecer, amar, sentir e 
ler memórias de pessoas que residem e frequentam as ruas 
Visconde de Goiana, José de Alencar, Barão de São Borja, da 
Alegria, Leão Coroado, da Glória, da Matriz, Velha, Cassimiro 
de Abreu, Padre João Ribeiro e da Travessa do Veras, além 
das ruas de Santa Cruz e São Gonçalo. No século XVIII e XIX, 
a essência dessas ruas tradicionais era marcada pela reli-
giosidade do catolicismo, pelas pequenas trocas comerciais 
e pelos transportes movidos à tração animal. Nessa época, 
quem movimentava de verdade o dia a dia dessa área eram 
as pessoas negras. Os homens negros circulavam as ruas 
com baldes, mobiliários, entre outros objetos, enquanto as 
mulheres, carregavam produtos nos seus tabuleiros, cestos 
e gamelas. Além disso era nas ruas, e nesse contexto, que 
a cultura genuinamente recifense passou a ser inicialmente 
expressada, com danças, musicalidade, jogo de cintura, 
sendo a Boa Vista um dos berços do frevo e do maracatu em 
Pernambuco. Juntamente à vida dos trabalhadores nas ruas, 
estava a burguesia, que morava nos sobrados e pequenas 
casas térreas dessas ruas históricas, onde as mulheres 
pouco saíam para ver o movimento.
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Começando pelas vias mais antigas, Rua da Glória e Rua 
Velha, é ainda no século XVIII que as casas se aglomeram e 
definem essas ruas, próximas às Igrejas de Santa Cruz e São 
Gonçalo. Em 1759, de acordo com mapas e dados históricos, 
sabe-se que essas vias já estavam totalmente construídas. 
Nessa época, as ruas tinham como moradores os pequenos 
mercadores brancos, que tinham a oportunidade de adquirir 
imóveis. As casas coloridas em tons pastéis desenhavam os 
aspectos das ruas - o que permanece até hoje. Era nessas 
ruas onde transitavam as pessoas que iam e vinham dos 
bairros de Santo Antônio e São José. Esse caminho era feito 
através de uma velha ponte de madeira que dava acesso à 
Boa Vista chegando na Rua Velha e na Rua da Glória. Essa 
ponte se situava nas imediações de onde hoje é a Ponte 
Velha, que a substituiu. No século XIX, a área delineada 
pelas ruas Velha e da Glória era uma das mais valorizadas 
para moradia e compra e venda de imóveis, e foi a partir 
delas e junto às igrejas que a Boa Vista começou a se tornar 
cada vez mais povoada. 

A Rua Velha (*), uma das mais antigas do bairro da Boa 
Vista, tem como tradição a moradia e foi por bastante 
tempo um lugar valorizado. As conversas dos vizinhos, nas 
calçadas desta rua são sua marca histórica mais presente. 
A Rua Velha, que passou a ser assim chamada com o sur-
gimento de novas ruas no bairro, como a Rua da Imperatriz, 
passou por diferentes momentos ao longo de sua existência: 
Inicialmente, foi muito procurada para moradia. Mas, nos 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 07. 
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últimos anos, andou esquecida, enquanto muitas de suas 
casas encontram-se cada vez menos conservadas e, à noite, 
não convidativa aos transeuntes. 

Pra mim, foi um lugar meio obscuro, 
incômodo, porque era uma rua que eu 
sempre evitava de passar, tinha muito 
medo. Até um dia desses era uma rua 
bastante desconhecida pra mim, porque 
sempre foi uma rua de trânsito intenso. 
Calçada não existe se o cara cai da cal-
çada cai em cima da rua, então nunca 
fui muito de passar nessa rua. 
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Essa rua antiga também já teve muito movimento de 
veículos, contudo, atualmente, após reformas recentes 
que a transformaram em uma via de trânsito compartilhado, 
parece surgir uma nova atmosfera: os vizinhos ficam sen-
tados nas ruas com maior frequência e as crianças brincam 
e correm, todos tomando conta do espaço. É importante 
pontuar que apesar dessas reformas terem trazido outro 
significado para o ambiente da Rua Velha, os moradores e 
participantes da construção do presente livro se queixaram 
do processo do projeto, que pouco diologou com quem ali 
mora, e do aumento do fluxo de veículos nas ruas vizinhas. E 
se os novos projetos na nossa histórica Boa Vista levassem 
em conta o olhar de quem vive o bairro? Você já pensou se 
pudesse pensar o ambiente que frequenta?
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Na Rua da Glória (*), que também é uma herança do 
arruado inicial da Boa Vista, há muitos moradores, novos e 
antigos, que dão vida à rua em qualquer hora do dia. Passar 
na Rua da Glória é ver pessoas sentadas nas ruas, obser-
vando o movimento e conversando. O senso de vizinhança 
é forte, as lembranças que muitos têm das brincadeiras 
nessas ruas ainda são revistas no cotidiano de um bairro 
central, que consegue manter a vida da vizinhança. 

A Rua da Glória acolhe povos de diferentes culturas, o 
que pode ser notado pela presença das diversas instituições 
religiosas como o antigo Convento da Glória (*) e o Centro 
Islâmico do Recife. Em relação ao primeiro, o recolhimento 

Rua Velha vista a partir da Rua da Alegria. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 04. 
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visualização 
no mapa: 
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de mulheres sob a invocação de Nossa Senhora da Glória 
teve a permissão de sua construção por volta da década de 
1760, pelo então bispo da época - existe portanto, desde 
o início da formação do bairro da Boa Vista. O convento, 
com seu muro alto e de coloração verde, tem um grande 
portão que pode ser bem visualizado a partir da Rua Leão 
Coroado, onde as crianças ainda brincam correndo entre as 
ruas. Há algumas décadas, as freiras recolhidas acolhiam, 
no interior do convento, crianças que não podiam estar 
com os seus responsáveis, que precisavam trabalhar. Os 
pequenos passavam os dias sob seus cuidados e recebiam 
educação religiosa. 

Convento de Nossa Senhora da Glória visto a partir da Rua Leão Coroado. 2021.
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O Convento pode ser visto de longe, a cor verde traz parte 
da identidade da Rua da Glória. Mesmo para as pessoas que 
não se dedicam à religião católica, a presença dessa insti-
tuição desperta memórias afetivas, com valores importan-
tes a serem mantidos na paisagem da rua e do bairro. Tanto 
em seu exterior, como no interior, o volume da arquitetura 
fechada é marcado pelas suas poucas aberturas para rua, 
por onde entram os feixes de luz que são visualizados de 
dentro do edifício, onde há um belíssimo jardim.

O Centro Islâmico, que ocupa uma edificação de propor-
ções singelas, antes servindo como residência, é o único 
espaço de celebração da religião islâmica do Recife e atrai 
várias pessoas das cidades vizinhas. A casa passou a ser 
sede da prática do islamismo há apenas algumas décadas 
e sua existência como espaço de celebração desta impor-
tante religião para o mundo é uma vitória e possui represen-
tatividade no Recife, cidade que acolhe diferentes religiões, 
principalmente na Boa Vista. O centro não chega a ser uma 
mesquita, pois não há espaço suficiente, mas acomoda, 
nas celebrações que se dão ao longo do ano, dezenas de 
imigrantes, principalmente os que vêm de países como 
Senegal, Egito, Argélia, dentre outros países do continente 
africano, para ganhar a vida no Recife. 

Na Rua da Glória, há também artistas e grupos de teatro 
que movimentam a rua, trazem artes para suas fachadas 
e aos interiores de suas casas. Um lindo exemplo é o atual 
espaço do Casarão Magiluth, onde aconteciam eventos 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 14. 
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de teatro antes da pandemia e que espera-se que volte à 
ativa assim que for retomado o contato corpo a corpo dos 
espetáculos que foram tão lembrados pelos amantes da Boa 
Vista. Nessas duas ruas antigas há o encontro com outros 
caminhos próximos que compõem o conjunto do casario 
antigo da Boa Vista, entre as vias, estão as ruas Visconde 
de Goiana (*), Leão Coroado (**) e da Alegria (***). Quem 
passa por elas sente um clima que pode lembrar aquele de 
cidade de interior, mas, na verdade, nada mais é que o mais 
puro aspecto de ruas que mantêm a dinâmica da vizinhança, 
das casas estreitas, das pessoas que se conhecem e que 
mantêm contato diariamente. 

Rua Leão Coroado. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 57a.  
(**) 
item 03. 
(***)  
item 57b.
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As casas dessas ruas são moradias tanto para os que 
vivem ali há décadas, como os que chegaram recentemente. 
Há pessoas que ocuparam casas vazias abandonadas, há os 
que moram nas casas que são da mesma família há mais de 
um século e também há os que vivem nos cortiços, casas 
que foram subdivididas em pequenos quartos ou cubícu-
los para aluguel a baixo preço. O casario antigo nem sem-
pre mantém seus aspectos construtivos históricos, pelos 
mais diversos motivos, dentre os quais, o esquecimento 
de alguns imóveis, ou simplesmente a falta de recursos 
financeiros para a manutenção dessas casas. Porém, há 
algumas casas que ainda carregam as mesmas caracterís-
ticas antigas, possibilitando uma interpretação da cultura 
das construções históricas da Boa Vista.

Outra importante marca dessas ruas tradicionais, que 
está na memória das pessoas, é a presença dos judeus na 
Boa Vista, que imigraram para o bairro nas primeiras déca-
das do século XX. No bairro, eles reconstruíram suas vidas 
neste novo espaço de moradia, visando uma nova oportuni-
dade de vivência. Boa parte desses imigrantes foram morar 
nas ruas antigas da Boa Vista e ressignificaram o bairro com 
suas atividades coletivas e novas dinâmicas de convivência. 

A Boa Vista, no começo do século XX, passava por um pro-
cesso de desvalorização, já que as outras áreas do subúrbio 
do Recife começaram a ter casas mais valorizadas, com 
novos estilos construtivos, e por isso, o casario tradicional 
das ruas mais antigas da Boa Vista acolheu esses novos 
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moradores, que trouxeram saberes praticados até hoje. 
Apesar de nem todas as casas das ruas antigas tradi-

cionais da Boa Vista ainda apresentarem um bom estado 
conservação, um aspecto importante, que permanece até 
hoje em todas as ruas, é o senso de vizinhança, tão bem 
destacado pelos residentes do bairro. Os moradores se 
orgulham de compartilhar seu dia a dia com os vizinhos, 
confiam seus filhos uns com os outros, compartilham refei-
ções, enfim, vivem em comunidade. 

É principalmente nas ruas da Glória, Velha, Leão Coroado, 
da Alegria, Cassimiro de Abreu e na Travessa do Veras onde 
é possível encontrar, em meio a todo o movimento do cen-
tro da cidade, a presença de jarros nas calçadas, crianças 
correndo, andando de bicicleta e as cadeiras nas ruas para 
as senhoras e senhores observarem o movimento. Na Rua 
da Alegria (*), numa de suas extremidades, encontra-se 
uma pequena praça, que recebe o mesmo nome da rua, 
onde muitos moradores passam o tempo e a utilizam como 
espaço de lazer e descanso. Para alguns, em certas áreas 
do bairro da Boa Vista, o senso de vizinhança restou apenas 
na memória, já que muitos ambientes tiveram sua essência 
modificada por novas dinâmicas de uso do espaço.

Eu brincava muito na Gervásio Pires, na 
Rua da Glória, no Pátio de Santa Cruz. 
Tinha muita criança, tinha muita gente 
na rua com cadeira de balanço. Esses 
prédios não existiam, tinha só casas 
com muros. E aqui passava um bondi-

(*) 
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nho, passava muita carroça de cavalo. 
Era tudo muito bonito, era muito bom.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Já foi muito residencial, inclusive eu 
sinto muita falta das pessoas na cal-
çada, eu ainda vi isso aqui, mudou muito 
esses aspecto da moradia, dessa coisa 
de vizinhança. e...o barulho aumentou, 
o barulho de carro… é mais isso. 
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Senso de vizinhança na Rua da Glória. 2021.
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É interessante perceber também que muitos moradores 
dessas ruas de cultura tradicional possuem uma dinâmica 
de vida na própria vizinhança. 

Minha família paterna mora na Boa Vista 
desde que eu nasci. Até os 3 anos de 
idade morei na Rua Leão Coroado com 
meus pais em uma casa vizinha a dos 
meus avós. A partir daí, mantive esse 
contato com o bairro através do pai que 
trabalhava com meu avô na peixaria da 
família no Mercado da Boa Vista, meu 
pai também teve seu box no mercado, 
mas não durou muito tempo e ele logo 
vendeu, passando depois a trabalhar 
como motorista em várias lojas de 
móveis da Rua do Aragão.
Mulher jovem, ex-moradora do bairro 
da Boa Vista

A Rua Barão de São Borja (*) fica nos limites dessa 
atmosfera do senso de vizinhança da Boa Vista. Junto às 
residências, observam-se edifícios de apartamentos, hotéis 
e estabelecimentos de serviços. Os azulejos das casas são 
itens impossíveis de passar despercebidos, citados como 
um valor artístico, os desenhos dos azulejos, que estão 
presentes nas casas antigas e nas construções modernas 
nos fazem ter a certeza de que ali é a linda Rua Barão de São 
Borja. Em suas casas antigas são realizados alguns encon-
tros culturais, como aulas de música, ou outras atividades. 
Um dos lugares dessa área, mencionados pelas pessoas, é o 
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Casarão da Villa Ritinha, onde funcionavam alguns eventos 
e encontros, como orquestras e maracatu. Atualmente o 
edifício encontra-se fechado, no entanto, seria impossível 
não lembrar de um lugar que movimentou a vida cultural da 
Boa Vista e foi lembrado pelas pessoas, o que demonstra a 
força que esse tipo de uso tem no bairro. 

Senso de vizinhança na Rua Leão Coroado. 2021.
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eu ouvi dizer sorvete?
Ao falar sobre as ruas tradicionais da Boa Vista, há como 

sabor mais lembrado o sabor de sorvete (*). O sabor de fru-
tas tropicais, baunilha, chocolate, morango e tantos outros 
marcam a memória afetiva da refrescância de um sorvete 
após um passeio pelas ruas do bairro. Pensar nos sorvetes 
da Boa Vista faz lembrar da infância, de passeios e de bons 
momentos. Muitos dizem que o gosto de antigamente era 
ainda melhor do que hoje, claro, a tradição vencia! O sorvete 
é de fato, um dos símbolos da Boa Vista, a sorveteria mais 
lembrada está na Rua Visconde de Goiana e fica logo ao lado 
do Colégio Salesiano, uma das escolas que permanecem na 
Boa Vista e onde havia parte das gincanas que se davam 
em todo o bairro, lembradas afetivamente pelos moradores. 
Mesmo com a mudança na tradição do fazer, para muitos, 
o sorvete de lá é inconfundível em qualquer região!

Sorvete da sorvetereria Frisabor. 2021.

(*) 
visualização 
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Ainda me pego pensando se consigo 
sair desse bairro um dia porque sinto 
a necessidade de conhecer mais, de 
estar mais ativo no bairro, depois de 
muitos sorvetes que tomei na Visconde 
de Goiana.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista
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ponte seis de março
A história da Ponte Seis de Março (*) tem relação com 

parte da travessia mais antiga que dava acesso ao bairro 
da Boa Vista. Esta passagem era a ponte velha, de madeira, 
que partia do bairro de Santo Antônio e tinha uma bifur-
cação. Construída pelos holandeses durante o século XVII, 
essa primeira ponte foi o pontapé inicial para a formação 
do povoado. Ao pé da ponte, na extremidade voltada para o 
bairro de São José, existia o Palácio de Friburgo, construído 
pelo Conde Maurício de Nassau. De acordo com registros 
históricos, foi por causa da vista deste palácio que o bairro 
passou a se chamar Boa Vista. 

 A antiga ponte levava a dois pontos no bairro da Boa Vista, 
um deles era a Rua Velha e o outro ficava nas imediações 
da atual Rua da Imperatriz. A Ponte Velha foi construída 
em madeira e recebia um alto fluxo de pessoas. Por ter 
uma estrutura frágil, em determinado momento, o braço  
da travessia que chegava na Rua Velha tombou. Posterior-
mente, diante da fragilidade da construção, a passagem foi 
demolida, justificando a construção da Ponte da Boa Vista, 
que passou a receber a maior parte do fluxo de pessoas que 
entravam e saíam da Boa Vista. 

Sendo assim, a Rua Velha passou todo o século XIX sem 
a existência de uma ponte que nela chegasse. A nova ponte 
foi construída apenas no início do século XX, ligando a Rua 
Velha às imediações da Estação Central. A ponte foi por 
um tempo conhecida como “Ponte Nova” - e nomeada ofi-
cialmente como Ponte Seis de Março. Apesar das diversas 
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nomeações, a “nova” passagem ficou marcada na memória 
das pessoas que vivem a Boa Vista como Ponte Velha, uma 
vez que ela representa a gênese dos primeiros caminhos 
em direção ao bairro e tem uma conexão direta com a Rua 
Velha. Esta ponte é trazida por algumas pessoas como um 
dos símbolos mais importantes do bairro.

Este lugar é uma maravilha
Mas como é que faz pra sair da ilha?
Pela ponte, pela ponte
[...]
A ponte pra onde quiser
A ponte é o abraço do braço de mar
Com a mão da maré
A Ponte - Lenine

Ponte Seis de Março. 2021.
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cais josé mariano e cilpe
Associado aos usos da produção tradicional da movelaria 

na Rua do Aragão, está o Cais José Mariano, o polo madeirei-
ro do bairro. No século XIX, a área era ainda era uma região 
alagada e coberta pelos mangues do estuário do Capibari-
be. Nessa época, as águas iam até os fundos dos lotes da 
Rua da Glória. Após a sucessão de aterros realizados pela 
Repartição de Obras Públicas no século XIX, foi projetado 
um novo conjunto de quadras a serem construídas numa 
área que hoje compreende a Rua Doutor José Mariano e 
parte do bairro dos Coelhos. 

O aterro não recebeu as quadras exatamente como pla-
nejado, mas deu espaço para a recepção de navios em uma 
nova área, que passou a se chamar Cais Dr. José Mariano. 
Ao longo das décadas a área foi sendo ocupada por gal-
pões de madeireiras, que se relacionam com a tradição das 
movelarias que servem ao comércio tradicional no bairro 
da Boa Vista. Os navios traziam as madeiras para serem 
transformadas em novos móveis, muitos deles produzidos 
pela comunidade judaica que esteve presente na Boa Vista 
ao longo de algumas décadas do século XX. 

Atualmente o tradicional uso permanece, é lá onde mui-
tos recifenses vão à procura de matéria-prima para a produ-
ção de movelaria artesanal. A rua, não tão convidativa para 
uma caminhada a passeio, é caracterizada pela presença de 
grandes galpões e fluxo intenso de veículos de grande porte, 
principalmente aqueles para carga e descarga dos produtos 
que são conhecidamente comercializados na localidade.
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Nessas imediações, vale rememorar a fábrica da Cilpe (*). 
Presente nas lembranças das pessoas, a fábrica produzia 
um leite que era distribuído engarrafado e deixado nas por-
tas das casas do bairro, logo pela manhã cedo, à espera dos 
moradores para recolhê-las. Hoje essa prática não ocorre 
mais, porém, a existência da antiga fábrica está presente 
na memória do olfato, do gosto e do olhar.

Não temos muito cheiro gostoso não, 
como no bairro de São José (Recife 
Antigo) que tem a Fábrica da Pilar. Aqui 
tinha a Cilpe, que vendia leite na porta 
de casa, vinha no vidrinho tampadinho, 
bonitinho e o preço era bom.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

A fábrica da Cilpe não está mais em atividade, contudo, o 
edifício que a sediou ainda existe. Sua estrutura modernista 
é um importante testemunho artístico, como exemplar de 
uma arquitetura industrial, que se sediou no centro histórico 
do Recife.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 17. 
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hospital pedro ii
Embora esteja situado no bairro dos Coelhos, o Hospital 

Pedro II foi compreendido como parte da Boa Vista por dia-
logar diretamente com a dinâmica do bairro. Esse hospital é 
uma construção do século XIX, em estilo neoclássico, pen-
sado tal como as construções eram feitas naquela época. 
A edificação já foi escola de formação para profissionais 
de saúde há muitas décadas, e foi lembrado como um dos 
espaços marcantes por uma senhora enfermeira, amante 
da Boa Vista. 

A construção imponente de grandes proporções, pode 
ser visualizada na paisagem de algumas ruas da Boa Vista, 
ao seu lado há o IMIP, outro hospital de grande referência 
e valor de uso para o bairro. Ao redor dessa área hospitalar, 
no bairro da Boa Vista, encontra-se um casario dedicado a 
receber pessoas de outras cidades que vêm para fazer uso 
dos cuidados desses hospitais e clínicas. 
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clube jet e  
praça miguel de cervantes

Logo próximo ao Hospital Pedro II, no bairro da Ilha do 
Leite, mas diretamente ligado à Boa Vista, está o Clube Jet 
(*), que ocupa uma região construída mais recentemente, 
ao longo do século XX. O espaço é voltado para a realiza-
ção de eventos e marcou a memória dos moradores que 
frequentavam as festas, serenatas, encontros e outras 
atividades ocorridas no local. O clube simboliza o diverti-
mento da vizinhança, que se recorda calorosamente dos 
antigos eventos. Hoje o lugar ainda está disponível para a 
utilização, alguns moradores o frequentam, inclusive, como 
espaço para reuniões sobre o bairro. 

No Jet Clube, íamos muito para as 
serestas, que aconteciam todas as 
sexta-feiras.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

E nós temos também o Jet Clube, tem 
uma piscina, uma quadra de futebol, um 
bar, as pessoas se reúnem sempre nos 
finais de semana, é um clube pequeno 
mas vivo, os moradores frequentam 
esse clube.
Homem idoso, morador do bairro da Boa 
Vista

Fazia escolinha batia pelada no jet com 
o pessoal dos coelhos no domingo. [...] 
Minha primeira experiência com a feira 
de ciências do colégio foi lá.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 15. 
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clube jet e  
praça miguel de cervantes

Naquele entorno, também situada na Ilha do Leite e fre-
quentada pelos moradores da Boa Vista, está a Praça Miguel 
de Cervantes (*). O espaço público é uma ótima alternativa 
de lazer e prática de exercício físico, sendo um dos espaços 
mais frequentados pelos moradores antigos. 

Na minha infância, quando não tinha 
aquela praça reformada ainda, era um 
local para brincadeiras, na lama mesmo, 
pião, de colher manga, a gente arran-
java um carro de mão e ia catar manga, 
depois ia vender na Conde da Boa Vis-
ta, na Praça Maciel Pinheiro dava um 
destino e fazia um dinheirinho na época. 
Depois da reforma, foi uma coisa muito 
boa, a gente continua jogando bola, era 
um local bom para paquerar também, lá 
também tinha as celebrações de natal.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Na conhecida praça há uma pequena capela dedicada à 
Nossa Senhora da Saúde, fundada no final da década de 1910, 
época de disseminação da Gripe Espanhola, para ajudar nas 
orações para os enfermos que se tratavam nos hospitais 
do entorno, como o Pedro II. A capela precede a existência 
da Praça Miguel de Cervantes, na área existia um alaga-
do com vegetação de mangue até as últimas décadas do 
século XX. De acordo com relatos de moradores, durante a 
infância, iam para a área da Praça Miguel de Cervantes para 
brincar, caçar caranguejos e colher frutas. Muitas pessoas 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 16. 



guia (co)memorativo da boa vista

92

passaram a eleger esta praça como ambiente de vivência, 
substituindo a Praça Maciel Pinheiro, que estava presente 
no dia a dia de suas infâncias, mas hoje não se sentem à 
vontade para frequentá-la.

Praça Miguel de Cervantes e Capela de Nossa Senhora da Saúde. 2021.
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a boa vista do 
comércio tradicional 
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ponte da boa vista

A passagem que mais simboliza a Boa Vista é conhecida 
como Ponte de Ferro (*). Sua história remonta ao século 
XVIII, quando o então governador, Henrique Luiz Pereira Frei-
re, resolveu substituir a velha ponte de madeira construída 
pelos holandeses por uma nova, em outra localização, que 
daria acesso à área que era conhecida como Aterro da Boa 
Vista, onde fica a Rua da Imperatriz atualmente. 

Já que a ponte velha havia sido demolida, a Ponte da Boa 
Vista era a única travessia entre os bairros de Santo Antônio 
e São José e o povoado da Boa Vista. Sua primeira versão 
foi construída com madeira e, por não possuir sua estrutura 
não ser muito forte, passava por reformas constantemente. 
Em 1815, a ponte recebeu seus últimos reparos antes de ser 
substituída pela atual ponte de ferro. Essa antiga estrutura 
do início do século XIX possuía extensos bancos de madeira 
onde os habitantes da Boa Vista se encontravam, o que 
fazia a ponte parecer uma grande praça sobre as águas 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 23. 
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ponte da boa vista

do Rio Capibaribe. De acordo com relatos históricos, era 
na Ponte da Boa Vista “onde vão tomar fresco e papear 
indivíduos de todo o lote, desde o honesto sisudo cidadão, 
até o mais completo e rematado peralvilho1”. A ponte era 
vista como um divertido teatro, um dos pontos mais fre-
quentados da cidade!

O material frágil e o uso frequente acarretaram no arrui-
namento da ponte, que foi mais uma vez reconstruída. Nes-
ta ocasião, foi instalada uma nova ponte, agora em ferro. 
Sua construção se iniciou em 1874, sendo aberta ao público 
dois anos depois, contando com a tecnologia da estrutura 
em ferro, uso de granito e passeios amplos, os quais aten-
diam pedestres e veículos separadamente. Nesta ponte, 
passaram a transitar os bondes sobre trilhos com tração 
animal, posteriormente, os bondes elétricos e, atualmente, 
as diversas linhas de ônibus. 
1. Indivíduo afetado nas maneiras, no falar e no vestir.
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Mesmo após a construção de outras estruturas que inter-
ligam a Boa Vista com os demais bairros, a majesposta 
ponte da Boa Vista permanece, de fato, como a mais lem-
brada enquanto símbolo do bairro. As cores azul e amarelo 
presentes nas suas vigas cruzadas a destacam das outras 
pontes e sua configuração oferece uma travessia confortá-
vel e contemplativa aos pedestres. A ponte construída em 
ferro era onde as pessoas costumavam desfilar, durante 
algumas décadas do século XX, com seus belos trajes. Ser-
vindo como espaço para trânsito, passeio ou contemplação, 
esta ponte revela muitas histórias, desperta memórias e 
está marcada no pensamento da paisagem do bairro. 

Eu pego meus meninos e saio andando 
pela Boa Vista, aquela ponte de ferro eu 
digo que é a nossa ponte...andava de 
cavalo pela Ponte da Boa Vista quando 
criança. 
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista

De acordo com uma notícia do Jornal da Manhã, veiculada 
em 1981, já houve também uma feira típica que movimen-
tou a via central da Ponte da Boa Vista nas quintas- feiras. 
Atualmente essa prática não ocorre mais, porém, até recen-
temente, a ponte era marcada pela presença dos vendedo-
res ambulantes que de tudo comercializavam ao longo da 
sua extensão. A tradição do comércio informal, importante 
saber do bairro da Boa Vista, está ali presente desde sempre. 
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rua da imperatriz
Antes conhecida como Aterro da Boa Vista, ou também 

como Rua Nova do Aterro da Boa Vista, a Rua da Impera-
triz Teresa Cristina (*) é uma das primeiras ruas do Recife 
construídas sobre áreas alagadas pelos mangues. No antigo 
mapa de 1759, já podem ser observadas algumas casas ao 
longo da rua. Em 1808, de acordo com registros do mapa da 
cidade do Recife, esta rua já estava inteiramente ocupada. 
O fluxo de pessoas na Boa Vista, que antes se intensificava 
nas áreas próximas à Rua de Santa Cruz, passou a ser cada 
vez mais dividido com a Rua Imperatriz à medida que o 
número de casas e lojas aumentava.

A Rua da Imperatriz possui uma forte relação com a exis-
tência da Ponte da Boa Vista, pois, quando esta passou a 
ser a única passagem entre a Boa Vista e os outros bairros 
do centro antigo do Recife, deu-se uma valorização desta 
rua. O casario da rua é composto por sobrados de primeiro 
e segundo andar pintados das mais diversas cores e dese-
nhados de acordo com vários estilos arquitetônicos. Seus 
pavimentos térreo eram destinados ao comércio, enquanto 
os superiores, à moradia. Durante o século XIX, a Rua Impe-
ratriz era a área mais valorizada do Recife e, ao longo do 
tempo, se tornou um dos principais corredores de compras 
da cidade do Recife. 

Nos antigos jornais, encontram-se diversos anúncios de 
lojas, moradores e eventos que ocorriam nesta rua. A oferta 
de transporte público, que passava pela rua em direção à 
Ponte da Boa Vista, com os bondes do final do século XIX e 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 22. 



guia (co)memorativo da boa vista

98

início do século XX, intensificaram ainda mais a frequência 
de pessoas nessa área da Boa Vista, eram teatros, lojas de 
luxo, consultórios médicos, restaurantes, cafés, padarias, 
etc. 

A Rua da Imperatriz manteve sua intensidade de fluxo de 
pessoas por muitas décadas, até momentos recentes. Na 
segunda metade do século XX já não apresentava toda a 
luxuosidade do século anterior, mas os pavimentos superio-
res das casas passaram a abrigar muitos estudantes vindos 
do interior de Pernambuco para estudar no Recife, que con-
tinuavam a dar vida ao casario histórico. A formosa Rua da 
Imperatriz é tida pelas pessoas como um dos símbolos mais 
importantes da Boa Vista, sendo lugar de acontecimentos 
históricos e abrigando importantes estabelecimentos na 
memória afetiva das pessoas.

A Rua da Imperatriz era um lugar que 
servia como habitação para estudantes 
e pessoas que vinham de fora. No tér-
reo, predominavam as lojas. Imperatriz, 
Duque de Caxias e Rua Nova no bairro de 
Santo Antônio, essas ruas eram o antigo 
shopping da cidade.
Mulher de meia-idade, ex-moradora do 
bairro da Boa Vista

Foi no sobrado de número 147 da Rua da Imperatriz, em 
agosto de 1849, onde nasceu o abolicionista e monarquista 
Joaquim Nabuco. Vindo de uma família de alto poder aqui-
sitivo, o abolicionista foi eleito deputado pela província de 
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Pernambuco, deixando como marca sua trajetória a favor 
do abolicionismo, fazendo campanhas ao longo da década 
de 1880. Nabuco é autor do livro “O Abolicionismo” (1884), 
o qual teve importância significativa no processo histórico 
nacional para a libertação das pessoas escravizadas. O anti-
go deputado, por possuir alto prestígio familiar e político, 
teve espaço para demonstrar as vantagens da abolição 
para o desenvolvimento do país, não se tratando, porém, de 
uma ação benfeitora, mas conveniente para os processos 
políticos daquela época. Joaquim Nabuco também foi um 
dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, com sua 
importância política e reconhecimento. A casa onde nas-
ceu permanece como testemunho de sua memória na Rua 
da Imperatriz, demonstrando o contexto de sua formação 
social.

Para além de personalidades importantes, na memória 
afetiva de muita gente está a existência da Padaria Impe-
ratriz. Suas receitas são um importante saber da Boa Vista 
e estão associadas aos cheiros e sabores do bairro. Inaugu-
rada em 1897 e comprada na década de 1970 pelo atual dono, 
o estabelecimento histórico possui um vasto cardápio, e, 
entre os pratos mais lembrados pelas pessoas estão o pão 
em formato de tartaruga e a clássica pizza de mussarela. 

Os sabores marcantes da Boa Vista são 
o pão da Padaria Santa Cruz e a pizza 
da Padaria Imperatriz, que sempre me 
atraem para dar uma passada por ali. 
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Os cheiros marcantes são o da pizza da 
Imperatriz e do Rio Capibaribe. 
Mulher jovem, ex-moradora do bairro 
da Boa Vista

A parada na Padaria Imperatriz (*) após horas de andan-
ças pelo centro da cidade é uma das sensações mais pra-
zerosas que se pode ter na Boa Vista. A padaria e suas 
receitas são conhecidas como símbolos autênticos da Boa 
Vista, e, a elas, são atribuídos valores afetivos, da memória 
e da cultura. Este estabelecimento se reinventou e, hoje,  
mistura as receitas clássicas dos padeiros, com os lanches 
atrativos para os que andam apressados pelo centro no dia 
a dia. Consegue agradar crianças, adolescentes, adultos e 

Fachada da Padaria Imperatriz. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 85. 
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idosos e tem quitutes de todo tipo, dos clássicos bolos de 
rolo e Souza Leão aos pães com hambúrguer. 

Eu, como morador da Boa Vista, sou 
bem clichê mesmo, vou na Padaria da 
Imperatriz para dizer que vou na pada-
ria da Imperatriz para comer a pizza da 
Imperatriz. 
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Tenho memória afetiva de comer um 
retalho de pizza com a minha mãe quan-
do pequeno. 
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Pizza de queijo mussarla da Padaria Imperatriz. 2021.
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A tão famosa pizza da Padaria Imperatriz, é feita nos 
sabores mussarela ou calabresa, é simples, com poucos 
ingredientes, porém marcante e inconfundível ao paladar 
e olfato de quem a experimenta. Saborear esta pizza é uma 
das sensações mais verdadeiras de se estar na Boa Vista.

Atualmente a tão simbólica Rua da Imperatriz ainda está 
muito presente no imaginário de quem vive ou viveu o centro 
do Recife. No entanto, nos últimos anos, se tem visto um 
esvaziamento progressivo dos seus sobrados históricos. 
Muitas lojas que foram rememoradas pelas pessoas que 
participaram do processo de construção deste livro, não 
mais existem e deram espaço a imóveis vazios; o luxo, o 

“vuco-vuco” e a alegria não são mais tão presentes nesta 
rua. No entanto, é preciso reconhecer que alguns símbolos e 
lojas antigas resistem na Rua da Imperatriz, como é o caso 
da Padaria Imperatriz, da Livraria da Imperatriz e dos vende-
dores ambulantes que nunca deixaram de estar presentes e 
de movimentar a rua com suas performances e saberes de 
venda. É preciso reinventar a partir do que ainda existe, é 
preciso reconhecer os significados e memórias afetivas tão 
presentes e essenciais para a Boa Vista, para ressignificar 
esta rua tão importante para o bairro.

Tem outros lugares símbolos mas que 
não existem mais, era um loja na Rua da 
Imperatriz chamada Ele e Ela, era uma 
boutique chiquérrima.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista
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rua da conceição
Nos pouco mais de 200 metros de extensão da rua da 

Conceição (*), encontram-se atividades que representam 
diversos aspectos da essência da Boa Vista. É lá onde estão 
algumas das edificações que simbolizam a formação do 
bairro, alguns dos ofícios herdados das gerações passadas e 
uma das antigas instituições de ensino da área. Essa varie-
dade de atributos faz com que essa rua seja frequentada por 
grupos sociais distintos e associada a múltiplas memórias. 

Antes de se tornar uma via, a atual rua era então parte 
de um sítio de coqueiros que havia sido comprado pelo 
capitão Filipe Santiago em 1683. Dois dias após a compra, 
por motivos desconhecidos, as terras foram revendidas 
para o capitão-mor Cristóvão de Barros Rêgo. Este último 
foi responsável pela edificação da primeira capela de culto 
público do bairro, a qual foi dedicada à Nossa Senhora da 
Conceição e, em alusão tanto à santa quanto à vegetação 
presente no terreno, veio a se chamar Capela de Nossa 
Senhora da Conceição dos Coqueiros. Além disso, o capitão-

-mor promoveu a construção de residências no seu entorno 
e instituiu o Vínculo2 de Nossa Senhora da Conceição dos 
Coqueiros, que abrangia a capela e uma grande porção do 
atual bairro da Boa Vista. 

2. Vínculo era uma maneira institucional e jurídica de tornar as pro-
priedades de uma família indivisíveis e intransferíveis. Esse sistema 
veio a ser abolido pelas leis de 30 de junho de 1860 e 19 de maio de 
1863 e, a partir disso, as terras passaram a ser loteadas e vendidas 
para novos proprietários.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 28. 
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Quase dois séculos depois, a área referente ao vínculo 
foi vendida e suas terras loteadas e transferidas para novos 
proprietários. Diante do contexto de dissociação dessas 
propriedades, no dia 31 de janeiro de 1882, os descendentes 
dos últimos donos do terreno doaram a antiga capela à 
Irmandade de Santa Cecília.

Contudo, naquela ocasião, a capela se encontrava quase 
em ruínas; a irmandade, impossibilitada de reconstruí-la. 
Apenas em 1899 foi possível intervir na edificação e, no 
mesmo ano, abrir as suas portas para o público, agora sob 
o nome de Igreja de Santa Cecília (*). O atual templo desta-
ca-se pela sua assimetria, marcada pela presença de uma 
única torre e um único corredor lateral, e, na sua fachada, 
pela presença de arcos ogivais e pela representação de uma 
lira, em alusão à padroeira da capela. 

Hoje, além de acomodar as missas que ocorrem todas as 
quartas-feiras, a edificação é a sede da Pastoral do Povo 
da Rua em Recife, iniciativa apoiada pela Arquidiocese de 
Olinda e Recife que promove encontros e atividades volta-
dos para a população em situação de rua. 

Na outra extremidade da Rua da Conceição, situa-se 
outro templo religioso, chamado de Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário (*). Assim como a Igreja de Santa Cecília, as ter-
ras sobre as quais a igreja foi edificada pertenciam ao Vín-
culo de Nossa Senhora da Conceição dos Coqueiros, porém, 
após a sua dissolução, o terreno foi doado à Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 31. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 30. 
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Fachada da Igreja de Santa Cecília vista a partir da Rua da Conceição. 
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Fachada da igreja de Nossa Senhora do Rosário. 2021.
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Em 26 de julho de 1788 foi iniciada a construção da igreja. 
No ano seguinte, ainda que inacabado, o local de culto pas-
sou a abrigar a irmandade. As obras foram concluídas em 
1813, mas, infelizmente, suas instalações eram precárias, 
de forma que a irmandade passou a planejar uma arrecada-
ção de fundos para a construção de um novo templo assim 
que a igreja foi aberta.

Ao mesmo tempo, mudou-se para um sobrado vizinho à 
igreja, o político recifense Gervásio Pires. Devoto de Nossa 
Senhora do Rosário, ele se surpreendeu com o estado do 
templo e decidiu contribuir financeiramente para a cons-
trução de uma edificação mais ampla e aprimorada. Seu 
apoio, junto a outros, permitiu que as obras tivessem iní-
cio em 1815. Embora o ano do término da construção seja 
desconhecido, sabe-se que as obras da igreja já estavam 
concluídas em 1831, pois no chão, próximo ao altar da litur-
gia, foram enterrados os restos mortais de Gervásio Pires. 

Quem se desloca pela rua do Rosário da Boa Vista per-
cebe imediatamente a presença da igreja de mesmo nome 
numa de suas extremidades, bem como a sua conexão 
espacial com a igreja de Santa Cruz, localizada na outra 
ponta da via. Externa e internamente, é possível observar 
influências da arquitetura barroca, manifestadas nos seus 
traços sinuosos.

Até o final do século XIX, partia da Igreja de Nossa Senho-
ra do Rosário uma das procissões mais populares do Recife: 
a procissão do Senhor Bom Jesus da Cruz, cujo percurso 
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não abrangia apenas a Boa Vista, como também o bairro de 
Santo Antônio. Hoje, entre outros eventos religiosos, desta-
cam-se a Missa Tridentina, que ocorre todos os domingos, 
e a procissão em homenagem à padroeira da igreja, todo 
dia 15 de agosto. 

Além de acomodar símbolos da religiosidade local, a Rua 
da Conceição abriga no seu casario, predominantemente, 
antiquários de móveis antigos, onde são também feitos 
novos produtos e reformados os defeituosos. Ao longo des-
ta rua, é possível sentir o cheiro de madeira, pó de serra 
e palhas sendo tecidas. Cadeiras de escritório das mais 
diversas cores, do verde-limão ao preto, ficam dispostas 
nas calçadas à espera de seus compradores. Assim como 
a Rua do Aragão, a Rua da Conceição é o destino de quem 
busca comprar móveis. 

 A rua arborizada remete ainda ao verde dos sítios que ali 
estavam no início de sua ocupação, preservando um pouco 
da relação com o natural. Nela, vale destacar a presença do 
Colégio e Curso Bandeira (*), uma das principais edificações 
localizada no coração da Rua da Conceição. A escola foi 
fundada em 1965, período em que a Boa Vista era o destino 
de muitos estudantes da cidade inteira. Sendo uma das 
poucas escolas antigas que ainda permanece no centro 
da cidade, o Bandeira, como é conhecido por seus alunos 
e ex-alunos, proporciona uma dinâmica distinta à rua da 
Conceição, a qual é caracterizada pela grande presença 
de crianças e adolescentes na via ao longo do dia. Estes 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 34. 
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costumam passar o tempo papeando em frente a escola 
antes de voltarem para casa e não é raro ver estudantes de 
outras instituições de ensino se divertindo por lá também. 

Colégio e Curso Bandeira visto a partir da Rua da Conceição. 2021.
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igreja matriz da boa vista
Quando uma igreja recebe o título de matriz, significa que 

ela ocupa um posto alto na hierarquia dos templos católicos 
de uma região. Esse é o caso da Igreja Matriz da Boa Vista 
(*), a igreja que tem prevalência sobre o movimento religio-
so da Boa Vista. Antes da sua construção, a Igreja de Santa 
Cruz era o principal local de realização das celebrações 
católicas do bairro. Era lá onde a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da Boa Vista já realizava as suas atividades 
desde 1771. Apenas em 1785 foi dado início à edificação do 
seu próprio templo graças à doação de um grande terreno 
localizado ao fim das atuais ruas da Imperatriz e do Hospício.

Devido a uma escassez de recursos financeiros, a obra 
se deu de forma muito lenta. Os serviços de pintura, dou-
ração e ornamentação só puderam ser realizados em 1822, 
enquanto a composição da fachada teve início apenas em 
1858. Décadas mais tarde, a expectativa enfim deu lugar à 
celebração: ao presenciarem a chegada do painel da Glória, 
uma grande pedra esculpida a ser instalada no centro do 
frontão da igreja, os recifenses entraram em festa. Era esse 
o indicativo de que as obras finalmente seriam concluídas, 
o que ocorreu de fato em 1889, 105 anos após o seu início. 

O desenlace desse longo processo de construção é um 
templo cujos traços são marcantes: uma fachada inteira-
mente esculpida em pedra lioz portuguesa, onde se encon-
tram um conjunto de colunas imponentes que enfatizam 
a verticalidade da edificação, uma série de estátuas dedi-
cadas aos quatro evangelistas e representações de anjos, 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 24. 
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igreja matriz da boa vista
guirlandas, marcadores de relógio e outros símbolos que 
merecem uma observação mais atenta. A partir da Rua do 
Hospício, tem-se um belo enquadramento dessa igreja, que, 
junto ao casario histórico e às árvores e palmeiras presentes 
nos arredores, formam uma imagem representativa dessa 
porção do bairro. 

Ao longo da sua história, a Igreja Matriz da Boa Vista viveu 
episódios bem distintos, que vão desde a sua condição de 
palco de pregações político-revolucionárias durante a revol-
ta pernambucana em 1817, seu antigo papel como cemitério 
local, até a ocupação da sua calçada por mulheres pretas 
quitandeiras, que armavam seus tabuleiros naquele espaço 
e comercializavam os mais diversos produtos. 

Atualmente, embora o costume de frequentar cerimônias 
católicas tenha perdido força ao longo dos anos, a igreja 
continua realizando missas diariamente. Esses ritos são 
acompanhados por moradores, trabalhadores e transeuntes 
que vão ao bairro esporadicamente.
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Igreja Matriz da Boa Vista vista a partir da Rua do Hospício. 2021.
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praça maciel pinheiro
Largo do Aterro, Largo da Matriz, Largo da Conceição... 

Esses foram alguns dos títulos atribuídos à praça Maciel 
Pinheiro (*) ao longo da sua história. Eles fazem alusão e 
revelam a associação da praça a marcos físicos da paisa-
gem como o Aterro da Boa Vista, a Igreja Matriz da Boa Vista 
e a antiga capela de Nossa Senhora da Conceição, respec-
tivamente. Em relação a essa última, foi a sua presença e 
a inauguração da Ponte da Boa Vista que levaram o antigo 
povoado a se expandir em direção à praça e ocupar o seu 
entorno. 

No ano de 1831, o então Largo da Conceição passou a ser 
chamado de Praça da Boa Vista. Algum tempo mais tarde, 
recebeu um monumento conhecido como Chafariz Imperial, 
que celebrava as possibilidades trazidas pela recém-ins-
talada rede de distribuição de água. Esse chafariz não é o 

Praça Maciel Pinheiro. Luis Schlappriz, 1863.

(*) 
visualização 
no mapa: 
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mesmo encontrado hoje, mas ele também impressionava 
os antigos frequentadores da praça com a sua imponência 
e o espetáculo proporcionado pelos seus jorros d’água. 

Em 1870, após o fim da Guerra do Paraguai, recebeu a 
denominação de Praça Conde d’Eu, em tributo ao príncipe 
francês Conde d’Eu e às demais pessoas que lutaram na 
guerra durante seis anos. Não muito tempo após a reno-
meação da praça, uma articulação popular refletiu sobre a 
importância de existir um marco que representasse o fim 
da guerra e a vitória do Brasil na mesma, o que, posterior-
mente, resultou na instalação de um novo chafariz, o qual é 
apreciado até hoje pelos frequentadores da praça. Nele são 
vistas figuras como leões, ninfas, máscaras e, no seu topo, 
uma mulher indígena munida de arco e flecha representando 
os povos originários do país. 

Finalmente, em 1889, a praça recebeu a sua designação 
atual, que é uma homenagem ao jornalista Luís Ferreira 
Maciel Pinheiro, que, no decorrer da sua vida, defendeu 
ideais abolicionistas de liberdade e igualdade junto a Joa-
quim Nabuco, José Mariano e outras figuras importantes do 
cenário político local. Dentro desse contexto de manifes-
tações políticas, a Praça Maciel Pinheiro assumiu um papel 
importante de lugar de encontros, discussões e trocas entre 
essas personalidades da política pernambucana.

Igualmente importante foram os intercâmbios culturais 
ocorridos entre os mais diversos grupos sociais que por lá 
passaram, como os imigrantes de origem judaica, que, no 
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século passado, se instalaram nas ruas adjacentes à praça 
e imprimiram práticas vividas até hoje. Entre eles estava 
Clarice Lispector, que morou na casa de número 347 (*)
durante a sua infância e que, no presente, encontra-se 
representada na escultura situada ao lado do chafariz da 
praça. O sobrado onde ela cresceu ainda existe e nas suas 
paredes podem ser vistas artes e mensagens de saudade a 
Clarice, e votos de que no futuro seja atribuído à edificação 
um novo uso que homenageie e rememore a trajetória da 
escritora, revertendo o triste estado de abandono atual.

Praça Maciel Pinheiro. Abdias Júnior, 2013.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 25. 



guia (co)memorativo da boa vista

116

Hoje, embora passe por um momento doloroso marcado 
pela ocupação do seu entorno pela população em situação 
de rua, a praça Maciel Pinheiro ainda é associada a diversas 
impressões positivas, como o fascínio pelos seus aspectos 
físicos, a exemplo o célebre chafariz, o qual é valorizado a 
partir da disposição das árvores e palmeiras na praça, que 
o emolduram e reforçam a sua verticalidade. Observando 
a partir de outro sentido, percebe-se que essa vegetação 
também destaca a Igreja Matriz da Boa Vista, e o formato 
triangular da praça parece convergir para ela, estreitando 
assim a relação entre arquitetura e espaço público. 

Outra característica importante é a relação afetiva dos 
frequentadores com as atividades cotidianas - como a pre-
sença de vendedores ambulantes, que, durante a manhã, 
marcam a área com o cheiro de frutas frescas e o som 
das vozes que disputam a atenção dos transeuntes, e que, 
assim que o sol se põe, dão vida a um dos pontos de boemia 
do bairro –, as festas de Carnaval e os grandes eventos 
religiosos - a exemplo da saída da procissão da Via Sacra 

-, que, junto a outros episódios passados, revelam o grande 
poder de agregação da praça e explicam por qual motivo 
ela foi entendida como um dos mais importantes símbolos 
do bairro. 
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rua do aragão
Partindo da Praça Maciel Pinheiro, há a Rua do Aragão (*), 

que surgiu inicialmente como espaço de moradia e já era 
ocupada desde a primeira metade do século XVIII. Durante a 
maior parte de sua existência, o uso residencial era predo-
minante nesta rua e, junto com a Rua da Imperatriz, passou 
a ser uma das áreas mais valorizadas da cidade.

Esta rua é um dos principais corredores do comércio 
tradicional do bairro da Boa Vista. O seu casario tem como 
destaque, no térreo, o comércio de móveis, lá, muitas lojas 
são tradicionais e existem há décadas. Nela está presente 
o saber da tradição da movelaria, onde são encontrados 
estofados, cadeiras, guarda-roupas, entre outros móveis. 
Na Rua do Aragão ainda são encontradas lojas que usam 
inteiramente a madeira para a produção dos móveis, em 
algumas lojas é possível ver o processo de fabricação.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 29. 
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presença judaica
Durante o século XX, o mundo passou por uma série de 

mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Na 
Europa, os avanços tecnológicos decorrentes da Revolução 
Industrial foram seguidos por um aumento dos índices de 
crescimento populacional e desemprego. Já no Brasil, após 
a abolição da escravatura e a proclamação da República nos 
anos finais do século XIX, deu-se a busca por alternativas 
para suprir a mão-de-obra em zonas agrícolas, o início do 
processo de industrialização do país e a rápida moderniza-
ção dos centros urbanos.

O novo momento vivido pelo Brasil foi divulgado na Europa 
por empreendedores em busca de estrangeiros que pudes-
sem ocupar postos de trabalho ao redor do país, o que oca-
sionou um aumento dos fluxos migratórios para o Brasil. A 
maioria dos imigrantes que se deslocaram para o país se 
concentrou em cidades das regiões Sul e Sudeste, contudo a 
presença desses estrangeiros no Recife foi bem expressiva 
e deixou como legado práticas vividas até hoje.

Dentre os grupos de imigrantes que ocuparam o Recife, 
destacam-se os judeus, que, inicialmente, viam na cidade 
a possibilidade de se tornarem bem-sucedidos financeira-
mente e, posteriormente, retornarem ao seu local de origem 
com os fartos proventos do seu trabalho. Mas, logo estabe-
leceram vínculos com o lugar e enxergaram a oportunidade 
de prosperar, relacionar-se com outros grupos sociais e 
manter as suas práticas sociais. 

Devido a condições como localização, proximidade do 
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presença judaica
sistema de transporte público, disponibilidade do estoque 
imobiliário e, principalmente, possibilidade de se agregarem 
em torno de suas paulatinamente criadas instituições cul-
turais, esse grupo social, a princípio, se instalou no bairro 
da Boa Vista, em endereços no entorno da Praça Maciel 
Pinheiro. Aí abriram estabelecimentos voltados para (a) 
o setor moveleiro – madeireiras, marcenarias, movelarias 
e estofarias, (b) para a importação de tecidos, confecção 
e comercialização de roupas e (c) para joalherias, óticas 
e equipamentos médico-hospitalares, existentes até os 
dias atuais. 

No decorrer dos anos, a comunidade judaica viu os seus 
negócios crescerem, e, diante do cenário promissor, mais 
grupos de judeus se deslocaram para a Boa Vista. Estes 
se instalaram ao redor de instituições próprias da cultura 
judaica, edificadas pelos seus antecessores a fim de criar 
um ambiente próprio para as suas práticas culturais, como o 
Centro Israelita de Pernambuco, a Iídiche Schul e a Sinagoga 
Israelita da Boa Vista, cuja edificação ainda se encontra na 
Travessa Martins Júnior, 29. 

Além de instituições culturais, os judeus também esta-
vam envolvidos com diversas iniciativas artísticas, como a 
criação de um teatro em iídiche, a presença na Sociedade 
de Cultura Musical e a integração de artistas como Guita 
Charifker e Bernardo Dimenstein ao Atelier Coletivo, um 
projeto artístico encabeçado por Abelardo da Hora. Também 
vale ressaltar que, na Praça Maciel Pinheiro, precisamente 
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na casa de número 347, cresceu Clarice Lispector, ucraniana 
de origem judaica, que veio a se tornar um dos maiores 
nomes da literatura brasileira. 

A partir da década de 40, os imigrantes judeus, agora 
naturalizados brasileiros e inseridos na sociedade recifense, 
iniciaram um processo gradativo de dispersão pela cidade e 
passaram a ocupar bairros compatíveis com as suas novas 
demandas, porém, deixaram na Boa Vista marcas materiais 
e imateriais da sua presença, as quais foram apropriadas 
por novos grupos sociais e, hoje, compreendidas pelas 
gerações atuais como aspectos essenciais da identidade 
do bairro. 
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clarice lispector
A paisagem da Boa Vista foi registrada por muitos a partir 

da pintura, fotografia, cinema e, no caso de Clarice Lispec-
tor, da literatura. Foi no bairro da Boa Vista onde Clarice, 
escritora ucraniana de origem judaica, passou parte de sua 
infância, escreveu seus primeiros ensaios e experienciou 
as práticas da cidade sitiada de maneira intensa e total. 
Esses acontecimentos sempre estiveram presentes na sua 
memória e, constantemente, eram referenciados na sua 
sensível produção literária. 

Sua história no bairro tem início em 1925, quando a escri-
tora, aos seus cinco anos de idade, se desloca com a sua 
família da capital alagoana para a pernambucana, onde se 
instalou, primeiramente, no sobrado de número 347 (*) da 
Praça Maciel Pinheiro, seu endereço mais conhecido. Lá, 
somou-se a outros membros da comunidade judaica, que 
haviam deixado os seus países de origem em busca de 
novas oportunidades no Brasil. 

No Grupo Escolar João Barbalho, mencionado na sua crô-
nica “As grandes punições”, aprendeu a ler e escrever e, a 
partir disso, começou a elaborar os seus primeiros escritos, 
entre eles, contos para a seção infantil do jornal Diário de 
Pernambuco, que, infelizmente, nunca foram publicados 
pois “os outros diziam assim: ‘Era uma vez, e isso e aquilo...’. 
E os meus eram sensações. [...] Eram contos sem fadas, 
sem piratas. Então ninguém queria publicar” (IMS, 2004). 

Contudo, uma vez adulta, Clarice passou a publicar suas 
criações e, a partir dos seus textos, foi possível, enfim, 

(*) 
visualização 
no mapa: 
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conhecer as sensações experienciadas por ela durante sua 
infância. Uma delas era o deslumbramento com o ofício do 
mascate, profissão de seu pai e de tantos outros judeus 
residentes da Boa Vista, que julgava ser pouco valorizada 
pela sociedade: 

A figura anônima do mascate de baú 
nunca foi suficientemente lembrada 
pelos homens que escreveram sobre 
a nossa vida, pelos que têm amor às 
nossas coisas. Nunca se prestou ao 
mascate a mais humilde homenagem. 
E bem que o merecia. Porque ele carrega 
também um pouco de alegria entre as 
suas bugigangas [...] (LISPECTOR, 2006)

Ela também possuía encanto pelo carnaval. Era a partir da 
escada da sua primeira casa no bairro que Clarice observava 
os foliões celebrarem a festa: 

Nunca tinha ido a um baile infantil, nun-
ca me haviam fantasiado. Em compen-
sação deixavam-me ficar até umas 11 
horas da noite à porta do pé de escada 
do sobrado onde morávamos, olhando 
ávida os outros se divertirem. (LISPEC-
TOR, 1998) 

Ainda que não pudesse se juntar fisicamente a eles, Cla-
rice possuía uma forte relação com a celebração que é tão 
característica da cidade:

[...] E quando a festa ia se aproximan-
do, como explicar a agitação íntima que 
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me tomava? Como se enfim o mundo 
se abrisse de botão que era em gran-
de rosa escarlate. Como se as ruas e 
praças do Recife enfim explicassem 
para que tinham sido feitas. Como se 
vozes humanas enfim cantassem a 
capacidade de prazer que era secreta 
em mim. Carnaval era meu, meu.(LIS-
PECTOR, 1998) 

Vista a partir de um sobrado próximo à edificação onde Clarice 
Lispcetor morava. 2021.
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Em outros textos, também mencionou sua relação com as 
águas da cidade, seu arrebatamento ao visitar o Teatro de 
Santa Isabel, localizado em Santo Antônio, e suas criancices 
nas ruas do Recife, que não apenas revelam as vivências 
próprias da escritora, como demonstram as múltiplas possi-
bilidades de relações afetivas com os elementos materiais, 
imateriais e naturais de uma cidade.

Em 1976, Clarice visitou o Recife acompanhada de uma 
amiga e decidiu se hospedar no Hotel São Domingos, esta-
belecimento que se localizava na Praça Maciel Pinheiro, 
próximo ao sobrado onde morou. Durante a sua estadia 
na cidade, ela foi entrevistada pelo Jornal do Commercio 
e, da conversa, destaca-se o seguinte trecho: “Sabemos 
que você passou toda a sua infância aqui no Recife, mas 
o Recife continua existindo em Clarice Lispector?” Ao que 
ela responde: “Está todo vivo em mim.”

Pode-se afirmar que o inverso também é verdadeiro: a 
escritora está toda viva em Recife, seja pela eternização 
das suas lembranças nas suas obras, pelos marcos físicos 
da sua infância que resistem ao tempo, como a edificação 
onde cresceu, ou no afeto e memória de quem enxerga o 
seu próprio Recife a partir das palavras de Clarice. 
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rua do hospício
Ao longo de algumas ruas, é possível observar uma jus-

taposição dos diversos momentos históricos pelos quais a 
Boa Vista passou. Isso ocorre na Rua do Hospício (*), via 
onde você encontra uma casa térrea de influência eclética 
ao lado de um edifício modernista com mais de dez andares. 
Essa característica tão particular se deve, em parte, ao 
fato da rua em  questão ter se expandido à medida em que 
as áreas alagadas da cidade eram aterradas, o que se deu 
lentamente. Hoje, essa variedade de edificações acomoda 
usos bastante importantes para os frequentadores do bairro. 

A história da Rua do Hospício tem início com a compra 
de “um sítio de terras” em 1735, realizada com o intuito de 
construir um hospício para a residência dos padres esmo-
leres de Jerusalém. Esse estabelecimento começou a ser 
edificado no ano seguinte num terreno que, em referências 
atuais, iria, de norte a sul, da esquina da rua do Riachuelo 
até o antigo edifício do C.P.O.R, e, de leste a oeste, em 
direção à rua Gervásio Pires, abrangendo toda a extensão 
do atual Hospital Militar. 

Inicialmente, a rua era estreita a ponto dos velhos bondes 
de tração animal passarem com dificuldade por ela. Após 
sucessivas ações urbanísticas, a rua tomou corpo e se 
consolidou como uma via de grande importância no bairro. 
Era ela que, a nível local, conectava as ruas mais antigas 
do bairro às áreas em expansão da cidade, e que também 
articulava a Boa Vista à porção norte da cidade do Recife 
e à Olinda.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 21. 
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Numa caminhada ao longo da rua do Hospício, é possí-
vel perceber a distinção entre os seus trechos, mas aqui 
destaca-se a porção mais próxima à Rua da Imperatriz. A 
largura da via, a altura das edificações e a sombra propor-
cionada pelas árvores presentes nessa parte da rua criam 
um ambiente mais intimista, e é nela onde possível parar 
numa lanchonete, ficar numa das mesas dispostas na cal-
çada ou até mesmo cortar o cabelo. De lá, tem-se uma bela 
vista da Igreja Matriz da Boa Vista e, para os mais atentos, o 
contato com os trilhos dos bondinhos que por ali passavam. 

Apesar de existir há mais de dois séculos, esta rua pre-
serva poucas edificações antigas. Uma série de reformas 

Rua do Hospício. 2021.
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fez com que alguns marcos físicos do passado dessem lugar 
a novas construções, e logo a Rua do Hospício se tornou 
num lugar de grande diversidade arquitetônica. Igualmente 
importante é a multiplicidade de usos dessa rua. Entre as 
atividades que marcam a memória dos seus frequentadores, 
estão: os equipamentos culturais - Cine Veneza e Teatro 
do Parque, os estabelecimentos hoteleiros - Palace Hotel, 
Hotel do Parque, Hotel Suíça e Hotel Park 13 de Maio -, e 
as instituições de ensino e pesquisa - Instituto Arqueo-
lógico Histórico e Geográfico Pernambucano e Escola de 
Engenharia. 

Meu pai abriu uma lanchonete na Rua do 
Hospício. Para mim era uma maravilha 
porque o Teatro do Parque na época era 
um espetáculo, era show, tudo, uma 
maravilha. A primeira frevioca saiu de 
lá, e adivinha se eu não tava?
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista, faz parte do grupo 
LGBTQIA+

Este é uma importante entidade de fomento à pesquisa 
na área de ciências sociais, a qual foi fundada em 1862 por 
intelectuais da Faculdade de Direito, sendo então o mais 
antigo Instituto Histórico Estadual do Brasil, e o segundo 
dedicado à história no país, ficando atrás apenas do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Possui um acervo 
riquíssimo tombado pelo IPHAN, que se tornou referência 
nacional e internacional. Em sua primeira fase de existência, 
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o IAHGP (*) funcionava no edifício do Ginásio Pernambuca-
no, mas em 1920 se mudou para o prédio nº 130 da Rua do 
Hospício, sede doada pelo então governador Manoel Borba. 

Durante a etapa de entrevistas, o IAHGP foi muito citado 
como uma referência da Boa Vista, um bem característico 
e único, além de ser lembrado pelos painéis e documentos 
relacionados à batalha dos Guararapes, bem como as aulas, 
eventos, palestras e aulas de campo que promove. Cabe 
também lembrar que é lá onde está o único documento 
emitido pelos manifestantes da Revolução Pernambucana, 
o “Preciso”, onde foi detalhado o plano de ações que seria 
realizado pelo novo governo independente de Pernambuco. 

Eu tou sempre por lá, eu adoro as pes-
soas e história e conversar; e lá foi o 
primeiro lugar que eu vi um quadro de 
um homem negro.
Mulher jovem, ex-moradora do bairro 
da Boa Vista

A Rua do Hospício abriga imóveis que diferem uns dos 
outros, seja por suas características físicas ou pelos seus 
usos, assim como acomoda múltiplas atividades. Essa 
diversidade de atributos explica o o motivo pelo qual esse 
endereço atrai tanta gente. Apesar da diferença entre as 
edificações e os ofícios realizados nas suas imediações, 
cada uma possui importância histórica e está associada a 
memórias e afetos dos seus frequentadores.  

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 27. 
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teatro do parque
Você consegue imaginar um grande complexo de diver-

sões em plena Rua do Hospício? Quando se mudou para o 
Recife, o ambicioso comerciante português Bento Luiz de 
Aguiar trouxe consigo o desejo de construir aqui um parque 
de diversões nos moldes do seu país de origem, e, durante 
a sua vida, trabalhou incansavelmente para materializar o 
seu sonho.

O pontapé inicial do projeto foi a construção do Hotel 
e do Bilhar do Parque em 3 de abril de 1915. Constando de 
três pavimentos, a edificação em estilo eclético abrigava 
no seu piso térreo as atividades do Bilhar; já nos seus pisos 
superiores, acessíveis por uma escada ao lado da edificação, 
eram dispostas as acomodações e uma sala de refeições 
com vista para o parque que fazia parte do complexo.

Hotel do Parque visto a partir da Rua do Hospício. 2021. 
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Em 24 de agosto de 1915, sob vários holofotes, foi inau-
gurada a segunda etapa da ambiciosa iniciativa de Aguiar, 
que se tratava do tão esperado Teatro do Parque (*), situado 
quatro edificações após o Hotel e os Bilhares do Parque. Sua 
entrada se dava a partir de um lote estreito, que logo se 
expandia e dava vista não só para o teatro, como também 
para a área ajardinada de grandes dimensões que integra-
va o empreendimento. As suas instalações surpreendiam 
os visitantes pela sua imponência e os espetáculos em 
cartaz brindavam os espectadores com os maiores nomes 
nacionais e internacionais do teatro, da dança e da música.

Teatro do Parque e seu jardim. 2021. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 20. 
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Seis anos mais tarde, o teatro inaugurou o seu projeto 
Cine-Parque com os filmes “A Filha do Tigre” e “Agarra-me”, 
ambos produzidos pela Fox, o que o introduziu à rede de 
cinemas de rua locais e reforçou o seu status de equipa-
mento multicultural da cidade. 

Juntos, o Hotel, o Bilhar e o Teatro do Parque agitavam 
a vida noturna do bairro e se retroalimentavam, uma vez 
que as companhias que se apresentavam no teatro, mui-
tas vezes, se hospedavam no hotel e faziam uso das suas 
dependências, bem como atraíam personalidades locais 
interessadas em desfrutar do célebre equipamento que 
recebia tantas figuras importantes. 

Apesar disso, com a morte do idealizador do complexo de 
diversões em 1929, a empresa arrendatária separou o hotel 
do teatro, o que levou cada um deles a seguir caminhos 
distintos. O hotel entrou em declínio enquanto o teatro 
entrou em uma nova fase após ser arrendado por Severiano 
Ribeiro, proprietário de uma próspera rede de cinemas, que 
deu ênfase às projeções cinematográficas do cine-teatro e 
o inseriu no circuito de filmes falados do país.

Todavia, essa transformação acabou colocando a ofer-
ta de espetáculos em segundo plano, o que desagradou 
frequentadores e integrantes da classe teatral e, con-
sequentemente, os levou a pressionar pela manutenção 
das atividades cênicas, uma vez que equipamentos como 
aquele já se encontravam em escassez na cidade. Essa 
articulação acarretou na posterior desapropriação do Teatro 
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do Parque e na atribuição da sua gestão ao poder público, 
que realizou uma série de reformas e reorientou o foco do 
empreendimento para as artes cênicas.

Dando continuidade às transformações, a partir da déca-
da de 70, o Teatro do Parque passa a ser exemplo de equi-
pamento público de caráter popular. Foi nesse momento em 
que ele se tornou o primeiro cinema educativo permanente 
do Brasil, passando assim a apresentar filmes que não eram 
exibidos em cinemas convencionais. Depois, políticas como 
o Projeto de Popularização do Cinema e o famoso Projeto 
Seis e Meia garantiram o acesso ao equipamento por classes 
menos favorecidas economicamente, além de estreitar o 
vínculo entre a população e o teatro, o qual assumiu um 
lugar especial dentro do imaginário dos seus visitantes. 

Eu frequentava muito o Teatro do Parque 
também, tinha filmes, shows...O Seis e 
Meia, era um projeto muito bonito de 
cinema nacional, era uma vez na sema-
na, preços ótimos, um real, eu também 
era muito frequentadora dele.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Infelizmente, em 2010, o teatro precisou passar por 
novas reformas, que perduraram por muitos anos. Nesse 
meio-tempo, diante da incerteza do futuro, vários grupos 
da sociedade civil fizeram demonstrações em sua defesa, 
a exemplo da Virada Cultural do Teatro do Parque, um dos 
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eventos recentes que revelaram a importância do equipa-
mento para a população e a postura firme da mesma em 
relação à exigência de reabertura do teatro.

Após dez anos marcados por muita pressão popular, o 
Parque foi novamente devolvido ao público, assim per-
mitindo que as atuais e novas gerações desfrutem desse 
equipamento público que é símbolo da vida cultural, das 
inovações tecnológicas e da resistência local. 

Teatro do Parque visto a partir da Rua do Hospício. 2021.
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hotel central
Quem se desloca pelo núcleo inicial da Boa Vista, logo 

percebe um edifício cor-de-rosa despontando na paisagem. 
Trata-se do Hotel Central (*), o primeiro arranha-céu do 
Recife, que, no momento da sua inauguração, impactou 
os moradores da cidade com a sua inovação tecnológica, 
suas instalações luxuosas e seus populares eventos sociais. 
Considerado um dos símbolos da Boa Vista, o Hotel Central 
ainda está presente no cotidiano e no imaginário de muitos. 

O empreendimento surgiu a partir da iniciativa de um 
empresário greco-suíço que se mudou para o Recife em 
1922. Ao perceber o gradativo crescimento populacional da 
cidade e o aumento do fluxo migratório para a mesma, ele 
decidiu investir num projeto que atendesse às demandas 
desse novo contingente de pessoas. Inicialmente, a ideia 
era de construir um prédio de apartamentos para aluguel, 
mas, após uma proposta de um proprietário de uma rede 
de hotéis, foi definido que o empreendimento seria um 
hotel de luxo que não atenderia apenas a visitantes, mas 
também à própria sociedade recifense.

O projeto do hotel foi elaborado pelo arquiteto italiano 
Giácomo Palumbo, o mesmo autor dos projetos para o Palá-
cio da Justiça, a Faculdade de Medicina (atual Memorial de 
Medicina do Derby) e o Hospital Centenário (atual Hospital 
dos Servidores do Estado), que são outros edifícios de gran-
de imponência na paisagem da cidade. Assim como ocor-
re em algumas das obras anteriores do arquiteto, o Hotel 
Central reúne elementos de diversos momentos da história 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 32. 
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hotel central
da arquitetura, o que o associa ao movimento eclético, tão 
difundido na cidade do Recife durante o século XX.

O Hotel Central foi inaugurado em 1928 sob os holofotes 
da imprensa local. O edifício chamava a atenção de todos, 
e até assustava aqueles que não estavam familiarizados 
com um empreendimento daquele porte. A construção dos 
seus oito pavimentos e a sua consagração como a edifi-

Hotel Central visto a partir da Rua Gervásio Pires. 2021.
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cação mais alta da vizinhança foram possíveis graças à 
adoção do concreto armado, material bastante resistente 
e pouco utilizado até então. Igualmente inovadoras eram as 
suas instalações, que contavam com serviços considerados 
luxuosos para a época, como bar, restaurante, barbearia, 
salão de beleza e perfumaria. Outro destaque era a vista 
panorâmica a partir da cobertura do prédio. De lá, era pos-
sível observar os navios que chegavam ao Porto do Recife 
e outras porções da cidade.

Desde o início das atividades do majestoso hotel, acon-
teciam importantes eventos de arte, música, encontros, 
dentre outros. Em 1929, recebeu em seu salão a primeira 

Vista a partir do terraço do Hotel Central. 2021.
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exposição do artista Cícero Dias no Recife. O pintor, natural 
do município de Escada, é mundialmente reconhecido e 
uma das suas obras mais importantes se intitula “Eu vi 
o mundo, ele começava no Recife”. Habitando diferentes 
cidades no mundo, entre Recife, Rio de Janeiro e Paris, o 
fato da primeira exposição de Cícero Dias no seu estado 
natal ter sido no Hotel Central, demonstra o que esse lugar 
representava na sociedade já nos primeiros anos de sua 
inauguração.

De acordo com Rosa Nascimento, então gestora do Hotel 
Central, o ápice do seu glamour se deu entre as décadas de 
1930 e 1940. Ao longo da sua história, o empreendimento 
de luxo recebeu diversas personalidades locais e interna-
cionais, a exemplo do ex-presidente da república Getúlio 
Vargas, da cantora Carmen Miranda e do artista Grande 
Otelo, e promoveu uma série de eventos que agitaram a 
vida cultural da cidade, como os famosos chá-dançantes, 
ao som de foxtrot, ocorridos na cobertura do hotel. 

Minha mãe sempre me apontou o hotel 
central e dizia que um dia nos hospeda-
ríamos por uma noite; nostálgico.
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista 

Durante aquele período, o bairro da Boa Vista era um dos 
destinos turísticos dos viajantes que estavam de passagem 
pelo Recife, o que tornou a área propícia para o surgimento 
de diversos hotéis. O Hotel Central foi um dos primeiros a se 
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instalar na área com todo o seu luxo e primor, no entanto, ao 
longo dos anos, outros estabelecimentos hoteleiros foram 
surgindo e a majestosidade do primeiro arranha-céu da 
cidade foi sendo superada, porém jamais esquecida.

 
O Grande Hotel era o hotel mais chi-
que, depois do Hotel Central. Quando 
inaugurou, quase faliu o Hotel Central 
porque ele ficou mais chique do que o 
Hotel Central, e todo mundo queria se 
hospedar em frente ao rio.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Infelizmente, a partir dos anos 50, os centros históricos 
passaram a entrar em decadência, o que, consequentemen-
te, afetou a rede hoteleira da Boa Vista. A baixa procura e 
a preferência pela área litorânea do Recife acarretou numa 
rentabilidade cada vez menor. Com o passar dos anos, o 
Hotel Central passou a estar cada vez mais esvaziado e a 
luta pela sua manutenção foi uma verdadeira resistência. 
Com o início da pandemia, em março de 2020, os donos 
do hotel estavam prestes a fechá-lo, contudo, uma pes-
soa muito importante, Rosa, tem sido fundamental para a 
conservação deste edifício histórico, simbólico e cultural.

Tem gente que passa aqui e diz: ‘Que 
bom dona Rosa que você não deixou o 
hotel fechar porque meu pai era o cha-
veiro do hotel.’ ‘Meus pais tiveram a lua 
de mel aqui no hotel. Eles contaram que 
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era muito chique, eles só passaram dois 
dias, porque era muito chique naquela 
época.’ Outro dizia: ‘O meu avô vinha 
para o sorvete dançante aqui nas sex-
tas feiras.’ Pois tinha sorvete dançante, 
tinha chá dançante, foxtrot, que eu não 
sei nem o que é, que era uma dança da 
época que vinha os jovens de todo canto.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

Com a resistência de Rosa, o Hotel Central permanece 
de portas abertas. Além das opções de hospedagem, o 
edifício ganha força com o restaurante Tempero da Rosa, 
que serve pratos e sobremesas típicas da localidade. Um 
dos principais objetivos da atual administradora é inserir 
o Hotel Central nos eixos da cultura local e ressignificá-lo.

A nossa culinária também é artística, 
a nossa culinária também é história. 
Onde você vai por aí e come um cozi-
do, uma rabada, uma galinha cabidela 
com farofa de jerimum e feijão verde? 
Isso eu faço aqui! Você não come nem 
na praia uma peixada com pirão, mas 
aqui você come. Onde você come um 
bolo de mandioca quente com banana 
gelada por cima (manuê)? Só aqui você 
encontra.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista
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hotel são domingos
Durante um certo tempo, equipamentos educacionais, 

institucionais e de lazer, entre outros, se concentravam nos 
bairros centrais do Recife. Essas organizações foram deter-
minantes para a localização de alguns serviços, a exemplo 
dos hotéis, que se encontravam muito presentes na Boa 
Vista devido ao contínuo crescimento do bairro. 

Lá se estabeleceram em pontos distintos, como as ruas 
do Hospício, do Riachuelo, Barão de São Borja e Treze de 
Maio, mas pode-se afirmar que o maior polo hoteleiro da 
Boa Vista foi a praça Maciel Pinheiro. A praça em questão 
era bastante prestigiada pela sociedade recifense e nos 
seus arredores se instalaram parte dos grupos de imigran-
tes, principalmente judeus, que vieram para Recife durante 
o século XX, o que imprimiu um aspecto cosmopolita no 
território.

Diante disso, deu-se o surgimento de hotéis no entorno 
da Praça Maciel Pinheiro, a exemplo dos Hotéis América, 
Alliança, Palace Hotel e o célebre Hotel São Domingos (*). 
Este último, inaugurado em 19 de abril de 1959, foi definido 
pelo Diário de Pernambuco como o hotel mais luxuoso do 
nordeste brasileiro. 

Suas instalações contavam com 94 quartos distribuídos 
em sete andares, todos voltados para a sombra e dotados 
de água quente e telefone. No hall, encontravam-se pai-
néis do artista Francisco Brennand; no primeiro andar, um 
restaurante e um bar; e, a partir de alguns quartos, vista 
para a Praça Maciel Pinheiro e além. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 26. 
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hotel são domingos
O Hotel São Domingos abrigou diversas personalidades 

locais e internacionais, mas, conforme indicam jornais e 
relatos dos atores sociais, entre todos os hóspedes, os 
que mais marcaram a história do hotel foram os jogadores 
de futebol:

Antigamente, ali tinha o Hotel São 
Domingos. Lá, eu me lembro, eu ia ver o 
Flamengo da época de Zico e Júnior. [...]
Homem de meia-idade, morador do bair-
ro da Boa Vista

Só quem se hospedava lá eram jogado-
res de futebol e artistas.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Eles se hospedavam também no hotel 
São Domingos, que era muito chique, a 
delegação da seleção brasileira se hos-
pedou lá.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

O status do Hotel São Domingos foi mantido por muitos 
anos, mas, com a degradação do sítio histórico da Boa Vista 
e o surgimento de novos estabelecimentos em outros bair-
ros da cidade, o hotel São Domingos foi perdendo destaque 
e, atualmente, encontra-se fechado. Contudo, ele e outros 
hotéis se mantêm presentes na memória das pessoas que 
experienciaram o bairro da Boa Vista em plena efervescência 
cultural e tecnológica. 
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avenida manoel borba
A Avenida Manoel Borba é uma das vias bastante men-

cionadas por atores sociais relacionados ao bairro da Boa 
Vista, reconhecida por sua pluralidade de usos e diversidade 
cultural e social. A Manoel Borba começa na Praça Maciel 
Pinheiro e termina na Praça Chora Menino, e, ao longo de 
todo seu percurso, apresenta edifícios de uso misto (comer-
cial e habitacional), serviços, equipamentos de lazer, além 
de atuar como importante via urbana do centro do Recife.

Entre os usos representativos da Manoel Borba, está a 
concentração de um pólo ótico nas proximidades da Praça 
Maciel Pinheiro; a presença do Hotel Central – o primeiro 
arranha-céu recifense - no cruzamento com a Gervásio 
Pires; comércio, serviços, moradia e diversos equipamentos 
destinados à cultura LGBTQIA+ recifense no encontro com 
a Rua das Ninfas. A Manoel Borba também conta com uma 
paisagem bastante arborizada, e é responsável por distribuir 
parte do trânsito do centro do Recife, funcionando como 
uma das principais rotas de saída do centro, em direção 
à Ilha do Leite e à Avenida Agamenon Magalhães. Devido 
a pluralidade de usos e diversidade de pessoas, a Manoel 
Borba se tornou uma via simbólica para os atores sociais 
na Boa Vista, constantemente mencionada nas memórias 
e relatos pessoais.

É na Avenida Manoel Borba onde também se situa ambien-
te criativo CEÇA, um espaço colaborativo que surgiu em 2017, 
na Rua da Conceição, sob uma nova forma de enxergar o 
senso de comunidade do território urbano, quando reuniu 
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avenida manoel borba
colaboradores para a criação do espaço, que rapidamente 
começou a receber eventos como noites de jazz e expo-
sições artísticas. A casa, que acabou ganhando o apelido 
carinhoso de Ceça em homenagem à Rua da Conceição, 
tem acesso pela Avenida Manoel Borba; conta com um belo 
jardim interno; um hall com mural artístico; e a barbearia Sr. 
Ambrósio, um espaço destinado a acolhimento e exaltação 
da estética preta. Na galeria interna da Casa Ceça estão 
obras de artistas regionais, nacionais e internacionais, além 
de um ateliê de design de moda com criação de roupas e 
figurinos para apresentações musicais, teatro e sob medida, 
e contam com o Projeto Bora Costurar, com aulas de costura 
para iniciantes ou particulares. Na varanda da Casa Ceça, 
um mural e uma vista incrível do bairro da Boa Vista. A 
casa ainda conta com Restaurante Habitat com culinária à 
base de plantas, e um quintal onde são realizados eventos 
culturais, além de funcionar a Trela Arquitetura, um estúdio 
de arquitetura e design que busca projetar de modo não 
mercadológico, e o espaço com terapia corporal energética 
individualizada. É muita arte e cultura num lugar só, né? E 
melhor ainda, feito pela colaboração de atores sociais no 
coração da Boa Vista. 
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rua das ninfas
A Boa Vista tradicionalmente concentra usos direciona-

dos à comunidade LGBTQIA+ recifense, desde a Misty, a 
primeira boate abertamente destinada ao público em Per-
nambuco. Localizada no bairro da Boa Vista nos anos 1980, 
passam a ter cada vez mais força os bares, restaurantes e 
eventos culturais realizados pela comunidade até hoje na 
localidade. A Rua das Ninfas (*) tem um papel importante 
na construção dessa relação de identidade que a popula-
ção LGBTQIA+ possui com o bairro da Boa Vista, pois nela e 
redondezas estão localizados diversos equipamentos popu-
lares destinados à comunidade e que contribuem para a 
vitalidade do bairro e o seu caráter boêmio.

Um ponto da diversidade, da liberdade, 
é onde eu posso andar tranquilamente 
de mãos dadas com o meu namorado, 
enfim onde me sinto bem à vontade.
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

A Rua das Ninfas é bastante mencionada por atores 
sociais da Boa Vista, como um símbolo do bairro e da cultura 
LGBTQIA+ recifense, que enaltece seu caráter de diversidade, 
pluralidade e liberdade, onde os membros da comunidade 
sentem-se mais seguros para viverem e se expressarem 
com seus corpos, distante dos julgamentos e do precon-
ceito da sociedade. O uso plural e diverso, a presença de 
arborização e da comunidade LGBTQIA+, que se apropria da 
rua como espaço público, tornam o ambiente da Rua das 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 33. 
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rua das ninfas
Ninfas acolhedor e simbólico de uma paisagem cultural viva 
da Boa Vista, na memória de muitos recifenses que com 
ela se relacionam. 

Além de tudo, é um dos ambientes que representa a 
característica boêmia da Boa Vista. Em poucos quartei-
rões, a Rua das Ninfas conecta o grande fluxo de pessoas, 
transportes e comércio da Avenida Conde da Boa Vista, à 
tranquilidade e dinâmica residencial da Rua Barão de São 
Borja, passando por vários estabelecimentos de lazer no 
meio do caminho, misturando um pouquinho de cada reali-
dade da Boa Vista. Na rua das Ninfas, o polo LGBTQIA+ reúne 
estabelecimentos como a Metrópole, Bar do Céu, Santo Bar, 
Conchitas, Miami Pub, entre outros espaços apropriados 
pela comunidade LGBTQIA+ recifense, trazendo vitalidade 
e enriquecendo o espírito boêmio do bairro. 

Rua das Ninfas. Blog Por Aqui, 2018.
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polos lgbtqia+
O bairro da Boa Vista conta com vários polos culturais 

apropriados pela comunidade LGBTQIA+ como: o Pátio de 
Santa Cruz; a rua Mamede Simões; a rua do Riachuelo; a 
rua José de Alencar, entretanto, o núcleo mais conhecido 
pela presença da comunidade LGBTQIA+ no centro do Recife 
atualmente, está na região delimitada pela Rua das Ninfas 
(*), há pouco apresentada, e Avenida Manoel Borba. Essas 
ruas contam com diversos bares, clubes, saunas e eventos 
nos espaços públicos que contribuem para a vitalidade do 
bairro da Boa Vista e representam um espaço de inclusão 
para a comunidade LGBTQIA+ recifense.

Além do famoso Clube Metrópole e dos pubs adjacentes, 
novos estabelecimentos surgiram nas últimas décadas, 
entre os mencionados por atores sociais relacionados ao 
bairro estão: o Casa de Bamba Brasilidades; o Place Bar; o 
Bar Amigos do Pop; o Conchittas Bar, todos localizados no 
polo LGBTQIA+ da região da Rua das Ninfas com a Manoel 
Borba e entorno. Mas, esse pólo não se tornou popular para 
a comunidade LGBTQIA+ recentemente, pois desde os anos 
80 animava as noites do recife com as antigas boates Misty 
e Dr.Freud.

A presença queer no bairro da Boa Vista já era notada 
desde os anos 60, com estabelecimentos como o Restau-
rante Mustang – localizado na esquina com o Shopping Boa 
Vista, pela Rua José de Alencar – que funciona até hoje 
e contribuiu para a constante presença da comunidade 
nas redondezas. Ao longo dos anos se consolidou como 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 60. 
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região da saudosa Fun Fashion. Pelo entorno, surgiram bares 
famosos entre a comunidade LGBTQIA+ recifense, como o 
Pit Hausen, o Pirandello e a popular boate Rouge. 

Próximo dali, no cruzamento da Gervásio Pires com Rua 
do Riachuelo, outro polo LGBTQIA+ agita as noites da Boa 
Vista, com a presença de bares, saunas, espetinhos de rua 
bastante apropriados pela comunidade, além de ter sediado 
por anos a boate Meu Kaso Bar (MKB), na Rua Corredor do 
Bispo, fechada recentemente. A verdade é que, embora o 
cruzamento da Rua das Ninfas com a Avenida Manoel Borba 
seja o principal polo de encontro da comunidade LGBTQIA+ 
recifense, o bairro da Boa Vista inteiro possui pontos com 
empreendimentos abertamente destinados ao público, sen-
do considerado o bairro mais inclusivo da cidade. 

Compreendendo o ato performático de ser quem se é ver-
dadeiramente, de se transformar, de independer de gêneros 
específicos, a Boa Vista simboliza um ambiente de liberda-
de para essa expressão. A cultura queer está diretamente 
associada ao bairro que acolhe tão bem as expressividades 
desses tão diversos corpos e suas formas de se portar no 
território urbano. Devido a essa presença historicamente 
marcada, também surgiram casas de apoio à comunidade 
LGTQIA+ recifense, sediadas na Boa Vista, como o Centro 
de Referência em Cidadania LGBT da Prefeitura do Recife e 
o Instituto Boa Vista. 

O Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT é 
uma iniciativa pioneira que conta com atendimento espe-
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cífico para vítimas de discrimanação e violência devido à 
orientação sexual e/ou identidade de gênero. Localizado 
na Rua dos Medicis, próximo à Metrópole, funciona como 
articulador de uma rede de proteção e garantia de direitos 
à população LGBT, e oferece acolhimento e atendimento 
jurídico, psicológico, assistencial e de orientação às vítimas 
e familiares. Já o Instituto Boa Vista é uma Organização 
Não Governamental (ONG) atuante na luta pelos Direitos 
Humanos e questões socioambientais; funcionando como 
referência e apoio para as pessoas vítimas de violência e 
preconceito, e estão localizados ao lado do Clube Metrópole.
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clube metrópole
Entre os endereços mais frequentados pela comunidade 

LGBTQIA+ recifense na Rua das Ninfas, desde 2002, está o 
Clube Metrópole, que ao longo dos anos foi se consolidando 
e fortalecendo um núcleo de lazer noturno no cruzamento 
com a Avenida Manoel Borba.

Eu trabalho há muuuito tempo na noite, 
a Boa Vista é um lugar que você vai des-
cobrindo, sabe? Existem os lugares que 
são conhecidos nacionalmente como a 
Metrópole.
Homem idoso, ex-morador do bairro da 
Boa Vista e faz parte do grupo LGBTQIA+

Comandado por Maria do Céu, personalidade da cena 
LGBTQIA+, o Clube Metrópole contribuiu para a expansão 
da cultura LGBTQIA+ no bairro da Boa Vista e hoje, em edi-
ficações do entorno, funcionam diversos outros bares e 
restaurantes apropriados pela população, além dos já bas-
tante conhecidos do público: o Santo Bar; o Miami Pub e o 
Bar do Céu, também geridos por Maria do Céu.

A Metrópole aparece no imaginário dos atores sociais 
da Boa Vista bastante assimilada como símbolo da cultura 
LGBTQIA+ recifense, sendo frequentemente reconhecida a 
função social que ocupa no bairro. Nas noites de festas, as 
ruas ficam vivas com a comunidade que faz uso do espaço 
público para diversão e, acima de tudo, por se sentirem em 
um ambiente acolhedor e seguro, livre de preconceitos. O 
Clube Metrópole está próximo de completar duas décadas 
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de existência, nas quais assumiu um papel estruturante 
no bairro da Boa Vista, tanto por receber uma comunida-
de historicamente rejeitada em outros bairros, quanto por 
contribuir diretamente para a construção de uma identidade 
cultural LGBTQIA+ na Boa Vista.

A metrópole é um dos clubes de dança mais antigos em 
funcionamento no bairro da Boa Vista e na cidade do Recife. 
Além de sobreviver às transformações sociais dos últimos 
anos, a Metrópole contribuiu para o crescimento dos Polos 
LGBTQIA+ da Boa Vista, para a vida noturna do bairro e prin-
cipalmente para o fortalecimento da cultura LGBTQIA+. A 
presença de equipamentos abertamente destinados ao 
público LGBTQIA+ na Boa Vista antecede a Metrópole, desde 
a pioneira Boate Misty, inaugurada em 1979 na Rua do Ria-
chuelo, que se tornou bastante popular entre os recifenses 
frequentadores do centro do Recife.

A inauguração da discoteca Misty aca-
bou sendo o assunto mais comentado 
no final de semana. Qeum compareceu, 
saiu com a certeza de que Recife não é 
mais aquela província de antes. Uma 
loucura total, uma noitada onde acon-
teceu de tudo que se possa imaginar. Os 
convites enviados acabaram criando um 
clima o mais heterogêneo que se possa 
imaginar. Combinações as mais imagi-
nativas possíveis.

“Studio 54 recifense”. Diário de Pernam-
buco, 1979. 
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A Misty quebrou preconceitos e transformou a vida notur-
na da Boa Vista e da comunidade LGBTQIA+ recifense por 14 
anos. Antes de encerrar suas atividades nos anos 1990, a 
Misty havia se mudado para o número 125 da Rua das Ninfas, 
onde atualmente funciona o Clube Metrópole, que mantém 
viva a memória da Misty e continua seu trabalho político 
de abrigar à comunidade LGBTQIA+ no centro do Recife. 
Assim como a Misty, a Metrópole é bastante popular entre 
os recifenses, e constantemente mencionada pelos atores 
sociais da Boa Vista como um símbolo da vida noturna e da 
cultura LGBTQIA+.

Clube Metrópole visto a partir da Rua das Ninfas. Thiago Britto, 2019.
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a boa vista 
moderna
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ponte duarte coelho

Cartão postal da paisagem e do carnaval recifense, a 
ponte Duarte Coelho (*) cruza o Rio Capibaribe, ligando 
duas das principais avenidas do centro do Recife: a Avenida 
Guararapes, no bairro de Santo Antônio, e a Avenida Conde 
da Boa Vista, no bairro da Boa Vista. Essas duas avenidas 
marcam dois períodos da modernidade que transformaram a 
ocupação do centro, na década de 1930, a de Santo Antônio 
e na década de 1950/1960 a da Boa Vista. 

A ponte foi construída originalmente em 1868, com estru-
tura metálica, para servir de apoio à estrutura ferroviária 
da maxambomba, pequeno veículo ferroviário de transporte 
de passageiros. Além de servir também como meio de pas-
sagem para pedestres.

Ponte Duarte Coelho vista a partir da Rua do Sol. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 38. 
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Foi desativada em 1915, devido ao mau estado de con-
servação, e reinaugurada em 1943, com a configuração 
que os recifenses conhecem hoje. Se antes ela tinha sido 
construída para dar suporte a maxambomba, sua reinaugu-
ração também marcou a passagem do tempo, seguindo as 
necessidades impostas pela modernidade, a ponte passou 
a suportar, naquele momento, a passagem de carros. Atu-
almente a ponte serve como um grande eixo de conexão de 
toda a cidade com o centro, passando por ela, diariamente, 
várias linhas de ônibus. Além disso, ela também é muito 
conhecida por servir de palco para o Galo da Madrugada, e 
outros diversos blocos que por ela passam. 

Por fazer parte do dia a dia de muitos, a Ponte Duarte 
Coelho também funciona como uma porta para a paisagem 
do estuário do Rio Capibaribe. Quem nunca parou na ponte 
para observar os chiés se escondendo pelo mangue? Por 
falar nisso, nessa ponte é possível encontrar pescadores em 
busca de peixes, siris e outros frutos do mar. Dessa ponte e 
de várias outras, é tirado o sustento de quem vive da pesca 
artesanal em meio ao vuco-vuco da vida no centro do Recife. 

A partir dela é possível observar, à vista, diversos lugares 
do bairro que também foram mencionados pelas pessoas 
que participaram do projeto e que também estão descritos 
aqui no Guia, dentre os quais: as pontes Princesa Isabel 
e da Boa Vista, Cinema São Luiz e Rua da Aurora. Situada 
no eixo central, a Ponte Duarte Coelho possui uma visão 
panorâmica do bairro e seus atributos.
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cinema são luiz
O centro do Recife ganhou o protagonismo do cinema 

desde o início do século XX, quando os filmes ainda eram 
mudos e produzidos por cineastas estrangeiros. Com o pas-
sar do tempo e a consolidação de uma fase inicial para o 
cinema brasileiro, começaram a surgir os ciclos regionais, 
movimento que priorizava a produção dos filmes a partir 
da realidade sociocultural do povo brasileiro, e o ciclo que 
mais produziu foi o Pernambucano, conhecido como Ciclo do 
Recife (1923-1931). Esse período produtivo foi seguido por 
algumas décadas de decadência do cinema pernambucano, 
mas o gosto pela arte já fazia parte da população, que no 
início dos anos 1970, contava com mais de 100 salas de 
cinema no Estado. Especialmente para o recifense que ao 
longo dos anos chegou a ter, a sua disposição, cerca de 
80 salas de cinema de rua, localizados no centro do Recife, 
alguns deles na Boa Vista.

O Cinema São Luiz foi inaugurado em 1952, no térreo do 
Edifício Duarte Coelho, considerado moderno e luxuoso na 
época, é um dos últimos sobreviventes dos cinemas de 
rua do centro. O São Luiz funcionou desde sua abertura até 
2008, quando foi tombado como monumento histórico pela 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
(FUNDARPE) e fechado por um ano para a realização de 
obras de restauração e adaptação dos equipamentos cine-
matográficos. Reabriu em 2009 e desde então seguiu em 
funcionamento, abrigando eventos culturais, festivais de 
audiovisual do cinema pernambucano e exibição de filmes.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 37. 
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 O Cinema São Luiz está localizado em um edifício moder-
no, onde ocupa dois andares, os quais abrigam uma sala de 
exibição decorada com pinturas e trabalhos em alto-relevo; 
dois vitrais da artista plástica Aurora de Lima, e chegou a 
comportar até 1340 lugares. A bilheteria tem pé-direito 
duplo, e o hall principal conta com um painel do artista 
plástico pernambucano Lula Cardoso Ayres. A entrada do 
cinema faz oposição ao Rio Capibaribe e marca o cruza-
mento entre a Rua da Aurora e Avenida Conde da Boa Vista, 
assumindo um papel marcante na paisagem da Boa Vista 
e contribuindo diretamente para o dinamismo do centro.

Entre os atores sociais da Boa Vista, a importância do 
São Luiz é carregada de reconhecimentos, sendo um dos 

Cinema São Luiz visto a partir da Rua da Aurora.
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bens culturais mais mencionados do bairro. Desde as expe-
riências da infância indo ao cinema com os familiares, aos 
festivais culturais com os amigos, o Cinema São Luiz ativa 
memórias para os recifenses:

O primeiro filme que vi no cinema foi no 
São Luiz; os filmes mais importantes e 
necessários de serem vistos.
Mulher jovem, frequentadora do 
bairro da Boa Vista

Acho que a presença do São Luiz é muito 
forte e muito única enquanto testemu-
nho material de um processo cultural 
muito significativo na cidade do Recife 
no século passado.
Homem jovem, frequentador do bair-
ro da Boa Vista, faz parte do grupo 
LGBTQIA+

Sempre apontado como símbolo da Boa Vista e relacio-
nado às memórias das pessoas que viveram experiências 
das mais diversas, a preservação do uso como cinema de 
rua permitiu ao São Luiz manter vivo uma tradição cultural 
pernambucana, e contribuir para o surgimento de muitas 
outras. Hoje, o São Luiz recebe grandes festivais como o 
famoso Cine PE, que desde 1997 oferece uma semana de 
exibição de filmes culturais; o Janela Internacional de Cine-
ma, festival que já se encontra em sua 13ª edição, entre 
outros.
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Com a localização central, a riqueza arquitetônica e cul-
tural, o São Luiz sobreviveu como um dos principais bens 
culturais do bairro da Boa Vista. À medida que foi agregando 
novos eventos culturais, o Cinema São Luiz fidelizou ain-
da mais seu público e contribuiu para a vida boêmia tão 
exaltada sobre a Boa Vista. Inserido nesse contexto, não é 
surpreendente que os festivais, eventos culturais e filmes 
exibidos no São Luiz, acompanhassem o movimento de 
crescente politização e problematização social:

Eu fui no São Luiz uma vez para ver um 
filme que parecia ser histórico de Per-
nambuco e com um personagem negro, 
e quando cheguei lá estava acontecendo 
um encontro político e eu fiquei emo-
cionada.
Mulher jovem, ex-moradora do bairro 
da Boa Vista

Interior do Cinema São Luiz. Victor Jucá, 2016.



a boa vista moderna

159

Logo, o Cinema São Luiz se tornou parte de um reduto 
cultural que se consolidou no centro, especialmente em 
torno da boemia da Boa Vista e seus bens culturais. Hoje, 
além de artística, arquitetônica e cultural, a sobrevivência 
do Cinema São Luiz é, também, uma questão política.

Por falar na cultura do cinema, importa rememorar que 
a vida do cinema na Boa Vista teve força não somente com 
o São Luiz, um dos únicos que se mantêm até hoje. O já 
mencionado “Ciclo do Recife” foi o primeiro momento de 
produção cinematográfica da cidade, e ficou conhecido pela 
elaboração de 33 a 40 documentários e filmes locais, como 
o célebre Veneza Americana, produzido pelos diretores Ugo 
Falangoa e J.Cambière. Contratados pelo governador Sérgio 
Loreto para registrar as transformações urbanas na cidade. 
Esses filmes, e tantos outros que chegavam a Recife, eram 
exibidos nas principais salas de cinema da cidade, como: 
o Pathé; o Cine Royal; o Cineteatro Parque, o Moderno e o 
Polytheama, todos localizados no Bairro da Boa Vista. Na 
segunda metade do Século XX, o centro do Recife - incluindo 
Boa Vista, Santo Antônio e São José - chegou a abrigar mais 
de 100 unidades de cinemas de rua, sendo reconhecido 
como um dos principais pólos cinematográficos do país. 
Essa contribuição é carregada até os dias de hoje, com dire-
tores pernambucanos celebrados em festivais de cinema 
nacionais e internacionais. 

Na relação dessa expressão cultural com o território da 
Boa Vista, os cinemas, hoje não mais existentes, marcaram 
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o dia a dia do bairro da Boa Vista. Cada um mostrava um 
filme diferente, era uma efervescência cultural a preço 
acessível, onde ocorriam, além da exibição de filmes, outros 
eventos culturais. 

O Cinema Polytheama era bom que era 
medonho, tinha era show, vinha artista, 
oxe, eu tava lá quase toda noite, oxe, 
arranjava paquera, autógrafo. 
Mulher idosa, moradora antiga do 
bairro da Boa Vista

Dentre os cinemas antigos, lembrados pelos amantes da 
Boa Vista, está o Cine Polytheama (*), surgido na década 
de que ficava situado na Rua Barão de São Borja, nº108. O 
cinema, de acordo com relatos, era feito numa instalação 
simples com cadeiras distribuídas no terreno, um palco, a 
coberta e a bilheteria. A maior parte dos moradores antigos 
entrevistados, se recorda com muito carinho do Polytheama, 
que com seu preço acessível dava espaço para diversas ati-
vidades culturais, com a exibição de filmes semanalmente. 

Outro cinema que não existe mais, e que foi memorado 
pelas pessoas, é o Cine Veneza (*), inaugurado em 1970 na 
Rua do Hospício, ao longo de sua existência foi bastante 
frequentado e exibiu diversos filmes. O Cine Veneza fez par-
te da dinâmica da Boa Vista nos anos 1980, quando muitos 
jovens universitários costumavam frequentar esse cinema e 
suas adjacências, como os bares da Rua Sete de Setembro e 
o Beco da Fome. O Cine Veneza encerrou suas atividades no 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 62d. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 62a. 
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ano de 1998, mas o prédio que o abrigava ainda se encontra 
na Rua do Hospício, hoje sob nova aparência.

Tem outro ponto que eu também não 
esqueço aqui, são os cinemas e teatros, 
tem o São Luiz, o...tinha o Veneza, Art 
Palácio, eu sei que as pessoas vinham 
dos subúrbios distantes para os cine-
mas
Mulher de meia-idade, moradora 
antiga do bairro da Boa Vista

Além desses cinemas marcantes, foram lembrados 
também, nas imediações da Boa Vista o Cine Boa Vista, 
o Cine Helvética, o Ritz e o Astor (dois pequenos cinemas 

Cine Veneza. Autor desconhecido, 1991. 
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que ficavam um ao lado do outro); e nos bairros vizinhos, 
Cine Art Palácio, o Moderno e o Trianon. Embora a força do 
cinema de rua seja carregada apenas pelos seus poucos 
representantes ainda existentes, a cultura do cinema de rua 
não perdeu a presença no imaginário das pessoas. O desejo 
de muitos seria o retorno dessas salas e sua abertura para 
servir à vida cultural do bairro da Boa Vista.
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loja maçônica conciliação
A Loja Maçônica Conciliação (*) ou Templo Conciliação 

foi fundada em 1907, para abrigar lojas maçônicas em 
Pernambuco, e possuía um grande jardim com acesso por 
onde hoje encontra-se a Avenida Conde da Boa Vista, via 
mais importante do centro do Recife. Após as transforma-
ções que ocorreram no centro com a chegada dos edifícios 
modernos na Boa Vista, a Loja ficou escondida entre alguns 
prédios, atualmente sendo acessada a partir de uma galeria 
empresarial do Edifício Canadá (na Conde da Boa Vista) ou 
pelas ruas atrás do Cinema São Luiz. 

O Templo Conciliação sobreviveu ao passar dos anos, mas 
sofreu com o desuso e as marcas do tempo. Embora o edi-
fício da maçonaria aparente precisar de obras de restauro 
e recuperação, é considerado um tesouro arquitetônico 
escondido na Boa Vista, e apresenta elementos culturais 
importantes, como o símbolo maçon do esquadro e do com-
passo com um G no centro - em referência aos instrumentos 
dos mestres construtores e pedreiros, membros das orga-
nizações que fundaram a maçonaria – e o par de esfinges 
que vigia a entrada do prédio:

“As esfinges representam a guarda da 
entrada do templo na cultura egíp-
cia. Sendo a maçonaria uma reunião 
de elementos culturais diversos, ela 
expressa essa simbologia da proteção 
do espaço sagrado”, Sérgio Fernandes 
em entrevista ao portal Coração da 
Cidade (2015)

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 40. 
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beco do fotógrafo
Por trás da Rua da Aurora e vizinho à Loja Maçônica Con-

ciliação, está um beco que comunica os fundos do Cinema 
São Luiz à Avenida Conde da Boa Vista, bastante conhecido 
como Beco do Fotógrafo (*) por abrigar estabelecimen-
tos que comercializam produtos e serviços fotográficos. A 
maioria das lojas do Beco do Fotógrafo são antigas e bem 
diversas, contando com lojas de equipamentos fotográficos, 
manutenção, revelação, além de bares, restaurantes e arti-
gos dos mais variados tipos. Para os atores sociais do bairro, 
o Beco do Fotógrafo é um espaço cultural da Boa Vista:

O Beco do fotógrafo representa também 
resistência de um processo artístico que 
vem sumindo, mas ainda encontra um 
espaço no beco/Praça Machado de Assis.
Homem jovem, frequentador do bair-
ro da Boa Vista, faz parte do grupo 
LGBTQIA+

Bastante mencionado pelos amantes de fotografia que 
viveram a era old school da arte, o local representa um valor 
cultural e artístico para recifenses, que ainda o indicam 
como ponto de referência no centro:

Tem o Davi Molduras né, quem conhece 
sabe que é o melhor lugar para se fazer 
molduras da cidade, barato e ele é muito 
atencioso.
Mulher jovem, frequentadora do 
bairro da Boa Vista, faz parte do 
grupo LGBTQIA+

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 42. 
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avenida conde da boa vista
Os centros urbanos normalmente possuem pelo menos 

uma grande avenida, onde se concentram os principais 
usos e circulam a maior quantidade de pessoas e trans-
portes da região e, no caso da Boa Vista, não é diferente. 
A famosa “Conde”(*), como é popularmente mencionada 
pelos recifenses, é uma das avenidas mais movimentadas 
do bairro da Boa Vista e da cidade do Recife. Com 1,6km de 
extensão, a Avenida Conde da Boa Vista recebe, diariamente, 
uma circulação de cerca de 300 mil pessoas. O local onde 
hoje está a Avenida Conde da Boa Vista já foi uma área 
de mangue, considerado um lamaçal intransitável, que, 
posteriormente, foi incluída nos planos de aterramento do 
bairro coordenados pelo Conde da Boa Vista, o governador 
Francisco do Rego Barros, no século XIX.

Vista da Ponte Duarlhe Coelho e da Avenida Conde da Boa Vista. Data desconhecida.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 36. 
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Entre os atores sociais entrevistados, a Conde foi bastan-
te mencionada, sendo um dos bens culturais mais enalte-
cidos sobre o bairro da Boa Vista. Além da sua importância 
urbana, a Avenida Conde da Boa Vista está relacionada a 
muitos outros bens reconhecidos como patrimônio pelos 
recifenses, tanto através de edifícios como Cinema São Luiz 
e o Shopping Boa Vista que estão localizados na própria Con-
de, quanto dos eventos, celebrações e expressões culturais 
que ocorrem neste importante eixo da cidade. Uma destas 
é o Galo da Madrugada, grande bloco carnavalesco que, 
durante o Carnaval, substitui o cenário diário da avenida, 
caracterizado pelo intenso fluxo de veículos, por confetes, 
serpentinas e muitos foliões.

Depoimentos sobre a Avenida Conde da Boa Vista cos-
tumam reconhecer um importante valor de uso e a sua 
forte presença comercial na cidade, além da frequente 
assimilação de um valor simbólico da Conde, como ele-
mento importante para o bairro da Boa Vista. O recifense já 
frequenta a Boa Vista desde criança, acompanhando pais, 
mães e outros familia em passeios ao centro do Recife 
para fazer compras ou resolver alguma pendência, tendo a 
avenida como principal rota de chegada e saída do bairro, 
sendo ótima também para caminhar. Se você estiver pre-
parado para o barulho do comércio, o fluxo de transportes 
e pedestres, sempre tem bastante movimento por lá.
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Quando morei no centro, eu andava todo 
dia pela Conde da Boa Vista só pra ver 
o que tava acontecendo; um protesto; 
uma coisa interessante. 
Mulher jovem, ex-moradora do bairro 
da Boa Vista

O bairro da Boa Vista é bastante identificado pelos ato-
res sociais como um lugar de amplas possibilidades, de 
liberdade, de descobertas, porque promove um encontro 
de culturas. Local que além de cuidar do acesso das pes-
soas, também se torna palco para manifestações culturais 
e políticas.

Eu me lembro do barulho, os estudantes, 
os protestos, então a Conde da Boa Vis-
ta é esse movimento aí: barulho e agito.
Homem idoso, morador do bairro da 
Boa Vista

O público estudantil faz parte de um dos principais grupos 
sociais que ocupam a Boa Vista desde o século XIX, com 
a transferência da atual Faculdade de Direito do Recife 
em 1854, que possuía sede na cidade de Olinda, e com a 
construção do Ginásio Pernambucano, em 1855. No início 
do século XX, com as expansões e o crescimento do centro, 
outras instituições de ensino se estabeleceram na Boa Vista, 
como é o caso do saudoso Colégio Marista, fundado em 1924, 
mas que teve sua sede transferida para a Zona Norte do 
Recife e hoje sobrevive apenas a fachada do antigo prédio. 
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Com a mesma facilidade que os atores sociais pensam 
na Conde da Boa Vista como via urbana, lugar de protestos, 
centro de compras e caos, a avenida está bastante relacio-
nada às festividades de carnaval recifenses. O bairro possui 
vários blocos de carnaval que se manifestam em diferentes 
polos, mas a Conde é sempre afetada pelo espírito festivo, 
seja nas mudanças de rotas, nas decorações de carnaval 
ou até mesmo na folia acontecendo na própria Conde, como 
no sábado de Zé Pereira, dia que a nossa majestade, o Galo 
da Madrugada, acolhe o recifense para o começo da grande 
festa.

Eu acho a Conde da Boa Vista a rainha de 
todas, ela se destaca com certo requin-
te sabe? Ela é central, tem os desfiles 
de sete de setembro, de carnaval, os 
protestos...
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Do alto dos prédios modernos que tornam a Conde da 
Boa Vista ainda mais imponente como avenida no centro 
do Recife; às pontes e ruas que se conectam com a Conde 
e distribuem o fluxo de pessoas e comércio no centro; do 
barulho dos ônibus e comerciantes fazendo a vida urbana do 
centro, às marchinhas de carnaval e atos políticos, a Conde 
da Boa Vista é um grande palco da cultura pernambucana.

O eixo da Avenida Conde da Boa Vista 
tem identidade própria pra mim, pauta-
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da essencialmente em sua efusividade 
e caráter comercial.
Homem jovem, frequentador do bair-
ro da Boa Vista

Importa lembrar que é na esquina da Rua do Hospício com 
a Avenida Conde da Boa Vista onde acontecia a conhecida 
Batalha da Escadaria (*) desde o ano de 2008. Reconhecida 
como celebração cultural da Boa Vista, o evento é uma 
batalha de rap que ocorreu, até março de 20203, com a 
periodicidade de 15 em 15 dias. A Batalha da Escadaria é 
conhecida nacionalmente, já recebeu artistas como Criolo 

3. A Batalha está momentaneamente suspensa, no momento da 
realização deste livro, em razão da pandemia de COVID-19.

Vista da Avenida Conde da Boa Vista a partir do Shopping Boa Vista. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 91. 
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(SP) e Inquilinos (PE), tendo como princípio um ambiente 
de pleno respeito às pessoas pretas, aos que se identifi-
cam enquanto LGBTQIA+ e ao feminismo. O evento é livre, 
gratuito e ocorre na calçada. No dia em que há a batalha a 
área fica tomada por pessoas. O público e os participantes 
vêm de todo o estado de Pernambuco e outras regiões do 
Brasil. A batalha em si possui jurados e os concorrentes têm 
45 segundos em cada fala. Observado como um evento de 
resistência e ocupação dos grupos menos favorecidos na 
sociedade, a Batalha da Escadaria simboliza identidade, 
inclusão e multiplicidade, assim como a avenida e toda a 
área dinâmica da Boa Vista.

Batalha da Escadaria. Ramon Ribeiro, 2017.
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comércio ambulante
Que a Boa Vista tem comércio todo mundo já sabe, né? O 

uso comercial é sempre mencionado pela sociedade quando 
se fala sobre o centro do Recife e as suas principais carac-
terísticas e funções. A Boa Vista possui uma diversidade 
comercial que abriga lojas de todos os tipos: roupas, cal-
çados, livrarias, papelarias, eletrodomésticos, decoração, 
brinquedos, etc. As vezes o comércio se concentra em ruas 
específicas como as movelarias da Rua do Aragão ou as 
óticas da Avenida Manoel Borba. Porém, além de toda essa 
variedade de comércio formal, o centro do Recife e o bairro 
da Boa Vista contam com a presença de um rico comércio 
ambulante.

Desde comidas, que ganharam o coração dos recifen-
ses, como as famosas bolinhas de cambará4, o cachorro 
quente da cascatinha, às promoções de chips telefônicos e 
capinhas de celular. O comércio informal está presente em 
todas as esquinas da Boa Vista. Chaveiros, vendedores de 
frutas, bancas de revistas e jornais são mais alguns entre 
os diversos comerciantes ambulantes que são encontrados 
pelo bairro. Para os atores sociais entrevistados, o comércio 
informal é uma expressão simbólica da Boa Vista, bastante 
mencionado como parte do caráter cultural do centro do 
Recife:

4. As bolinhas de Cambará eram doces muito saborosos vendidos nas 
ruas da Boa Vista antiga, por um homem negro, ambulante, que era 
muito querido pelas crianças e conhecido por todos no bairro.
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Sempre teve sua representação na Boa 
Vista, através do Bolinha de Cambará, 
dos verdureiros, das pessoas que pas-
savam na porta das casas prestando 
serviços
Homem idoso, morador do bairro da 
Boa Vista

Na realidade, o comércio informal já faz parte do caráter 
do Recife desde o período colonial, quando, no início do 
século XVIII a cidade contava com os famosos mascates, 
como eram pejorativamente chamados os comerciantes 
pelos senhores de engenho.

Assim como o comércio formal marca alguns territórios 
pela sua presença, o informal também fica bastante conhe-

Comércio ambulante. 2021.
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cido como particularidade de alguns espaços do centro do 
Recife, como o Pátio do Sebo,  no bairro de Santo Antônio,  e 
o Camelódromo no bairro de São José. No caso da Boa Vista, 
existem pontos de comércio informal espalhados pelo bairro, 
como os famosos lanches das paradas de ônibus em torno 
do 13 de maio, as barracas de frutas da Maciel Pinheiro e Rua 
do Hospício, os acessórios para celulares dos ambulantes 
da Boa Vista, os espetinhos da Rua da União... são vários 
os produtos comercializados por ambulantes na Boa Vista!

Para os atores sociais do bairro, o comércio ambu-
lante local faz parte da vida, da cultura e da história do 
centro do Recife, com seus vendedores que estão sem-
pre atraindo clientes aos gritos e com bordões criativos, 
criando algumas personalidades simbólicas do bairro: 

Os artesanatos dos hippies, eu só cos-
tumo ver isso vendendo na Conde da Boa 
Vista por exemplo.
Homem jovem, frequentador do bair-
ro da Boa Vista
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manifestações políticas
O centro das cidades normalmente é palco para diversas 

manifestações sociais e expressões culturais de seu povo e 
isso inclui os protestos e passeatas políticas (*). No bairro 
da Boa Vista não podia ser diferente, as manifestações 
políticas são bastante mencionadas pelos atores sociais 
como um símbolo enquanto expressão do bairro. A Conde da 
Boa Vista, principal avenida do bairro, deu origem à primeira 
Parada da Diversidade e foi palco para várias edições por 
anos, onde a comunidade LGBTQIA+ recifense marchou em 
luta pelos seus direitos.

Nos últimos anos, a crescente politização da sociedade 
também contribuiu para que o bairro da Boa Vista rece-
besse inúmeros protestos contra ações governamentais, 
e manifestações a favor de direitos humanos iguais, como 
a famosa Marcha das Vadias e movimentos antiproibicio-
nistas como a Marcha da Maconha, que incluem a Boa Vista 
em suas rotas. Para os atores sociais entrevistados, foi na 
Boa Vista que muitos participaram de seus primeiros atos 
políticos, sendo bastante mencionado como um aspecto 
simbólico e cultural do bairro.

Os protestos e manifestações são ações organizadas por 
ativistas sociais, mas que têm o objetivo de reunir simpati-
zantes das causas e desfilar em vias públicas para externar 
o problema pelo qual se luta, assim levando a discussão aos 
grupos mais diversos da sociedade. A Conde da Boa Vista 
é uma avenida fundamental para o bairro da Boa Vista e o 
restante do centro da cidade, mas é também de grande 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 61. 
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manifestações políticas
importância para a cidade do Recife, se tornando um dos 
principais pontos para a realização de atos políticos.

Para os atores sociais da Boa Vista, as manifestações 
políticas já são parte do bairro, apontam que lá foi onde 
viveram suas primeiras lutas políticas, pontuam “participei 
pela primeira vez de um protesto” (Homem jovem, mora-
dor do bairro da Boa Vista), ou “minha primeira marcha 
das mulheres foi no 13 de maio e isso foi muito forte pra 
mim” (Mulher jovem, frequentadora do bairro da Boa Vista), 
reconhecendo a Boa Vista como um marco afetivo em seus 
processos de identificação social.
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shopping boa vista
O Shopping Boa Vista foi inaugurado em 1998, localizado 

na Avenida Conde da Boa Vista, e foi se expandindo ao longo 
dos anos, atualmente contando com cerca de 200 lojas de 
comércios, serviços e lazer, no coração do bairro da Boa Vis-
ta. Foi construído no local onde funcionaram grandes lojas 
do Recife como as saudosas Mesbla e Viana Leal. Contudo, 
o surgimento do shopping transformou significativamen-
te a região em que está situado, contribuindo ainda mais 
para a vitalidade do bairro durante o período comercial e 
para a dinâmica de comércio do centro do Recife, atraindo 
pessoas para as compras tanto em suas lojas, quanto no 
entorno do bairro.

Embora o centro do Recife carregue a origem comercial 
desde o começo de sua ocupação, o Shopping Boa Vista 
foi um elemento moderno incorporado ao sítio que ganhou 
um reconhecimento simbólico da população, sendo capaz 
de alterar seu entorno, contribuindo para a introdução de 
novas dinâmicas do espaço e demonstrando que o comércio 
funciona como uma das principais forças do bairro.

Bastante mencionado pelos atores sociais entrevistados, 
o Shopping Boa Vista aparece como um dos pontos mais 
frequentados na Boa Vista. Além de sua importância comer-
cial, o shopping se tornou um marco do centro, funcionando 
como ponto de encontro dos mais diversos grupos de atores 
sociais da Boa Vista, especialmente jovens estudantes e a 
comunidade LGBTQIA+ recifense, que carinhosamente já o 
apelidaram de Shopping “Boa Bicha”.
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Embora seja um bem cultural recente, o shopping foi res-
ponsável por transformações significativas tanto no bairro 
da Boa Vista e seu entorno imediato, quanto no centro do 
Recife, e marcou gerações de atores sociais que conviveram 
com o centro e acompanharam esse processo. Modificou a 
paisagem, a relação das pessoas com o comércio do bair-
ro, a vitalidade local, diariamente, ao mesmo tempo que 
contribuiu para o surgimento de novas dinâmicas e hábitos 
culturais e a manutenção da essência comercial do centro 
para os recifense.



guia (co)memorativo da boa vista

178

rua sete de setembro
Situada em uma área que era anteriormente alagada, 

a região em que está a Rua Sete de Setembro (*), atu-
almente, se divide entre a área que era chamada de Ilha 
dos Ratos e parte do antigo Aterro da Boa Vista. Partindo 
da Rua da Imperatriz, cruzando a Avenida Conde da Boa 
Vista e seguindo até o Parque 13 de Maio, a Rua Sete de 
Setembro, que surgiu na segunda metade do século XIX, é 
conhecida como foco do dia a dia do caos, da modernidade 
e do dinamismo. Marcada pela presença de edifícios no 
estilo da Arquitetura Moderna, a Sete de Setembro é palco 
de memoráveis acontecimentos, cinemas, lojas, carnaval 
e da energia do centro da cidade.

As cores do bairro para mim são as 
mais diversas, tais como os comércios 
de tudo da rua Sete de Setembro, com 
um carrinho de frutas, um vendedor de 
óculos, uma banca de camisas espor-
tivas etc. 
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista

De acordo com relatos e manchetes de jornal sobre a Rua 
Sete de Setembro, seu auge foi durante as décadas de 1970 
e 1980. Na rua, havia muitos bares, lojas e um certo enal-
tecimento social. A rua se estabeleceu enquanto ponto de 
encontro entre os estudantes das instituições do entorno. 
Foi lá onde surgiu o bloco Nóis sofre mas nóis goza. 

É nessa época, mais precisamente no ano de 1970, que 
houve o surgimento da memorável Livraria Livro 7, fundada 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 61. 
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por Tarcísio Pereira5. Além do comércio de produções literá-
rias, lá eram realizados eventos para lançamentos de livros, 
vendidos ingressos para eventos culturais, exibidos filmes 
em seu auditório, eentre outras atividades. Já passaram 
por essa livraria, autores e personalidades como Gilberto 
Freyre, Miguel Arraes, Ariano Suassuna, Sidney Sheldon, 
entre outros conhecidos. A Livraria Livro 7 era, de fato, um 
ponto de efervescência cultural, uma das maiores livrarias 
do Recife, que está até hoje presente na memória afetiva 
das pessoas. Nos anos 1990, chegou a receber um prêmio no 
Guiness Book (livro dos recordes) por ser a maior livraria do 
Brasil, pois, naquele momento, o estabelecimento possuía 
mais de 60 mil títulos.

Uma coisa que me marcou muito foi a 
Livraria Livro 7, aqui na Sete de setembro 
era um encontro cultural, em matéria de 
comércio se destacava a Sete de Setem-
bro, Imperatriz, Duque de Caxias e Rua 
Nova no bairro de Santo Antônio, essas 
ruas eram o antigo shopping da cidade.
Mulher de meia-idade, ex-moradora do 
bairro da Boa Vista

5. Tarcísio foi um grande entusiasta da produção cultural em 
Pernambuco e criou a livraria que servia como importante ponto de 
encontro da cidade. No ano de 2020, foi uma das vítimas da COVID 19. 
Uma lamentável perda para o contexto cultural do bairro da Boa Vista.
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Atualmente a Rua Sete de Setembro se diferencia, em 
certa medida, ao longo de seu comprimento. Nesse sen-
tido, identificam-se três áreas: (1) segmento entre a Rua 
da Imperatriz e a Av. Conde da Boa Vista; (2) segmento 
entre a Av. Conde da Boa Vista e a Rua do Riachuelo; e (3) 
segmento entre a Rua do Riachuelo e a Rua Princesa Isabel. 

No primeiro, logo ao lado da Rua da Imperatriz, é uma 
área bem arborizada. Lá estão presentes alguns quiosques, 
no eixo central da rua, onde são vendidas frutas e verduras. 
Nas lojas ao redor, vendem-se roupas, acessórios, etc. Mais 
adiante, no mesmo segmento, há diversos ambulantes que 
ocupam as ruas vendendo brinquedos, óculos e sapatos, 
as lojas são variadas, onde se vendem livros, cosméticos, 

Interior da livraria Livro 7. Autor desconhecido, data não-informada.
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comidas, etc. É lá também onde se pode identificar o ofício 
de realização de body piercing e tatuagens, e lojas de rock, 
mencionado por algumas pessoas.

Atravessando a Avenida Conde da Boa Vista, há a segunda 
parte, e mais movimentada, da Rua Sete de Setembro. Essa 
rua é tomada pelas cores vibrantes das frutas e verduras 
vendidas pelos feirantes, pequenos mercados, as Lojas 
Americanas, e dos diversos carrinhos de vendedores ambu-
lantes. O “vuco-vuco” de gente é constante 24h por dia. 

“Goiaba é dois, goiaba é dois!”, “Macaxeira é dois, maca-
xeira é dois!” são os anúncios de promoção diárias, “Olha o 
almoço, olha o almoçoooo!” é a trilha sonora do meio dia às 
duas da tarde. Nesse ambiente de constante movimento, há 
o 100% Brasil, bar muito famoso e frequentado por alguns 

Rua Sete de Setembro. 2021. 
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entrevistados, como espaço de divertimento. Durante à 
noite, a área é ponto de lanche, são várias as carroças de 
cachorro quente e acarajé. 

Por falar em cachorro-quente, há o famoso Cascatinha, 
que, de acordo com relatos, antes de fixar o seu estabe-
lecimento na Rua Sete de Setembro, circulava pelas ruas 
comerciais da Boa Vista vendendo seus cachorros-quentes. 
Até hoje, o sanduíche é famoso e reconhecido como um dos 
sabores comuns da Boa Vista. Frequentadores recomendam 
acompanhar a iguaria com um copo de caldo de cana bem 
gelado, também servido na lanchonete. O combo pode ser 
provado desembolsando apenas cinco reais. 

É nessas imediações onde também há o Beco da Fome 
(*), que interliga a Rua Sete de Setembro com a Rua do 
Hospício. Na época da ascensão desta área, o beco era mais 
um ambiente frequentado pelos estudantes das redondezas. 
Hoje já não é mais tão conhecido como um ambiente agra-
dável por todos, mas vale a pena demais tomar uma cerveja 
por lá e nessa ocasião, um dos pontos mais conhecidos é 
o bar do Timão. Com sua decoração com o tema do time 
do Corinthians, é lá onde se encontram os mais famosos 
petiscos das redondezas e sempre é possível assistir a um 
jogo de futebol nesse bar. 

Tem uma coisa daqui, que é o Beco da 
Fome, que está até no livro do Guiness. 
Era um barzinho que existia aqui, que 
vinha os estudantes, era mais para os 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 41. 



a boa vista moderna

183

estudantes, então tinha uma sopa mui-
to conhecida aí, que só dava os estu-
dantes né, na época... também não é a 
minha época, eu só sei a história, ainda 
mais alcancei uma época boa, que aí 
existia esse lado...hoje é pega bêbado 
(risos), infelizmente né.
Mulher de meia-idade, moradora antiga 
do bairro da Boa Vista

Conhecendo a Rua Sete de Setembro mais adiante, na sua 
porção situada ao lado da faculdade de direito, o ambiente 
muda completamente. Nessa área, evidencia-se a calmaria, 
o baixo movimento de pessoas e o uso predominante nos 
imóveis é o de serviços. Essa área possui o predomínio de 
casas típicas do início do século XX, onde se sente uma 
aura mais próxima à dinâmica do conjunto do Parque 13 de 
Maio e da Faculdade de Direito do Recife.  
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os altos edifícios modernos
Quem parte dos núcleos iniciais do bairro em direção 

à Avenida Conde da Boa Vista logo experiencia uma sen-
sação de expansão, que o leva a cogitar se não estaria 
em outro bairro. Sons mais intensos, vias largas e prédios 
que não podem ser totalmente abarcados pelo olhar à cur-
ta distância. Esses, ainda que altos, robustos e de cores 
menos vibrantes do que os sobrados da área, representam 
episódios importantes da história local, abrigam ativida-
des essenciais ao bairro e estão atrelados a uma série de 
vínculos afetivos.

Entre os edifícios em altura presentes na avenida, res-
salta-se o conjunto composto por prédios que partilham 
entre si algumas características. Entre elas, a marcação 
da estrutura em concreto nas fachadas, terraços-jardim, 
pavimentos vazados,  pilotis, que são elementos estruturais 
que sustentam a construção e liberam espaço no térreo, e 
aberturas generosas para o exterior, que garantem melhor 
iluminação natural nos ambientes internos e oferecem uma 
vista panorâmica da cidade. 

Essas edificações foram construídas entre os anos 50 e 
60 sob uma nova maneira de fazer arquitetura entendida 
como modernismo. Todos elas, que se estendem ao longo 
da Avenida Conde da Boa Vista e adjacências, possuem uso 
misto, sendo estabelecimentos comerciais e de serviço 
dispostos no térreo e, quando existentes, também nas 
sobrelojas, e unidades habitacionais alocadas, predomi-
nantemente, nos seus andares superiores. É interessante 
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observar que a criação desses edifícios modernos com uso 
misto foi uma tendência mundial que foi muito bem aderida 
na Boa Vista. Nos jornais das décadas de 1950, 1960 e 1970, 
são comuns os anúncios e artigos que divulgam algumas 
lojas e consultórios importantes. Ter um comércio ou pres-
tar serviços nesses novos edifícios, há algumas décadas, 
simbolizava status de prestígio social. A moradia inovou 
com outras formas de viver, são introduzidos os, hoje tão 
comuns, quitinetes, que são apartamentos com apenas um 
quarto, um banheiro e uma sala, com a cozinha conjugada. 

Entre os prédios modernistas mais conhecidos, desta-
cam-se os edifícios Pirapama (*) e Santa Rita (**), ambos 
localizados na Avenida Conde da Boa Vista e projetados por 
um dos pioneiros desse novo momento artístico. Contudo, 
a produção arquitetônica moderna no bairro não se res-
tringiu às edificações dessa grande avenida. Ao redor do 
bairro, encontram-se outros representantes dessa sensi-
bilidade arquitetônica, como o Edifício Barão de São Borja 
e o Edifício União, ambos em ruas homônimas, e o Edifício 
Walfrido Antunes, localizado no cruzamento entre as ruas 
do Riachuelo e Gervásio Pires. 

No Edifício Walfrido Antunes (***), os dois primeiros pavi-
mentos são destinados ao uso comercial e de serviços e, 
entre os seus estabelecimentos, destaca-se o Bar da Mor-
gana, citado por muitos entrevistados. Ponto de boemia do 
bairro, esse bar atribui um novo caráter à rua do Riachuelo, 
quando, à noite, mesas são distribuídas ao longo de toda 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 43.  
(**) 
item 44.

(***) 
visualização 
no mapa: 
item 45.
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a calçada, até então vazias, e logo ocupadas por grupos de 
amigos interessados em compartilhar uma bebida ou um 
dos petiscos do cardápio, ou disputar uma partida num dos 
fliperamas localizados no mezanino.

Outra característica importante desse mesmo edifício, 
mas não tão conhecida, é a presença de um painel artístico 
de autoria de Abelardo da Hora no seu pátio interno. Essa 
obra foi uma das tantas outras que o artista concebeu em 
articulação com a produção arquitetônica da época. Assim 
como ele, vários artistas participaram desse intercâmbio 
entre artes plásticas e arquitetura, a exemplo de Francisco 
Brennand, que também criou painéis decorativos, e Lula 
Cardoso Ayres, autor do grande mural presente no hall do 
Cinema São Luiz. 

Painel de Lula Cardoso Ayres no hall do Cinema São Luiz. Recife Arte Pública. 
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Alguns arquitetos também elaboraram elementos artís-
ticos que foram integrados a edifícios modernos, como 
Delfim Amorim, que foi autor dos azulejos empregados nas 
fachadas das suas próprias obras, os quais introduziram 
as cores tradicionais da azulejaria portuguesa, o azul e o 
branco, numa composição inovadora para o período. 

Atualmente esses edifícios acolhem todos os tipos de 
pessoas, de diferentes classes sociais e faixas etárias. Mui-
tos desses antigos prédios se encontram, no entanto, em 
situação precária de infraestrutura. Com a dificuldade de 
manutenção por inadimplência condominial, muitos estão 
com instalações internas defeituosas. Os revestimentos 
que demonstram uma tão importante qualidade do movi-
mento da arquitetura que fez surgir esses edifícios estão, 
nos muitos casos, em grave estado de deterioração, propor-
cionando riscos de acidentes aos transeuntes das calçadas. 

Vista do Edifício Suape a partir do Edifício Pirapama. 2021.
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Ainda que possua diversos problemas, a relação de afeto 
entre muitos moradores antigos desses edifícios é grande. 
Há um amor pela dinâmica de movimentação, facilidade, 
praticidade, o gosto pela vida no coração da cidade. A vista 
do alto, observando todo o Recife é, para muitos, insubsti-
tuível diante de todas as problemáticas existentes. O sonho 
dessas pessoas é, certamente, de ver mais uma vez seu 
ambiente de moradia tal como era há algumas décadas.

Vista do Edifício Santa Rita a partir da Rua da Aurora. 2021.
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a boa vista das 
instituições sociais
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parque 13 de maio
Situado entre os bairros da Boa Vista e de Santo Amaro, o 

Parque 13 de Maio (*) foi o primeiro parque urbano do Recife, 
idealizado na primeira metade do século XIX e inaugurado 
apenas em 1939. Muito presente nos momentos de lazer de 
quem vive a Boa Vista, o parque é um dos maiores parques 
da cidade do Recife, além de ser o mais antigo. 

O Parque 13 de Maio é fruto dos projetos da Repartição 
de Obras Públicas, que tinham como objetivo expandir o 
centro da cidade para as áreas ainda não construídas. Foi 
em 1844 que surgiu o Plano de Arruamentos da Cidade do 
Recife. Nesse contexto, foi planejado não somente o Pas-
seio Público do Parque 13 de Maio, como também o traçado 
das ruas do entorno, como a Rua Princesa Isabel. A projeção 
da área tinha como objetivo a recomendação de ambientes 
mais verdes, arborizados, princípio que passou a ser levado 
em conta para uma melhor qualidade de vida nos espaços. 
Conforme anteriormente comentado, sua inauguração foi 
apenas ao final da década de 1930, no entanto, a área já 
servia como passeio antes de sua inauguração. 

Ao longo de sua existência, o parque 13 de Maio foi pal-
co de encontros, congressos e eventos religiosos, nele 
havia, inclusive, algumas construções feitas para atender 
a esse uso. Com diversas mudanças na sua forma original, 
o grande espaço verde nunca deixou de ser um importante 
atrativo de uso e lazer da Boa Vista. É um dos bens mais 
mencionados enquanto símbolo do bairro, os eventos que 
nele ocorrem, são os momentos mais memoráveis. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 50. 
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parque 13 de maio

Palco de movimentos políticos, em 2008, o Parque 13 
de Maio cedeu espaço para o plantio de um baobá (Adan-
sonia digitata L.), o que foi realizado por integrantes do 
Movimento Negro do Recife. Originária de países da África, 
essa árvore é considerada um símbolo sagrado por religiões 
de matrizes africanas e também representa resistência 
ao processo de apagamento das vozes negras. Quem nos 
conta é uma senhora idosa, negra, que avista o Parque 13 de 
Maio todos os dias a partir da sua varanda, e com ele tem 
uma relação afetiva diária. Para ela, a existência do Baobá, 
que ainda cresce, é um dos momentos mais simbólicos 
e memoráveis dela dentro do movimento negro e na sua 
relação com a Boa Vista.

Parque 13 de Maio. 2021.
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Dentro do Parque 13 de Maio também funciona a Câmara 
Municipal do Recife, o edifício foi construído no início do 
século XX e era sede da Escola Normal em Pernambuco, sen-
do mais uma instituição de educação projetada para essa 
área. O Parque é também entornado de belas construções 
e de forte utilidade pública. Dentre elas, importa destacar 
a Biblioteca Pública do Estado e o Instituto de Educação 
de Pernambuco, formado por três escolas, construídas nos 
anos 1960. Essas instituições possuem relação direta com 
o espaço verde e o terreno em que se inserem, fazia parte 
do Parque 13 de Maio antes das construções. Do outro lado, 
há as construções que refletem a herança da arquitetura 
do século XIX e da arquitetura moderna, uma delas é a 
monumental Faculdade de Direito do Recife. 

Faculdade de Direito do Recife vista a partir do Parque 13 de Maio. 2021. 
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faculdade de direito do recife
Antes de sua chegada ao bairro da Boa Vista, a Faculdade 

de Direito do Recife (*) teve sede na cidade de Olinda, mais 
precisamente no Mosteiro de São Bento. Seu contexto de 
fundação remonta ao século XIX, no Brasil Império, quando 
começaram a instalar cursos superiores locais para que os 
estudantes ricos, de famílias nobres, pudessem fazer sua 
formação tal como fariam em Portugal. Necessitando de 
uma sede com maiores dimensões, a sede da Faculdade 
de Direito teve espaço, em 1854, num casarão na Rua do 
Hospício (de endereço exato não identificado). Em 1912, 
mudou- se para a atual sede, que é o monumental edifício 
que referencia a Boa Vista até hoje. 

O imponente edifício, que é um dos símbolos da Boa Vista, 
foi desenhado segundo os princípios da arquitetura eclética, 
que faz uso de formas neoclássicas. Com o uso do concreto 
e do ferro, a construção tinha padrão inovador para a época. 
Internamente, a edificação possui um belíssimo pátio, com 
gradis nos peitoris das áreas de circulação interna, e salas 
de aula que se distribuem ao seu redor e ao longo dos seus 
dois andares. Feita com o máximo de requinte possível, o 
edifício da Faculdade de Direito simboliza todo o poderio e 
nobreza dos que podiam ali estudar, a despeito dos menos 
favorecidos, infelizmente, até hoje terem difícil acesso a 
essa instituição pública. 

 Ao longo do século XX, a Faculdade de Direito do 
Recife influenciou diretamente na dinâmica de usos da 
vizinhança, a presença de estudantes era constante no dia 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 49. 
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a dia daquela área. Ao redor, passaram a surgir diversos 
bares, não por acaso, a antiga Livraria Livro 7 se situava 
quase em frente à instituição. 

Apesar de ter havido uma descentralização dos cursos 
das universidades públicas durante a segunda metade do 
século XX, com o crescimento do campus da UFPE, a Facul-
dade de Direito do Recife permaneceu no centro da cidade, 
da efervescência e dos debates políticos, exercendo influ-
ência sobre acontecimentos relacionados à temática. Além 
disso, esse edifício se mantém representando as institui-
ções que ali se instalaram a partir do século XIX, ao longo 
do processo de expansão do centro do Recife. 

Faculdade de Direito do Recife. 2021. 
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ponte princesa isabel

A Ponte Princesa Isabel (*), ou Ponte Santa Isabel, liga a 
Rua do Sol, localzada no bairro de Santo Antônio, à Rua da 
Aurora. Quando se percorre esta ponte, na direção do Marco 
Zero, tem-se, como ponto focal da visão a imponência do 
Teatro Santa Isabel à direita, e o Palácio do Campo das Prin-
cesas à esquerda. Na outra ponta, na direção da Boa Vista, 
é possível contemplar também a belíssima cúpula dourada 
da Assembléia Legislativa de Pernambuco, o Ginásio Per-
nambucano e o casario da Rua da Aurora. Nesse sentido, a 
Ponte Santa Isabel foi mencionada como “referência dos 
cartões postais”, pois tem em suas duas pontas importan-
tes monumentos. 

Ponte Princesa Isabel. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 55. 
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Ela foi a primeira ponte de ferro da cidade, idealizada por 
Louis Vauthier e inaugurada em 02 de dezembro de 1863. 
Ela tem vigas mestras e estruturas transversais de ferro, 
mas possui juntas em alvenaria e pedra. Antigamente suas 
varandas e guarda-corpos eram também em ferro, e hoje 
são em pedra. Foi reconstruída em 1913 e reparada em 1967 
após os danos causados pelas enchentes do Capibaribe 
entre 1965 e 1966.

A ponte é a continuidade da Rua Princesa Isabel, que pos-
sui de um lado o Parque 13 de Maio e do outro a Faculdade de 
Direito do Recife. Nessa rua há alguns bares e restaurantes 
que atendem as pessoas que trabalham no entorno, além 
dos vendedores ambulantes que estão também sempre pre-
sentes nessa área. Lá, a paisagem marcante é o verde das 
grandes copas das árvores juntamente à visão monumental 
dos grandes edifícios que estão presentes no entorno.

No início dos anos 2000, quando muito 
novo, por volta dos sete anos, eu pas-
sava as férias com meu pai, que tra-
balhava na Rua Princesa Isabel, n. 193, 
e me levava todo dia para o trabalho 
dele. Naquela época muito da dinâmi-
ca comercial que hoje está presente já 
existia. Almoçava nos PFs dos arredores, 
comprava rolo de filme analógico, comia 
batata frita nos carrinhos nas calçadas.
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista
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ruas oliveira lima e do riachuelo
A Rua Oliveira Lima, seguida pela Rua do Riachuelo, 

começa no bairro da Soledade e cruza a Boa Vista termi-
nando no encontro com a Rua da Aurora e o Rio Capibaribe. 
Bastante diversas em usos, nelas estão localizadas insti-
tuições públicas e históricas como o IPHAN, a URB, a antiga 
casa de Oliveira Lima e o Hospital Militar de Área do Recife, 
além de edifícios residenciais, comerciais, paradas de ôni-
bus e BRT, criando uma atmosfera bastante movimentada 
durante o dia.

É uma rua arborizada, seu passeio agradável a torna pro-
curada como rota para os pedestres que passeiam na Boa 
Vista. À noite, na Rua do Riachuelo estão alguns pontos de 
lazer como as barracas de espetinho e batata frita perto das 
paradas de BRT e da Faculdade de Direito do Recife; o Bar 
da Morgana bastante procurado pelos que querem apreciar 
a boemia da Boa Vista em um ambiente mais intimista com 
amigos:

Gosto de beber no Bar da Morgana por-
que é outra vibe, tem um fliperama, toca 
música dos anos 80 e 90. 
Homem jovem, morador do bairro da 
Boa Vista

Além disso, a Rua do Riachuelo conta com instituições de 
ensino, faculdades, ou acaba sendo rota para estudantes 
do bairro da Boa Vista, o que a torna carregada de valores 
afetivos para os atores sociais que ativam memórias vividas 
durante seus tempos como estudantes. 
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rua mamede simões
Localizada entre a Rua da Aurora e o Parque Treze de 

Maio, por trás do Ginásio Pernambucano e da Assembléia 
Legislativa, a Rua Mamede Simões (*) se tornou um centro 
de vitalidade, lazer, política e toda a boemia que representa 
o bairro da Boa Vista para os recifenses. A famosa Mame-
de integra essa paisagem cheia de atributos da Boa Vista, 
com seus bares e burburinhos causados pelos encontros 
de amigos para “tomar uma cerveja”, nem que seja em pé 
e no meio da rua. 

Na Mamede o seu principal atrativo é passar a noite no 
Frontal, no Boi Neon, no Bestafera Bar, e matar a fome 
com um kibe ou falafel no Central, sem dispensar aquele 
amendoim que sempre passa na horinha certa! A Mamede 
também recebe o recifense que vai aos festivais culturais 
no São Luiz, aos atos políticos da Conde da Boa Vista, ou 
simplesmente saiu do trabalho e quer relaxar ao ar livre. 
Conectada a tantos eventos culturais da Boa Vista, a Mame-
de não podia ficar para trás, está bastante presente nos 
relatos dos atores sociais da Boa Vista, regados a memórias 
e experiências afetivas inesquecíveis!

A Mamede foi um dos bens culturais mais menciona-
dos pelos atores sociais entrevistados sobre a Boa Vista, 
reconhecida como símbolo do bairro e valorizada por sua 
atmosfera que abriga bares e lazer, contribuindo para a boe-
mia representativa da Boa Vista e amada pelos recifenses. 
Aos poucos, a Mamede foi atraindo cada vez mais bares 
e restaurantes e se tornou uma rota de fuga para os que 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 52. 
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rua mamede simões
trabalham ou moram no centro, mas também um ponto de 
encontro para os que vão em busca de eventos culturais e 
participar de atos e manifestações políticas locais. Hoje, a 
Mamede carrega uma lista de eventos culturais que rever-
beram na apropriação da rua, como a mais recente festa 
DIP, um cenário de festas eletrônicas independentes que 
nasce no Recife, e não poderia estar distante da Mamede.

Em dias de festividades, manifestações culturais e even-
tos políticos, a Mamede está lotada pelo seu público fiel. 
Nada melhor que reunir os amigos em uma mesa de bar 
após assistir a uma sessão de filme do Janela Internacio-
nal do Cinema, ou participar da concentração do bloco Eu 
me Vingo de Tu no Carnaval. A Mamede abraçou os bens 
culturais da Boa Vista e a população, se fazendo parte da 
tradição cultural do bairro, conquistando um espaço nas 
memórias dos recifenses e contribuindo para a continuação 
da nossa história.

Rua Mamede Simões. Autor desconhecido, 2017. 
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unicap
A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) é uma 

das instituições de ensino superior mais tradicionais da 
cidade do Recife, responsável por atrair um público estu-
dantil e contribuir para a vitalidade do bairro da Boa Vista. 
Foi fundada por projeto educativo da Igreja e da Companhia 
de Jesus, em 1943, como Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras Manoel Nóbrega. As gincanas estudantis que acon-
teciam no entorno dos seus edifícios foram um dos eventos 
antigos lembrados pelas pessoas. 

Além de ter se tornado uma das Universidades mais 
renomadas do estado, a Católica – como é popularmente 
conhecida – é a maior instituição de ensino superior do 
bairro da Boa Vista, que hoje conta com diversos cursos 
técnicos, profissionalizantes, centros universitários e facul-
dades. A presença dessas instituições é muito importante 
para a Boa Vista e para o Centro Histórico, pois o público 
estudantil é responsável por atribuir vida a várias partes do 
centro e consumir outros usos existentes no bairro como 
lazer, comércios, serviços. A Católica é bastante mencio-
nada por atores sociais que normalmente estudaram na 
universidade e construíram valores afetivos, mas também 
está na memória de outros usuários do bairro, que por ven-
tura circulam nas redondezas, acabam bebendo em algum 
barzinho da região ou fazendo um lanche na Rua do Lazer.
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unicap rio capibaribe
Além de ser uma estrutura física essencial para inaugu-

ração, sustentação e formato da cidade do Recife, o Rio 
Capibaribe (*) é figura ilustre na paisagem e na memória 
dos pernambucanos, desde o princípio da nossa história. 
Retratada em pinturas, músicas, histórias e poemas, a 
intensa presença do rio na cidade também ficou evidente 
nas entrevistas do Guia, sobretudo associada ao cheiro: o 
Capibaribe foi mais lembrado através da memória olfati-
va, tanto com tons positivos (o cheiro do mangue) quanto 
negativos (fedor). Assim, o rio estende sua presença para 
além da paisagem visual - ao longo da Rua da Aurora - e 
adentra o bairro, deixando sua marca na paisagem dos chei-
ros. Para muitas pessoas, o cheiro de maré foi trazido como 
uma característica forte e particular do bairro da Boa Vista. 
Enquanto na paisagem visual, o rio traz a ideia de leveza e 
calmaria, na paisagem do olfato ele é marcante e intenso.

O cheiro da boa vista remete ao termo 
“TROPICAOS”, onde o cheiro do mangue e 
o fedor de esgoto se encontram no Capi-
baribe! É uma pena que ainda tenhamos 
essa relação covarde com o Rio já quase 
500 anos, mas é a realidade. 
Homem adulto, ex-morador do bairro da 
Boa Vista, faz parte do grupo LGBTQIA+

Além de deixar sua marca, mesmo em pontos onde não é 
visível, o capibaribe também surgiu na memória de alguns 
entrevistados associado aos sentimentos de respeito e 
medo, devido às enchentes que alagaram algumas ruas 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 55. 
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do bairro, como a Visconde de Goiana. Como uma entidade 
etérea, o Capibaribe também navega nas ruas da boa vista 
e nas mentes de seus frequentadores, fazendo lembrar que 
Recife é uma “cidade anfíbia”. 

Tenho medo de cheia, o rio sempre me 
deu muito medo. me lembro de mamãe 
me acordando pq o Rio Capibaribe tinha 
transbordado, na cheia de 1975. A água 
chegou a um metro, mas na ilha do leite 
muita gente perdeu tudo. Outra coisa 
do rio que tenho lembrança de medo foi 
quando disseram que Tapacurá tinha 
estourado. Todo mundo foi pra rua cor-
rendo, sem saber pra onde ir.
Mulher de meia-idade, moradora antiga 
do bairro da Boa Vista.

Vista do Rio Capibaribe a partir da Ponte Princesa Isabel. 2021. 
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A Boa Vista assim ela é, toda aterrada 
também, muito aterrada, tem uma his-
tória muito forte com o mangue. Mulher, 
ex-moradora e trabalhadora no bairro da 
Boa Vista, faz parte do grupo LGBTQIA+ 

Um outro ponto ressaltado foi a relação “covarde” que foi 
estabelecida com o rio ao longo de várias décadas, através 
de práticas de poluição, aterramento, assoreamento, bem 
como a necessidade de preservação desse curso d’água. 
Essa “tristeza” foi até mesmo ressaltada por João Cabral de 
Melo Neto no seu poema o Cão sem Plumas, de 1950, mais 
uma prova de como essa questão é antiga na nossa cidade:

Seria a água daquele rio
fruta de alguma árvore?
Por que parecia aquela
uma água madura?
Por que sobre ela, sempre,
como que iam pousar moscas?
Aquele rio
saltou alegre em alguma parte?
Foi canção ou fonte
Em alguma parte?
Por que então seus olhos
vinham pintados de azul
nos mapas?

No entanto, mesmo com a marca da poluição e do cheiro 
ruim, é possível perceber que ainda existem alegrias: vida 
no Capibaribe, a qual se pode contemplar mesmo nas partes 
poluídas, com garças, peixes e capivaras. O que nos encanta 
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nos fins de tarde ainda é a vista desse curso d’água e cenas 
que podem passar despercebidas, como a atividade de 
pesca que é possível ver nas pontes. Aliás, a relação com 
o rio e as pontes, comércio atrativo e diverso foi apontada 
como um diferencial do bairro da Boa Vista. E o cheiro do 
rio, por mais que possa carregar tons negativos, ainda é o 
cheiro do mangue e da maré.

 
O grande hotel, era o hotel mais chique, 
depois do Hotel Central. Quando inau-
gurou quase faliu o hotel central, por 
que ele ficou mais chique do que o hotel 
central, e todo mundo queria se hospe-
dar em frente do rio.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

[O cheiro da Boa Vista] é um cheiro do 
recife, se disser o cheiro do recife, a 
gente vai sentir o cheiro de melancia, a 
gente recebe muito o cheiro do mar aqui, 
cheiro de mangue e o gosto pra mim, é 
de churrasquinho de gato, comida de rua.
Mulher de meia-idade, moradora do 
bairro da Boa Vista

É reconhecendo essas pequenas alegrias que é possí-
vel ter certeza da importância de cuidar deste bem tão 
significativo em diversos aspectos, desde o físico, com 
seus mangues e estuários, até os aspectos culturais, como 
componente essencial da paisagem e da memória dos Reci-
fenses. 
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rua da aurora

Uma das primeiras associações quando falamos na Rua 
da Aurora (*), é a de cartão postal, muito ligada ao casario 
que se situa entre a Ponte Duarte Coelho e a Ponte Princesa 
Isabel, às margens do Rio Capibaribe. Esta rua começou a 
ser construída tal como é conhecida hoje em 1806, a partir 
do aterramento dessa região à margem do rio, em meados 
de 1740. O aterro da Boa Vista era terreno alagadiço e cheio 
de mangues, com ocupação irregular. Posteriormente, a 

“Aurora” foi até mesmo o endereço de residência do Conde 
da Boa Vista, governador do Recife entre 1837-1842. O seu 
nome faz referência ao fato de todas as fachadas de seus 
prédios serem voltadas para a direção em que o sol nasce. 

A Rua da Aurora se estende até a Ponte do Limoeiro, nela 

Rua da Aurora vista a partir da Rua do Sol. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 48. 
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estão distribuídos diferentes padrões de ocupação, como 
os edifícios modernos, seguidos pelo casario oitocentista 
e, depois, pelas construções monumentais. Mais adiante, 
há as construções recentes que são edifícios com vários 
andares. Nesta rua monumental e iluminada, se situam 
importantes bens culturais, como o Cinema São Luiz, o 
Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, o teatro Arraial 
Ariano Suassuna (*), o Ginásio Pernambucano e a Assem-
bléia Legislativa de Pernambuco. Essa rua sintetiza as várias 
características do bairro: É possível ver a Boa Vista moderna, 
na altura da Ponte Duarte Coelho; É possível contemplar 
a Boa Vista do comércio tradicional, na altura da rua da 
imperatriz, bem como nos galpões que vem desde o Cais 
José Mariano; É possível observar em suas características 
construtivas a Boa Vista tradicional, e ver que na Rua da 
Aurora também é ambiente de encontro; E também é pos-
sível ver a Boa Vista planejada, das instituições de ensino, 
pois nessa rua se situam prédios muito ligados à educação 
e à cultura. Além de tudo, ainda há uma relação de muita 
proximidade ao Capibaribe, parte essencial da paisagem. 
Esse conjunto resume um pouco de cada experiência que se 
pode encontrar no bairro, criando também uma atmosfera 
especial. De fato, a Rua da Aurora é mesmo uma vitrine da 
Boa Vista, e para alguns dos entrevistados, suas constru-
ções são “o que diferencia o bairro dos outros do Recife”.

Nos mapas das oficinas do Guia, a Rua da Aurora foi mar-
cada como ponto de leveza, segurança, carnaval, música, 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 56. 
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arte, e lugar de contemplação do Recife, evocando sen-
timentos de nostalgia, celebração e diversão. Além dos 
usos de lazer que são conhecidos hoje, tais como festas 
e eventos esporádicos, como as várias edições do Som 
na Rural, a Estação Aurora Saúde, encontros de bike polo 
nas quadras do Cais da Aurora, foi possível descobrir que 
no passado havia ainda mais atrativos, conversando com 
moradores do bairro. Havia por exemplo, um encontro de 
música e chorinho na rua, e também o encontro de carnaval 
que vem desde os tempos antigos.

Antigamente eu ia […] para a pracinha 
na Rua da Aurora. Tinha o [...] Tobogã da 
Rua da Aurora, uma área de lazer. [...] 
Tinha a Sorveteria Gemba - “ói, tinha um 
pudim que eles faziam, que eles bota-
vam um sorvete, era um negócio que eu 
não sei não [...]
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

Também na Aurora, está o Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães (*), que foi reconhecido como tal em 1997. Antes, 
ele era uma galeria antiga, cujo nome homenageia o artista 
e ativista cultural Aloísio Magalhães. O casarão onde está 
instalado o museu é do século XIX, e este conta com um 
acervo de mais de mil obras de artistas brasileiros reno-
mados. No Guia, o MAMAM foi identificado como uma das 
atividades culturais importantes do bairro, e também como 
símbolo, tendo valores de memória, histórico e cultural.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 53. 
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ginásio pernambucano
O Ginásio Pernambucano (*) se originou do antigo Liceu 

Provincial de Pernambuco, fundado em 1º de janeiro de 1825 
(doze anos antes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro), 
sendo, assim, a primeira instituição de ensino do Brasil. 
A sede do ginásio foi instalada na Rua da Aurora em 1855, 
projetada por José Mamede Ferreira, o mesmo engenheiro 
responsável pela Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção 
do Recife. 

Várias figuras ilustres estudaram no ginásio, tais como 
Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Celso Furtado e futuros 
governadores da cidade. O prédio tem estilo neoclássico, 
com colunas, frontão e algumas ornamentações greco-ro-
manas, se destacando pela sua cor vermelha que contrasta 
perfeitamente com o verde do mangue à sua frente. 

É também na pracinha da frente do liceu onde é possível 
encontrar a estátua do caranguejo gigante, cujo nome é 

“Carne da minha perna”, bem lembrada por vários entrevis-
tados. Ela foi realizada como uma obra coletiva de Augusto 
Ferrer, Eddy Polo, Jorge Alberto Barbosa e Lúcia Padilha, 
entre 2004 e 2005, em homenagem ao mangue e ao movi-
mento Mangue Beat. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 51. 



a boa vista das instituições sociais

209

ginásio pernambucano alepe
O edifício popularmente conhecido como ALEPE (pois nele 

funcionava até 2017 a Assembléia Legislativa de Pernam-
buco), se chama na verdade Palácio Joaquim Nabuco (*), 
em homenagem ao abolicionista pernambucano de mesmo 
nome. Foi Inaugurado em 1875 e desde essa data abrigou a 
Assembléia, até o ano de 2017. O Palácio é construído em 
estilo neoclássico, pintado em azul e branco, e sua grande 
cúpula dourada chama a atenção, brilhando na paisagem. 
Duas estátuas de leão guardam a entrada do edifício, e 
em seu interior há muito requinte, diversos móveis anti-
gos, lustres, e estátuas gregas. Atualmente o Palácio virou 
um museu, e pode ser visitado por meio de agendamento 
e visitas guiadas. No Natal, a iluminação do prédio é um 
espetáculo à parte, sempre encantando os transeuntes. 

Prédio da ALEPE visto a partir da Rua da Aurora. 2021.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 54. 
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rua da união
A Rua da União é paralela à Rua da Aurora, e se estende 

da Av. Conde da Boa Vista à Rua João Lyra. Através dela, é 
possível acessar a Rua Mamede Simões e o fundo do Palácio 
Joaquim Nabuco. Entretanto, sua maior fama é por ter sido 
endereço residencial do poeta Manuel Bandeira durante sua 
infância, na casa de seu avô, onde hoje se situa o Espaço 
Pasárgada, no nº 623, centro de vivência e produção literária, 
cujo nome faz referência a um de seus poemas. No poema 

“Evocação do Recife”, de Manuel Bandeira, se destaca já 
desde tempos antigos a vida na rua, o senso de vizinhan-
ça, e a beleza dos nomes das Ruas da Boa Vista, que tem 
nomes de características e não de pessoas: Rua da Glória, 
da União, do Sol, da Aurora, da Saudade...

Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância
A rua da União onde eu brincava de chi-
cote-queimado
e partia as vidraças da casa de dona 
Aninha Viegas
Totônio Rodrigues era muito velho e 
botava o pincenê
na ponta do nariz
Depois do jantar as famílias tomavam a 
calçada com cadeiras
mexericos namoros risadas
A gente brincava no meio da rua
Os meninos gritavam:
Coelho sai!
Não sai!
[...]
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rua da união
Rua da União...
Como eram lindos os nomes das ruas da 
minha infância
Rua do Sol
(Tenho medo que hoje se chame de dr. 
Fulano de Tal)
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade...
...onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o cais da Rua da Auro-
ra...
...onde se ia pescar escondido
Capiberibe

— Capiberibe

A origem do nome da Rua da União é controversa, sendo 
que algumas fontes afirmam que se origina de uma tipo-
grafia antiga que editava o jornal União, e outras atribuem 
seu nome devido a união das famílias Martins e Carneiro, 
que nela habitavam e viviam em conflito. Apesar de terem 
havido tentativas de mudar o nome da Rua para Teodoro 
Machado, os protestos populares conseguiram reivindicar 
que até hoje se mantivesse com este nome poético e tão 
significativo.

Atrás da rua da União fica a Rua da Saudade, que hoje 
é ponto de encontro após o horário de expediente, e que 

“nas sextas-feiras fica tomado de barracas de espetinho”. 
Ocorrem festas lá durante o fim de semana, com música 
e pagode, chegando a incomodar alguns moradores. Para 
outras pessoas, a Rua da Saudade foi citada como lugar de 
passagem até a Mamede Simões.
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o carnaval e a 
boa vista
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Considerado como um símbolo da Boa Vista, o carnaval 
toma todos os ambientes do bairro. Sendo uma dinâmica 
que muda por completo o dia a dia comum da Boa Vista, o 
carnaval, por meio dos seus eventos e blocos, imprime cores 
específicas, formas de vestir e se portar. Embora ocorra em 
apenas uma época do ano, o carnaval é uma das maiores 
forças do bairro, e enquanto festividade representa valores 
culturais, afetivos e de memória para a Boa Vista.

Culturalmente, ao longo do tempo, a festa profana se fez 
presente na Boa Vista por ser uma área de efervescência e 
de encontros sociais. Por entre ruas e praças, as cores e as 
multidões tomam conta de tudo. O bairro da Boa Vista se 
veste de carnaval, por meio da decoração das casas, das 
ruas e dos palcos que são montados pelo poder público, 
para receber eventos maiores. Por falar em efervescência, 
é na Boa Vista, juntamente com os bairros de Santo Antônio, 
São José e do Recife Antigo, que o frevo começa a se formar 
enquanto gênero de música e de dança. 

A partir dos relatos e memórias, foi possível elencar os 
espaços que possuem maior força enquanto palco do carna-
val na Boa Vista. O fato do bairro ter sido um dos berços do 
carnaval recifense, ser palco do frevo e de diferentes blocos 
líricos fazem seu valor cultural aflorar. No imaginário das 
pessoas e em notícias de jornais, a Boa Vista está sempre 
presente nas histórias de carnaval.

A Boa Vista é o bairro que acolhe a antiga Federação 
Carnavalesca, fundada em 1935, que inicialmente teve sede 
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na Rua da Aurora, mudando-se na década de 1960 para o 
Pátio de Santa Cruz, onde está até hoje. A organização foi 
fundada para servir como espaço de reuniões para promover 
a harmonia entre os clubes filiados, dar prêmios, recursos 
financeiros e manter a tradição do carnaval. 

Por falar em Pátio de Santa Cruz, este é um dos mais 
importantes palcos do carnaval, possuindo até hoje a 
Federação Carnavalesca do Recife, tem a sua relação com 
o carnaval constantemente lembrada. Por conta da sede 
da Federação do Carnaval, o pátio, historicamente, era o 
local de partida dos blocos mais tradicionais. De acordo 
com relatos, com a mudança do foco do carnaval para as 
áreas do Recife Antigo, Santo Antônio e São José, o Pátio 
de Santa Cruz perdeu um pouco do seu protagonismo. Ainda 
assim, os blocos ainda passam pelo pátio, dentre os mais 
conhecidos, há o Boêmios da Boa Vista, o Grito da Véia e 
o Boi Faceiro. Este largo, com todo o aporte cultural que 
nele existe, é de fato um verdadeiro palco do carnaval e 
das festas da Boa Vista, tanto atualmente, como no seu 
processo de existência. 

No pátio de Santa Cruz, os blocos de rua, 
os corsos que passavam aqui na rua, as 
pessoas passavam jogando água nas 
outras pessoas. Essa rua está outra coi-
sa, antes tinha muita brincadeira, muita 
criança na rua, muita gente sentada na 
porta.” 
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista
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Tinha a federação carnavalesca no Pátio 
de Santa Cruz e saíam muitos blocos 
que pegavam a Rua do Aragão, Rua da 
Imperatriz, atravessava a ponte, pegava 
a Rua Nova e ia pra Dantas Barreto. [...] 
Era muito bom porque tinha muita gente 
dos Coelhos, vinha muita gente de fora, 
vinha muitos ônibus lotados pra essas 
festas. 
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

A Praça Maciel Pinheiro é também um importante palco 
do carnaval, ou melhor, ponto de encontro. De lá, saem 
blocos históricos, muito conhecidos pela coletividade, como 
o Bloco das Flores e o Bloco da Saudade. A Avenida Conde 
da Boa Vista também recebe diferentes blocos e já foi o 
percurso do antigo Corso, que deixou de ser realizado há 
algumas décadas, mas foi constantemente lembrado pelos 
amantes do carnaval.

O Mercado da Boa Vista, claro, é mais um dos ambientes 
que se destaca no período do carnaval, recebendo enfeites 
multicoloridos, o mercado ganha festas, blocos e shows. 
Há alguns blocos de carnaval que se passam dentro do 
mercado, além disso, o lugar recebe prévias de carnaval, 
ficando tomado de pessoas. Dentre os blocos de lá que 
foram lembrados, há os blocos do Lobo Mau e Maltratados 
por Leleu, este último, em homenagem a um dos donos 
de bar do mercado, conhecido pelo seu comportamento 
ranzinza, mas sempre presente, disposto e prestativo. 
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Uma outra dinâmica observada pelas pessoas é que, para 
acessar os outros bairros do centro do Recife, a Boa Vista 
está no caminho de muita gente para chegar nessas áreas 
que também recebem os eventos do carnaval. É ao longo da 
Avenida Conde da Boa Vista que as pessoas caminham em 
direção ao Recife Antigo e São José. Nesse mesmo caminho, 
há como fato marcante a presença do Galo da Madrugada, 
que é montado na Ponte Duarte Coelho, tomando conta de 
parte da Boa Vista e dos bairros de Santo Antônio e São José.

Cachorro do Homem do Miúdo desfilando sobre a Ponte da Boa Vista. 
Severino Fragoso, 1957.
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Dentro desse ambiente carnavalesco, algumas caracte-
rísticas se destacam, como a tradição dos blocos históricos 
enquanto expressão. Nesse contexto, importa trazer os 
blocos líricos como uma identidade geral do carnaval da 
Boa Vista. Surgindo inicialmente com o Bloco das Flores, 
os blocos líricos do centro do Recife, se espalham pelas 
ruas do centro da cidade com o frevo canção, tendo a Boa 
Vista como um de seus palcos tradicionais. Atualmente 
a existência dos blocos líricos é celebrada com o evento 
chamado “Aurora dos Carnavais”, onde ocorre o encontro 
dos tradicionais blocos líricos na Rua da Aurora, durante 
as prévias do carnaval. Os flabelos, que são uma espécie 
de estandarte, são carregados pela flabelista, cada um 
representando a identidade do seu respectivo bloco. Situ-
ados sempre no alto, os flabelos são uns dos símbolos mais 
importantes dos blocos líricos. 

A seguir, será apresentado um apanhado da trajetória dos 
blocos mais emblemáticos e frequentemente lembrados 
pelos amantes da Boa Vista. Sendo assim, a partir desse 
entendimento de conjunto, esta seção do livro foi separada 
para apresentar algumas celebrações e expressões car-
navalescas da Boa Vista, lembradas pelas pessoas e que 
tomam conta do bairro nessa época do ano.
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bloco das flores
O Bloco das Flores Brancas, como era conhecido à época, 

foi fundado em 1920 por Pedro Salgado e Raul Moraes. Após 
desfilar ao longo de 17 carnavais, o bloco deixou de sair, 
ficando apenas na lembrança por muitos anos. Apesar de 
ter passado por tanto tempo sem desfilar, de 1937 a 2000, 
o bloco tem um lugar guardado na história do carnaval, pois 
é reconhecido como o primeiro bloco lírico de Pernambuco. 
Mesmo com o longo período sem atividade, o bloco esteve 
presente na memória e na tradição através das músicas de 
frevo, como o do Bloco da Saudade. Em 1988 o Bloco das 
Flores foi relembrado por pesquisadoras e historiadoras, que 
se movimentaram para retomá-lo no ano 2000. 

Bloco das Flores. Mariana Guerra, 2019.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 74. 
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No contexto do surgimento do Bloco das Flores, há o car-
naval do começo do século XX, que enquanto festa mundana, 
era “inadequado” para as moças “recatadas” daquela época, 
que por muito tempo viviam limitadas ao espaço da casa. 
Essas mulheres, porém, passaram a ganhar mais espa-
ço nas ruas, então, como alternativa para que as moças 
pudessem brincar o carnaval, foi criado o Bloco das Flores. 
As fantasias eram vestidos bem costurados, com muitos 
detalhes e adornos e tinham altos custos, o que fazia com 
que as pessoas que frequentavam os blocos precisassem 
ter certo poder aquisitivo. A marca do bloco é a poesia, os 
perfumes e a leveza.

O Bloco das Flores arrastava multidões enquanto desfila-
va na primeira fase de sua existência (1920 e 1937), sempre 
anunciado nos jornais, era tido como um simpático bloco, 
onde todos cantavam em uma afinada orquestra. No seu 
período recente, com o flabelo de cor dourada e preta con-
tornado com flores, o desfile do Bloco das Flores parte da 
Praça Maciel Pinheiro, seguindo pela Rua da Imperatriz, 
atravessando a Ponte da Boa Vista, pela Rua Nova, Praça 
do Diário, até o bairro do Recife Antigo.
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bloco da saudade
Com as cores azul, vermelho e branco, o Bloco da Sau-

dade (*) teve seu primeiro desfile em 1974. Com o objetivo 
de relembrar o carnaval do passado, o Bloco da Saudade 
homenageia os blocos antigos, dentre eles, o Bloco das 
Flores, que não mais estava em atividade. Assim como as 
Flores, o Bloco da Saudade, com todo o tradicionalismo, é 
um bloco lírico, com canções de frevo de bloco, feita com 
instrumentos de pau e corda. O grupo resgatou a música 
que, na época, completava 10 anos, composta por Edgar 
Moraes, intitulada “Valores do Passado”. 

Bloco das Flores, Andaluzas, Cartoman-
tes
Camponeses, Apôis Fum
e o Bloco Um Dia Só
Os Corações Futuristas, Bobos em Folia
Pirilampos de Tejipió
A Flor da Magnólia
Lira do Charmion, Sem Rival
Jacarandá, a Madeira da Fé
Crisântemos Se Tem Bote e
Um Dia de Carnaval
Pavão Dourado, Camelo de Ouro e Bebé
Os Queridos Batutas da Boa Vista
E os Turunas de São José
Príncipe dos Príncipes brilhou
Lira da Noite também vibrou
E o Bloco da Saudade, assim recorda 
tudo que passou.
Edgar Moraes - Valores do Passado

Com o uso de fantasias bem elaboradas e de alto custo, 
o Bloco da Saudade, com o seu tradicionalismo, se limitava 

(*) 
visualização 
no mapa: 
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às pessoas de classe média, amantes do carnaval tradi-
cional. Tanto o seu desfile tradicional do carnaval, como 
os ensaios, são muito conhecidos. Juntamente com os 
demais blocos líricos em atividade, faz parte do evento 
Aurora dos Carnavais. O Bloco da Saudade mantém seu 
itinerário semelhante ao original, partindo também da Praça 
Maciel Pinheiro e seguindo pela Rua da Imperatriz, com a 
Ponte da Boa Vista, Rua Nova, Praça do Diário em diante, 
na direção do Recife Antigo.

Já brinquei muito o carnaval, toda vez eu 
ia ver o bloco da saudade passar, eu só 
ia ver mesmo pq pra desfilar tinha que 
ter dinheiro, pra ter aquelas fantasias.
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

O Bloco da Saudade tem sua importância pelo resgate 
do carnaval tradicional da primeira metade do século XX, a 
partir dele, muitos outros blocos de frevo tipo pau e corda 
passam a surgir. Com seu desfile que parte da Boa Vista, a 
multidão segue o coral feminino que canta os frevos tra-
dicionais de bloco, acompanhadas da orquestra de pau e 
corda. No contexto do carnaval, o Bloco da Saudade é visto 
como um dos mais importantes símbolos da Boa Vista. 
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bloco escuta levino
Desfilando desde 1997, o Bloco Escuta Levino (*) foi cria-

do em homenagem ao compositor Levino Ferreira, que fazia 
parte do Bloco Batutas de São José. O bloco Escuta Levino 
foi idealizado pelos integrantes do bloco da Saudade. Exal-
tando o frevo de bloco, o Escuta Levino desfila há mais de 
20 anos nas ruas da Boa Vista, partindo também da Praça 
Maciel Pinheiro. 

Os blocos de carnaval Amantes de Glória 
e Escuta Levino têm dinâmicas únicas, 
diferente de qualquer outra, fazendo 
uma apropriação de alguma maneira 
subversiva do centro do Recife, que na 
maioria das vezes é visto como lugar 
de comércio e da vida funcional. É um 
bloco muito querido pela classe cultural 
e artística, que de certa forma é muito 
presente no bairro hoje em dia. 
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista.

Desde o ano de 2009, o Bloco Escuta Levino desfila junto 
com o grupo Guerreiros do Passo. Esse grupo de dança veio a 
se formar em 2005 como fruto da Escola de Frevo do Recife. 
Os Guerreiros do Passo utilizam a tradição para a dança do 
frevo, onde são resgatadas as práticas do início do frevo, 
prezando pela originalidade e individualidade de quem faz 
a dança. Utilizando dos métodos do dançarino Nascimento 
do Passo, que inclusive residiu na Boa Vista, os Guerreiros 
do Passo vivem o frevo durante o ano inteiro e costumam 
realizar aulas em espaços públicos. Durante o carnaval 
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seu desfile é certo junto com o Bloco Escuta Levino, onde 
realizam um espetáculo verdadeiro do frevo. 

O Bloco Escuta Levino, acompanhado do grupo Guerreiros 
do Passo, tem sua concentração na Praça Maciel Pinheiro, e 
segue seu percurso passando pela Rua da Imperatriz, Ponte 
da Boa Vista, cruza o bairro de Santo Antônio, até chegar no 
Recife Antigo. O Escuta Levino é lembrado como uma das 
atividades culturais que representa o bairro da Boa Vista e 
é muito conhecido na cidade inteira. Com suas cores azul 
escuro e amarelo, as pessoas brincam caracterizadas para 
o Escuta Levino ao som do frevo de rua com a magnífica 
dança dos Guerreiros do Passo.

Levino Ferreira, escuta! 
Quem fala é batutas o bloco campeão 
do carnaval
E deixa a tristeza de lado 
E vem pra folia mostrar teu ideal
Abandona a tristeza pq chegou o dia 
Mostra tua frevança e traz alegria 
Vamos cair na folia 
E só quarta feira nós devemos regressar
Escuta Levino - João Santiago
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bloco amantes de glória
Fundado em 1997, no mesmo ano que o Bloco Escuta Levi-

no, o Bloco Amantes de Glória (*) é um dos mais conhecidos 
do bairro da Boa Vista. Apesar de não ser tão tradicional 
quanto os blocos mais antigos, é referenciado como uma 
importante atividade e expressão cultural específica da 
Boa Vista, o Amantes de Glória é muito querido e popular 
na época momesca em Recife. No dia do seu desfile e das 
prévias, a Boa Vista é tomada pelas cores verde e prateado.

Criado por pessoas de fora do bairro da Boa Vista, o bloco 
Amantes de Glória surgiu de uma brincadeira de um grupo 
de amigos que frequentava a Boa Vista e seus cinemas. A 
Glória é uma personagem de um filme espanhol, cujo nome é 

“Ninguém Falará de nós quando estivermos mortos” (1995), 

Bloco Amantes de Glória. Rodrigo Lôbo, 2007.
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após assistir o filme no antigo Cine Veneza (situado na rua 
do Hospício), surge o bloco de carnaval que é hoje um dos 
mais queridos pelos moradores da Boa Vista. O bloco surge 
em uma conversa de bar, no antigo Bar do Pirata, que se 
situava próximo à sorveteria Frisabor, na Rua Visconde de 
Goiana, que passou a ser o seu ponto de concentração. O 
percurso tradicional era então da esquina desta referida 
rua, pela Rua Joaquim de Brito em direção à Rua Barão de 
São Borja, em seguida Rua José de Alencar, retornando para 
a Rua Visconde de Goiana. Atualmente, o bloco cresceu e 
caiu no gosto de muita gente, sua concentração nos últimos 
anos tem sido na Praça Maciel Pinheiro tomando o curso 
pela Rua da Imperatriz, Ponte da Boa Vista, Rua Nova, Praça 
do Diário, seguindo em direção ao Bairro do Recife. O bloco 
desfila ao som do tradicional frevo de rua, com muita dança, 
irreverência e, claro, muito verde. 
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bloco boêmios da boa vista

Com o desejo de trazer a boemia e a alegria dos blocos 
líricos para os dias atuais, os moradores da Boa Vista, Hugo 
Leonardo, Fernando Braz e André Salustiano fundam, no dia 
15 de janeiro de 2007, o Bloco Lírico Boêmios da Boa Vista 
(*). A decisão de criar o bloco se deu na Travessa do Veras, 
pequena rua do sítio histórico do bairro. Apesar de ter sido 
fundado nesta rua, a sede do bloco está localizada na Rua 
Porto Rico (**), onde costumam ocorrer atividades culturais 
diversas, sempre com a presença do frevo, ocorrendo ao 
longo de todo o ano. A rua, que é também conhecida como 
Beco dos Boêmios, tem semanalmente um almoço organi-
zado pelas mesmas pessoas que fazem parte do bloco, além 
disso, esporadicamente ocorrem eventos com atrações de 
maestros e cantores tradicionais do frevo.

Bloco Boêmios da Boa Vista. Paula Caique, data desconhecida.

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 64.  
(**) 
item 13.
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O Boêmios da Boa Vista é um bloco lírico que tem como 
característica o porte do flabelo, que representa o casario 
histórico da cidade do Recife, com as cores da bandeira de 
Pernambuco. Seu percurso, parte da Rua Barão de São Borja, 
passando pelo Pátio de Santa Cruz, Rua do Rosário da Boa 
Vista, Rua do Aragão, Praça Maciel Pinheiro, Rua da Impe-
ratriz, seguindo para os bairros de São José e Recife Antigo.

O bloco homenageia Maria da Salete, mãe de Hugo, ela, 
com o seu gosto pela vida boêmia, representa tanto a 
essência do cotidiano da Boa Vista quanto do bloco. Apesar 
de ser relativamente novo, o bloco resgata a tradição dos 
blocos líricos que trazem alegria ao bairro desde o começo 
do século XX. Acompanhados dos flabelos nos seus desfi-
les, este é mais um bloco que faz perdurar essa expressão 
tradicional, proliferando ainda mais o frevo canção. O bloco 
é muito frequentado pelos moradores da Boa Vista e apesar 
de não ser muito conhecido na cidade, foi muito citado 
pelos entrevistados. 
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bloco nóis sofre mas nóis goza
O Bloco Nóis Sofre Mas Nóis Goza (*) é um dos símbolos 

de resistência à ditadura militar que ocorreu no Brasil entre 
1964 e 1985. O bloco criado no ano de 1976 por um grupo de 
amigos, entre eles, o Tarcísio Pereira, fundador da Livraria 
Livro 7. Com concentração na Rua Sete de Setembro, onde 
funcionava a livraria, o bloco acontece tradicionalmente na 
noite do sábado de carnaval. 

O festejo tem como característica as críticas políticas 
travestidas de brincadeiras de carnaval. Juntos, o Nóis sofre 
mas nóis goza, o Eu acho é Pouco e o Siri na Lata eram 
símbolos de blocos anárquicos com suas posições de resis-
tência política. Atualmente, seu percurso é curto, se limita à 
Rua Sete de Setembro e suas imediações. O Nóis Sofre mas 
nóis goza simboliza também a ascensão desse ambiente 
da Sete de Setembro, onde surgiram diversas construções 
modernas e foi incorporada uma paisagem diferente do sítio 
histórico antigo, com diversas lojas, bares e cafés. A área 
era frequentada por jornalistas, escritores, universitários 
e pessoas com posição política de esquerda, sendo esse o 
contexto de surgimento do bloco. 

De acordo com relatos de moradores da Boa Vista, é para 
o Nóis sofre mas nóis goza que a turma vai após a diversão 
do galo no início da tarde. Os que ainda têm energia, vão 
para o Homem da Meia Noite, em Olinda, onde também já 
aconteceram encontros do Nóis sofre mas nóis goza em 
anos anteriores. Seu estandarte porta as cores azul, dou-
rado e vermelho, com um coração flechado ao centro. 

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 77. 
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galo da madrugada
O maior bloco de carnaval do mundo não poderia deixar 

de estar nesse grupo. Embora tenha sido criado no bairro 
de São José e esteja na divisão da Boa Vista, é reconhecido 
como um dos símbolos do bairro, enquanto importante 
atividade e expressão cultural. O Galo da Madrugada (*)
está entre os mais importantes e maiores festejos da área. 

Tem o Galo da Madrugada, né? Tradição 
nossa, não preciso nem falar, eu acho 
uma coisa boa da gente, esse galo. 
Mulher idosa, moradora do bairro da 
Boa Vista

O Galo gigante é montado em todas as quarta-feiras 
pré carnavalescas e é um dos maiores símbolos do carna-
val recifense. Quem conhece o Galo tal como é hoje, não 
imagina que a grande festa se iniciou a partir de mais uma 
pequena troça de amigos. Nascido em 1978, o referido grupo 
tinha inicialmente 75 pessoas, com uma orquestra sim-
ples, resgatando o frevo de rua tradicional no bairro de São 
José. O percurso realizado no primeiro ano do bloco tinha 
a concentração na Rua Padre Floriano, partindo de lá para 
a Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Rua da Imperatriz, Rua do 
Hospício, Rua Sete de Setembro, retornando pela Avenida 
Guararapes e tendo como fim a Praça da Independência.

Nos seus primeiros 15 anos, o bloco cresceu vertigino-
samente, em 1994, já era considerado o maior bloco de rua 
do mundo no Guiness Book (Livro dos Recordes). O Galo da 
Madrugada, em poucos anos, tornou-se uma festa gigan-

(*) 
visualização 
no mapa: 
item 75. 
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tesca onde comparecem milhões de pessoas. O Galo ocupa, 
com diversos trios e pontos de festejos, os bairros de Santo 
Antônio, de São José e da Boa Vista, e claro, as pontes que 
conectam esses bairros. 

Para além desses blocos clássicos que imprimem suas 
identidades na Boa Vista, não somente no período carna-
valesco, como também no ano inteiro, há outros diversos 
blocos e troças. Neste grupo, não se pode deixar de lembrar 
dos blocos Bacanal do Bandeira, Eu Me Vingo de Tu no Car-
naval, Eu quero mais, Terra à Vista, O Grito da Véia, do Nada 
e Passando o Rodo, e do desfile do Boi Faceiro. 
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considerações finais
A Boa Vista se coloca para cidade do Recife como um 

bairro acolhedor, cosmopolita, histórico, carnavalesco, 
moderno, verde, comercial; e parte da arte da cultura, dos 
valores, significados e sentimentos atribuídos pelas pes-
soas, se consolidando como um espaço de simbolismos e 
multiplicidade.

A Boa Vista é o coração da cidade. Sem 
dúvida onde toda a diversidade e con-
tradições do Recife se encontram e con-
vivem. Uma verdadeira sobreposição de 
visões de mundo e de tempos, arquite-
turas, usos e etc
Homem jovem, frequentador do bairro 
da Boa Vista

A história desse bairro, que remonta ao século XVII, 
demonstra que, desde sempre, a Boa Vista foi hospitalei-
ra, sobretudo. Com muitas idas e vindas, o bairro atual-
mente passa por um processo de esvaziamento, suas lojas 
diretamente abertas para as ruas, não possuem o mesmo 
movimento que alguns anos atrás. O surgimento de diversos 
shoppings fechados nas áreas suburbanas descentralizou 
o polo de compras do Recife. Todavia, a Boa Vista segue 
como símbolo comercial, formal e informal, para o Centro 
do Recife, e alguns dos seus usos são tradicionalmente pre-
servados e perpetuados pela sociedade até hoje. Mudanças 
também são percebidas com a dispersão das instituições de 
ensino do centro do Recife para outros bairros, mas a Boa 
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Vista continua abraçando o público estudantil, e oferecendo 
uma ampla diversidade de equipamentos de ensino, além 
de usos de apoio aos estudantes que convivem com o bairro. 
Hoje, a Boa Vista deixou de ser o centro das atividades, mas 
ainda permanece no coração da cidade e das pessoas, é 
caótica e pulsante, um dos bairros mais visitados do Recife. 

É constante o sentimento de querer resgatar, retomar, 
reabilitar e reviver a Boa Vista. Esse bairro, de tamanha 
importância histórica e cultural, pertence a todos: recifen-
ses, pernambucanos, brasileiros e estrangeiros. É por todos 
também que merece ser cuidado, para que sua ascensão 
seja retomada, que todos os símbolos permaneçam sem-
pre lembrados e vivenciados, e por isso, devemos buscar 
ouvir a maior pluralidade de atores sociais interessados na 
salvaguarda da Boa Vista. O centro do Recife, de fato, vem 
passando por um processo de mudança, logo, é o momento 
de reinventar, de ressignificar, mas jamais deixar de lado 
as essências da Boa Vista, apresentadas ao longo deste 
Guia (co)Memorativo da Boa Vista. 

As memórias da Boa Vista, trazidas pelas pessoas, 
demonstram os diversos processos de mudança do bairro. 
Muitas vezes com uma narrativa de tom nostálgico, as 
pessoas que moram e vivem a Boa Vista há muitas déca-
das, nos fazem duvidar do porquê que um lugar tão rico de 
significados vem sendo, de certa forma, esquecido. Mas 
será que é esquecido? Quem nunca ouviu falar nem visitou 
o bairro da Boa Vista? Há poucos residentes do Recife que 
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não tenham amor por esse bairro. Não há esquecimento da 
Boa Vista, mas sim o desejo de resgate, urge a vontade de 
retomar o bairro, ter de volta toda a qualidade de vida que 
o mesmo proporcionou por muito tempo, e que atualmente 
poucos moradores do centro usufruem.

 
O que vejo de muito característico dessa 
área é a mescla de atividade comercial/
serviços pulsante com áreas residên-
cias muito intimista. Com um passo já 
mudamos de ambiente. Cada rua tem 
singularidade de cor, cheiro, textura, 
estrutura física, atividades [...]
Homem, frequentador do bairro da Boa 
Vista, faz parte do grupo LGBTQIA+

Vamos resgatar a Boa Vista, vamos fazer 
tudo que ela sempre foi (...) pra mim 
tudo ali da Boa Vista merece o resgate 
cultural
Mulher de meia-idade, ex-moradora do 
bairro da Boa Vista

Entre as transformações urbanas vividas até hoje, e 
as que surgem à medida que a sociedade se modifica, é 
possível perceber que a Boa Vista é um bairro que sobre-
vive, preservando características que lá estão desde que 
suas ruas eram de terra, e ressignificando espaços e gru-
pos sociais, contribuindo para o estilo de vida boêmio do 
recifense. Muitas das transformações vividas pelo bairro 
deixaram saudades e seguem vivas na memória dos que 
o frequentam, mas também, a Boa Vista recebeu novos 
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valores e significados, que acompanharam mudanças da 
sociedade e da cidade, deixando novas heranças históricas 
e culturais para o Recife. Enquanto bairro histórico e central, 
a Boa Vista acolhe a todos, oferece um espaço para os 
recifenses de forma plural, diversa e livre de preconcei-
tos. Além disso, o bairro é rico em arte, cultura e bastante 
comércio, representando muito bem a nossa cidade, o nos-
so estado e o nosso povo. E foi dialogando com esse povo, 
que a Boa Vista foi se consolidando como um dos bairros 
mais importantes e simbólicos da cidade; e é ouvindo a voz 
de diversos grupos sociais que ela, e toda a cidade, pode 
abraçar, harmoniosamente, tradição e inovação, mantendo 
a história e a cultura pernambucana viva para as nossas 
gerações futuras. 
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