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Desde o início do século XX, a área central da cidade do Recife vinha sendo objeto de 

intervenções, reformas e/ou reordenamentos urbanos. Essa área foi objeto, ao longo do 

século, de sucessivas e regulares intervenções que visavam desobstruir e liberar as áreas 

centrais dos sobrados e demais construções que eram consideradas obstáculos para o 

progresso segundo a lógica de seus mentores. Procurava-se dotar o centro da capital de 

avenidas largas e retilíneas para acomodação e circulação das máquinas automobilísticas, de 

quadras aptas aos novos conjuntos arquitetônicos de edifícios integrados ao funcionamento 

das redes econômicas e equipamentos urbanos adequado ao desenvolvimento tecnológico e 

aptos a atender as demandas de laser, cultura e urbanidade das sociedades regidas pelo 

progresso. Quase sempre tudo foi operado em nome do futuro, uma entidade inflexível e 

onipotente que outorgava um projeto de um mundo novo que se constitui no presente e se 

instala no futuro, mas em momento algum se situa ou se reporta ao passado e à tradição. 

Uma das mais significativas alterações urbanas do Recife ocorreu entre os anos de 

1971 e 1973. Tratava-se da construção do trecho da Av. Dantas Barretos entre o pátio da 

Igreja N. S. do Carmo e a Praça Sérgio Loreto, em uma área de quase 4 km2. A sua justificada 

era propiciar uma solução para o caótico tráfego de veículos na área central da cidade e 

viabilizar uma ligação direta e fluente entre esta e a zona sul, no sentido de Boa Viagem (local 

de maior concentração de proprietários de automóveis particulares) e da Av. Mascarenhas de 

Morais (área de recepção, armazenagem e distribuição de produtos industrializados no Recife 

e de onde fluía a maior parte dos veículos de carga em direção ao centro da cidade). Neste 

sentido, os argumentos para a obra se fundamentavam na dinamização e racionalização do 

tráfego de veículos.1

A construção da Av. Dantas Barreto desencadeou a maior e a mais vasta ação 

demolidora de intervenção sofrida pela cidade no seu conjunto de prédios remanescentes da 
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época colonial em um curto espaço de tempo. Em cerca de dois anos e meio, foram 

demolidos vários edifícios no bairro de Santo Antônio, alguns de significativo valor histórico. 

No bairro de São José as intervenções atingiram a demolição de 6 quadras, centenas de 

imóveis, várias ruas, o Pátio do Carmo e a Igreja do Bom Jesus dos Martírios. 

À época era prefeito do Recife o Sr. Augusto Lucena (1971-1975), que havia iniciado a 

sua segunda gestão à frente da Prefeitura com a meta de firmar o papel de metrópole regional 

da cidade e de executar uma modernização dos aspectos urbanos da cidade,2 possibilitando o 

desenvolvimento do Recife como um todo e a sua inserção no ideário do ufanismo do “milagre 

econômico” do período. 

Anos mais tarde, no Ciclo de Debates: Política Urbana, Planejamento e Democracia,3 o 

ex-prefeito Augusto Lucena reafirmaria as metas da sua segunda gestão. Primeiramente, 

definiu a sua administração voltada à implantação de uma ação racionalizadora capaz de 

tecnicamente e de forma despolitizada realizar um exame qualificado das demandas e dos 

problemas urbanos, de discernir e deliberar de forma eficaz e eficiente às políticas de 

intervenções municipais e, por fim, de executá-las a partir de critérios técnicos e 

administrativos racionais. Na parte política, se ateve a uma ação empírica do governante com 

a sociedade, cabendo aos grupos qualificados executar a política municipal.4

O perfil da administração se revelou no confronto que a prefeitura teve que travar contra 

os que se opuseram à demolição do casario de feições coloniais e da Igreja do Bom Jesus 

dos Martírios, construída entre 1791 e 1796, com uma fachada em estilo rococó, pela 

Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios (a Irmandade dos Homens Pardos), em 

terreno doado pelo Sargento-Mor José Marques do Vale e sua esposa, a Sra. Ana Ferreira. 

Os defensores da preservação da Igreja exigiam o seu tombamento como um bem histórico-

cultural, pois ela era a única igreja do Brasil totalmente edificada por escravos. 

Na questão da demolição da Igreja dos Martírios teve lugar um episódio que Denis 

Bernardes denominou “A Batalha dos Martírios”5: o confronto entre personalidades e 

autoridades da cidade reunidos em grupos com interesses opostos quanto à necessidade da 

Av. Dantas Barretos e ao destino da paisagem arquitetônica colonial remanescente. A favor 
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da demolição da Igreja, Augusto Lucena angariou apoio dos historiadores Flávio Guerra e 

Alfredo Carlos Schmalz, do colunista social José de Alencar (o Alex), mais da metade da 

bancada de vereadores da Câmara Municipal, da maioria da bancada de deputados 

estaduais, de alguns deputados federais, de entidades de classe patronal e empresarial, os 

membros do Conselho Municipal de Cultura, e de algumas entidades civis e religiosas. No 

grupo de oposição ao prefeito estavam jornalistas e escritores da imprensa local, como: Ariano 

Suassuna, Leonardo Dantas Silva, Paulo Malta, Orlando Parahym, Nilo Pereira, Marcos 

Vinícios Vilaça e os arquitetos Lúcio Costa e José Luiz da Mota Menezes. 

Nas páginas dos jornais, a batalha se desenrolou através de insultos e acusações 

mútuas, com ataques que iam desde acusações de politiquice rasteira, corrupção, inimigos 

empedernidos do desenvolvimento da cidade, conspirações das autoridades municipais e 

ações clandestinas da mesma para a consumação do desmoronamento da Igreja. 

O confronto envolveu, ainda, a Arquidiocese de Olinda e Recife, que se colocou ao lado 

do prefeito; denúncias de descaso e de corrupção dos membros da Irmandade do Senhor 

Bom Jesus dos Martírios6 sobre o real interesse na preservação do patrimônio em questão; e 

para um confronto entre dois velhos inimigos, Augusto Lucena e Ayrton de Almeida Carvalho 

(diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, futuro IPHAN), que desde a 

primeira gestão desse na Prefeitura do Recife (1964-1969) se colocara em oposição ao 

prefeito em relação as suas metas de construir obras viárias a custa do patrimônio histórico. 

A possibilidade de demolir a Igreja dos Martírios para o prolongamento da Av. Dantas 

Barreto já era aventada por Augusto Lucena desde a sua primeira gestão, quando, em 1968, 

começou a articular a demolição da Igreja, situada na Rua Augusta e com a sua fachada 

voltada para um beco que dava na Igreja de N. S. do Terço. Nessa sua gestão, o prefeito 

reiniciou a construção da avenida, projetada nos anos de 1940, e com vários trechos 

construídos em administrações anteriores, que a estenderam até a altura da Praça do Carmo. 

Quando assumiu a prefeitura pela primeira vez, no lugar do prefeito deposto pelo golpe 

de 1964 (Pelópidas da Silveira), Augusto Lucena construiu um trecho da avenida que ia do 

Ed. Igarassu, situado na Av. N. S. do Carmo, até a Rua Tobias Barreto. Na sua segunda 
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gestão (1971-1975), ele estabeleceu como uma de suas metas prioritárias o prolongamento e 

conclusão da avenida, que se estenderia até a Praça Sérgio Loreto, no sentido da Zona Sul, 

interligando-a com a Av. Sul e Rua Imperial. Com a conclusão da Av. Dantas Barreto, a Ilha de 

Santo Antônio teria uma avenida que atravessaria a sua área central no sentido horizontal, 

começando num dos seus extremos, na parte norte, na Praça da República, indo até quase a 

metade da ilha e dali se interligando a duas outras vias que atingiriam o seu outro extremo.7

Esse projeto viário embutia em si a demolição da Igreja dos Martírios, situada quase na 

metade da extensão da avenida projetada e posicionada em sua faixa central. Mas, antes de o 

prefeito deliberar pela sua demolição, outra solução já tinha sido proposta para o destino e 

coexistência do templo com a avenida. A solução tinha sido proposta em 1969, a partir de um 

pedido de Valdeci Pinto, assessor de Planejamento da Prefeitura do Recife, ao Escritório 

Técnico de Planejamento Físico (ETPF). A partir desse pedido, o ETPF contatou o 1º Distrito 

do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a proposição de sugestões. 

Dessa mediação resultou um estudo para o desvio da avenida e preservação da Igreja dos 

Martírios, encaminhado em março de 1970 à Prefeitura do Recife. 

Em agosto de 1971, os técnicos da Prefeitura do Recife e o prefeito negaram a 

existência de um plano aprovado para o desvio da avenida, mesmo tendo o professor Roberto 

Soeiro, diretor do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entregado cópias 

dos documentos, parecer e plantas, produto das mediações feitas a partir de 1969, ao 

secretário de Justiça da Prefeitura do Recife, Urbano Vitalino Filho.8

A ação de Roberto Soeiro se mostrou infrutífera em virtude de tanto o prefeito como a 

equipe técnica terem se mostrado irresolutos quanto a qualquer alternativa que não fosse a 

demolição da Igreja dos Martírios. A demolição só foi sustada num primeiro momento em 

virtude das providências imediatas tomadas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) que providenciou a sua inscrição no livro de tombos, em junho de 1971.9

A partir do tombamento da Igreja dos Martírios, seguiram-se às contendas que deram 

lugar à chamada “Batalha dos Martírios”. O auge do confronto ocorreu nas semanas que se 

seguiram ao dia 12 de agosto de 1971, no qual ocorreu o desabamento de um sobrado, de nº 
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370, na Rua Augusta, ao lado da Igreja dos Martírios, que causou a morte de cinco pessoas e 

deixou quase duas dezenas de pessoas feridas.10

Para vencer as resistências contra a demolição da Igreja dos Martírios, o prefeito 

recorreu a quase todos aqueles que lhe pudessem oferecer algum tipo de apoio, manifestação 

ou arrazoado que fundamentassem o seu posicionamento. 

Contudo, o investimento mais incisivo do prefeito para poder demolir a Igreja dos 

Martírios foi sobre as instâncias federais responsáveis pela preservação do patrimônio 

histórico e cultural (MEC, Conselho Federal de Cultura, SPHAN) e o Judiciário a nível federal, 

na busca de uma autorização legal para a demolição do templo, mantendo ainda contatos e 

uma certa pressão sobre autoridades federais para intervirem em seu favor. 

O lobby político do prefeito surtiu os efeitos que desejava, tanto que a Presidência da 

República, em 11 de abril de 1972, acolhendo parecer do ministro da Educação, Jarbas 

Passarinho, assina o Decreto 70.389, autorizando o cancelamento do tombamento da Igreja 

dos Martírios no Livro de Tombo do IPHAN, orientando o Ministério da Educação e Cultura 

para que transferisse e cuidasse da preservação do frontão da Igreja dos Martírios em outra 

localidade às margens da Av. Dantas Barretos.11 No entanto, em despacho com Presidente, 

no qual solicitava o cancelamento da inscrição da Igreja no livro de tombamentos, o ministro 

desvelava a natureza das ações da municipalidade na condução das obras da avenida na 

vizinhança da Igreja dos Martírios como atos premeditados que tinham por objetivo danificar a 

estrutura física do templo e dar como fato consumado a sua demolição. 

De posse do decreto, Augusto Lucena tratou de apressar a conclusão da Av. Dantas 

Barreto e a interpelar judicialmente o mandado de segurança que impedia a demolição da 

Igreja. Em julho de 1972, o desfecho esperado pelo prefeito Augusto Lucena, finalmente, 

atingia aos seus objetivos com a derrubada do mandado de segurança na Justiça Federal. 

O prefeito recorreria, também, ao apoio de um intelectual local de projeção nacional e 

internacional, como argumento de autoridade para se confrontar no debate com os seus 

opositores e legitimar a sua posição e decisão. O intelectual era Gilberto Freyre,12 que no 

início dos confrontos se colocara contra o furor da destruição maciça do Bairro de São José 
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para, em seguida, após ter sido aliciado pelo poder estatal, apoiar a demolição da Igreja dos 

Martírios por considerar que ela não era monumento de alto valor, mesmo sem ser expert.13

Na manhã de 23 de janeiro de 1973, com ordens do Prefeito, devidamente autorizado 

por instâncias superiores, às máquinas colocaram abaixo a Igreja dos Martírios. Em setembro 

do mesmo ano, Augusto Lucena, ladeado pelo então governador do Estado, Eraldo Gueiros, e 

pelo misto de antropólogo e sociólogo, Gilberto Freyre, honrado com a função de ligar a chave 

geral de iluminação da avenida, inauguravam a Av. Dantas Barreto, em meio a um carnaval 

fora de época, programado especialmente para o evento. 

A empreitada e as ações que dela resultaram não poderiam ser atribuídas simplesmente 

a uma decisão pessoal de um governante sintonizado com o ideário da ideologia do progresso 

ou a uma contingência que envolveu a sua administração, como gostaria de fazer crer o 

arquiteto Geraldo Gomes, conforme questionamento que teria feito no Ciclo de Debates: 

Política Urbana, Planejamento e Democracia.14

Desde algum tempo, o Recife era objeto de diversas intervenções que desfiguravam e 

configuravam a sua composição urbana a cada passar de uma década, quase sempre 

definidas e redefinidas por uma lógica modernizante moldada conforme as demandas de cada 

estágio da economia capitalista. A lógica da Av. Dantas Barretos, à época de Augusto Lucena, 

não era mais a de décadas passadas que a projetaram e/ou das grandes reformas urbanas 

nos Bairro do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista de décadas anteriores. A lógica do 

então prefeito era dotar a cidade de uma infra-estrutura viária capaz de proporcionar uma 

mobilidade territorial aos interessados numa locomoção rápida e eficaz e capaz de encurtar as 

distâncias e de contrair o tempo de locomoção: os proprietários de automóvel. Para atender a 

esses interesses, toda a composição urbana recente ou de tempos imemoriais passou ceder 

lugar às outras composições, até que viessem a se tornar ruínas e ceder lugar a outras 

intervenções com outros parâmetros de modernização. 

As sucessivas lógicas modernizantes faziam emergir na cidade do Recife uma 

fugacidade de que todas as coisas iriam aos poucos perder as suas qualidades e referências 

de uso para que o seu caráter fetichista se sobrepusesse de forma quase totalizante a tudo. 
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Até o que era moderno e novo ontem já seria arcaico no momento seguinte com o 

esvaziamento do seu caráter fetichista. As coisas não se conservavam mais pelas suas 

qualidades e usos, mas pelo seu caráter fetichista e pela capacidade de alienação e 

coisificação que podiam ter. A própria Av. Dantas Barretos, década depois, seria considerada 

arcaica ante as novas e sofisticadas avenidas que a cidade conheceria e pela dissipação das 

razões de seu uso e a que fim ela devia servir. De via expressa para o fluxo de automóveis e 

veículos de carga, o sua razão foi sendo diluído com o deslocamento do trânsito para as 

novas avenidas e perimetrais no entorno da área central da cidade. 

Tida como expressão da modernização viária do Recife, seria nos anos seguintes um 

corredor viário inútil e apropriado pelo comércio ambulante, terminais de ônibus e 

estacionamentos, com a população da cidade passando a qualificá-la como a avenida que 

começa em lugar nenhum e não vai para nenhum lugar. A adulteração de seu uso e de sua 

finalidade ficou tão latente nos anos seguintes que, em 1994, o então prefeito do Recife, 

Jarbas Vasconcelos, utilizou a parte central da avenida para ali erguer edificações destinadas 

a disciplinar e acomodar o comércio ambulante da área central da cidade, denominado por 

João Braga como equipamento urbano, mas logo conhecido como “Camelódromo”.15

A conclusão da Av. Dantas Barreto representava um símbolo de uma modernização que 

tinha como opção, desde a década de 1970, privilegiar o uso extensivo do automóvel, num 

período de gasolina barata e de facilidades de crédito para aquisição do veículo particular de 

passeio. Diferente de outras avenidas da área central da cidade (Guararapes e Conde da Boa 

Vista), que serviam mais como corredores de trafego para a locomoção mista de veículos, 

mas, principalmente, aos veículos de transporte de passageiros, a Av. Dantas Barreto era 

uma obra orientada para atender às novas demandas e interesses da locomoção do 

automóvel particular, sendo, portanto, uma pista adequada ao seu deslocamento rápido e a 

sua capacidade de produzir uma maior mobilidade. 

Além de ligar o centro da cidade ao bairro de Boa Viagem e aos corredores de tráfego, 

era também seu objetivo, desde a sua concepção nos anos de 1940, viabilizar um fluxo eficaz 

e adequado das mercadorias entre a área central da cidade e as vias que a interligavam a Av. 
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Mascarenhas de Morais, pólo de armazenagem e distribuição de mercadorias, de conexão 

direta com o aeroporto da cidade, rodovias, pólos industriais do Estado (Jaboatão e Cabo) e 

dos principais centros industriais do Sudeste. 

A estratégia para atingir o objetivo foi o reordenamento urbano comum as grandes 

metrópoles. A justificativa foi a necessidade de dotar a cidade de uma modernização, 

equiparando-a às grandes cidades ocidentais e instituindo no espaço intra-urbano condições 

de vida moderna para os seus habitantes e o desenvolvimento de suas atividades. 

                                                 
1 Com a Avenida Dantas Barreto concluída você poderá chegar oito minutos antes à Zona Sul. Os veículos 
ficarão livres das curvas da Avenida Nossa Senhora do Carmo e das rótulas para entrada no cais de Santa Rita. 
(...) A Avenida Dantas Barreto é uma das artérias vitais para o trânsito no centro da cidade. Por ela escoará todo 
trânsito no centro da Zona Sul. Com a abertura do trecho da rua Tobias Barreto e da rua São João, outras ruas 
do centro da cidade também serão beneficiadas, pois o trânsito será canalizado para um objetivo comum. 
Trechos da reportagem Zona Sul ficará mais perto com a ampliação da Dantas Barreto, in Diário de 
Pernambuco, de 21/08/1971, p. 03, 1º Caderno. 
2 Sobre os aspectos da administração de Augusto Lucena, à frente da Prefeitura da Cidade do Recife, consultar: 
BERNARDES, Denis. Recife: o caranguejo e o viaduto. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996, p. 85. 
3 Este Seminário, realizado entre maio e junho de 1981, foi promovido pelo IAB-PE e Clube de Engenharia de 
Pernambuco, reunindo ex-prefeitos do Recife. As os debates foram reunidos no livro: IAB-PE e CEP. Ciclo de 
Debates: Política Urbana, Planejamento e Democracia. Recife: IAB-PE/CEP, 1982. 
4 IAB-PE e CEP, op. cit., p. 31. 
5 BERNARDES, Denis, op. cit., p. 87. 
6 Segundo o arquiteto José Luiz da Mota Menezes, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios tinha 
concordado com a demolição da Igreja em troca de uma quantia em dinheiro e um terreno em outro local. Sobre 
esta declaração do arquiteto, consultar: Edificação foi o único templo do Brasil todo construído pelas mãos 
de escravos, in Jornal do Commercio, de 15/10/2000. Disponível na Internet: 
<http://www2.uol.com.br/JC/_2000/1510/cd1510.htm>. Acesso em: 05 abr. 2004. 
7 A atual extensão da Ilha de Santo Antônio é resultado da incorporação contínua da Ilha Joana 
Bezerra e Ilha do Maruim, formadas por braços do Rio Capibaribe, que foram aterrados ao longo do 
século XX. 
8 Diário de Pernambuco, de 24/08/1971, p. 03, 1º Caderno. 
9 Sobre estes informes, consultar: Edificação foi o único templo do Brasil todo construído pelas mãos de 
escravos, op. cit.
10 Diário de Pernambuco, de 29/08/1971, p. 03, 1º Caderno. 
11 Sobre o decreto, consultar: Diário de Pernambuco, de 13/04/1972, p. 02, 1º Caderno. 
12 Gilberto Freyre era à época membro do Conselho Federal de Cultura e teve uma atuação destacada para 
viabilizar a demolição da Igreja dos Martírios. Pelos serviços prestados, Gilberto Freyre seria recompensado com 
algumas honrarias, como: o Mérito Educacional – Classe Ouro – conferida pelo Governador Eraldo Gueiros 
Leite, e a Medalha do Mérito Cidade do Recife, conferida pelo Prefeito Augusto Lucena. 
13 Sobre estas declarações e posições de Gilberto Freyre, consultar: CAVALCANTI-BRENDLE, Betânia Uchoa, 
Martírios do Recife in Continente Muticultural. Recife: CEPE Editora, Ano III, nº 31, julho/2003, p. 83. 
14 No debate do plenário, o arquiteto Geraldo Gomes chegou a fazer esta interpelação ao ex-Prefeito Augusto 
Lucena neste sentido. IAB-PE e CEP, op. cit., p. 59. 
15 BRAGA, João. Trilhas do Recife. Guia turístico, histórico e cultural. Recife: ALEPE/Ed. do Autor, s/d, p. 76. O 
autor era à época da construção do Camelódromo o secretário de Infra-estrutura da Prefeitura do Recife. 
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