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PARECER TÉCNICO N° 001/19 

 

ASSUNTO:  

Solicitação de Registro de Patrimônio Imaterial dos “jogos de futebol profissional do Clube 
Náutico Capibaribe realizados no bairro dos Aflitos” 

1. Identificação do imóvel 

Endereço:  Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1086, Aflitos, Recife, PE 
Propriedade:  Privada 
Uso:   Institucional – Sede de Clube Esportivo 
Zoneamento:  IEP 51; ZAC-Controlada 2 

2. Sobre a solicitação 

A solicitação consiste de uma carta aberta elaborada por um grupo de torcedores do Clube 
Náutico Capibaribe, a qual foi apresentada ao Conselho Deliberativo do Clube e 
encaminhada pela Diretoria Executiva para que a Prefeitura do Recife tome as providências 
necessárias ao Registro de Patrimônio Imaterial dos “jogos de futebol profissional do Clube 
Náutico Capibaribe realizados no bairro dos Aflitos”, salientando-se a não oposição dos 
representantes do Clube. 

A referida Carta apresenta os argumentos que dão suporte à solicitação, enfatizando que o 
campo dos Aflitos já sedia jogos de futebol há mais de 100 anos, pois, em 1917, ainda como 
campo de várzea, começou a ser utilizado em jogos oficiais. O terreno era de propriedade 
da Liga Sportiva Pernambucana, passando para a propriedade definitiva do Clube Náutico 
em 1921, quando o mesmo deu início à construção de sua nova sede social. O campo 
converteu-se em estádio com a construção das primeiras arquibancadas na década de 
1930, recebendo seu primeiro jogo oficial em 1939. Ainda de acordo com a Carta, o setor de 
cadeiras e sociais existente até os dias atuais teve sua construção iniciada na década de 
1940, e o estádio passou por ampliações gradativas até a década de 1960. Na década de 
1990, o estádio foi reformado, com ampliação das arquibancadas, que permitiu aumentar 
sua capacidade de público. 

Além de enfatizar seu valor histórico, a Carta ressalta as relações existentes entre o estádio 
do Clube Náutico – e os jogos nele realizados – com o próprio bairro dos Aflitos e a 
população do entorno. Afirma que a história do bairro se confunde com a do Clube, 
configurando os jogos ali realizados como eventos culturais do local. A proximidade ao 
estádio – onde “se chega rapidamente a pé, sem cerimônias” – é refletida na proximidade 
entre o público e o futebol jogado em campo, pois a configuração do estádio oferece 
“possibilidades de variados níveis de interação com o futebol”. 

A Carta registra ainda a perda que se deu com a transferência dos jogos do Clube Náutico 
para a Arena Pernambuco (em São Lourenço da Mata, município a oeste do Recife), e a 
expectativa de que a antiga efervescência que se dava nos dias de jogos – sobretudo os 
clássicos entre times rivais – seja retomada com o retorno dos jogos do time no estádio, 
localizado ao lado da sua sede social – já reconhecida como Imóvel Especial de 
Preservação. Por fim, conclui que não é apenas a arquitetura da sede social do Clube que 
tem valor, destacando que os jogos de futebol ali realizados possuem os atributos 
necessários para serem considerados como Patrimônio Cultural Imaterial da sociedade 
pernambucana e recifense, solicitando, portanto, seu registro e preservação. A Pretensão é 
que “o bairro dos Aflitos continue tendo o futebol profissional em sua história”. 
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Analisando os argumentos apresentados, torna-se necessária uma revisão de como o 
instrumento de preservação atualmente existente está incidindo sobre esse relevante bem 
cultural, posto que seja inegável a importância que tem o futebol para a cultura 
pernambucana e recifense.  

3. Histórico do futebol no Recife e do Clube Naútico Capibaribe 

O Clube Náutico Capibaribe antecede a chegada do futebol em Pernambuco. Foi fundado 
oficialmente em 7 de abril de 1901, embora já existisse na prática desde 1898, quando dois 
grupos de remadores recifenses decidiram juntar-se e constituir uma só sociedade1. 

Por sua vez, o esporte bretão chegou ao Recife – de onde irradiou para outras cidades do 
Estado – em fins de 1903, trazido por um pernambucano que estudou na Inglaterra: 
Guilherme de Aquino Fonseca2. À época, apenas dois clubes esportivos existiam na cidade: 
O Clube Internacional e o Clube Náutico Capibaribe3. O primeiro, que se originara de um 
clube de regatas, estava praticamente sem vida esportiva, abrindo suas portas unicamente 
para bailes e jogos de cartas, enquanto que o clube alvirrubro raramente promovia 
competições, porque não tinha concorrentes em esportes aquáticos, sua única atividade. 

A primeira partida de futebol promovida na cidade aconteceu de forma fechada, em 
1904,entre o time formado por Guilherme Fonseca e o time formado por funcionários 
ingleses da Great Western e Western Telegraph. Fonseca foi ainda o fundador do primeiro 
clube originalmente voltado ao futebol da cidade - o Sport Club do Recife4. Nesse mesmo 
ano, foi realizada a primeira partida oficial da cidade, na campina do Derby, entre o Sport 
Club e o English Eleven. A demonstração recebeu a visita curiosa de muitas famílias locais, 
convertendo-se num evento social. 

Essa conotação de evento social permaneceu por alguns anos, atraindo para o futebol cada 
vez mais simpatizantes. Em 1905, o Clube Náutico estreou no futebol, aderindo oficialmente 
ao esporte em 1909. Em 1914, já eram muitos os clubes de futebol espalhados na cidade: 
Paulistano, Internacional, Peres, Agros, Caxangá, Flamengo, entre tantos outros. Nesse ano 
foram fundados outros times de grande importância para a memória da cidade: o Santa Cruz 
Futebol Clube e o João de Barros Futebol Clube, atual América Futebol Clube5. Jogava-se 
em todos os campos disponíveis, em terrenos baldios, no meio da rua. Tinha início a 
popularização do esporte que permanece como um dos maiores agregadores das massas 
no Estado e no Recife. 

Em 1915, foi fundada a Liga Sportiva Pernambucana – atual Federação Pernambucana de 
Futebol –, criada para coordenar e disciplinar o novo esporte. A Liga passou a organizar o 
que viria a ser o campeonato pernambucano.  

Em 1922, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro, no qual Pernambuco entrou no ano 
seguinte. A estréia do Estado, contra o Pará, levou ao campo um público recorde de cerca 
de 5 mil pessoas (ALVES, 1978). A esse público, apelou-se pelo amor à terra na torcida, 
consolidando o sentimento de identidade local que passava a ser associado ao futebol. 
Nessa época, os clubes com mais simpatizantes eram o Sport, Náutico, América, Santa 
Cruz, Torre, Flamengo, Peres, Paulista e Casa Forte. 

                                                
1 Fonte: <https://www.nautico-pe.com.br/memorialalvirrubro>. Acesso em: 04 abr. 2019. 
2 Mais informações sobre o histórico do futebol em Pernambuco podem ser encontradas em: ALVES, 
G. História do Futebol em Pernambuco. Recife: CEPE, 1978. 
3 As atuais sedes de ambos os clubes foram declaradas IEP através da Lei 16.284/1997. 
4 A sede do Sport Club foi classificada como IEP no âmbito da Lei 16.284/1997 através do Decreto nº 
27.889 de 09/04/2014. 
5 A sede do América Futebol Clube foi classificada como IEP no âmbito da Lei 16.284/1997 através 
do Decreto nº 29.032, de 17/08/2015. 

https://www.nautico-pe.com.br/memorialalvirrubro
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Nesse período de consolidação do futebol como esporte que mobilizava as massas em 
Pernambuco, esses times destacaram-se entre as dezenas de times existentes. No entanto, 
desses, apenas quatro – Sport, Náutico, Santa Cruz e América – permanecem com sedes 
em funcionamento no Recife, sendo que o América não possui mais estádio na cidade. Dos 
estádios existentes, o Estádio Eládio de Barros Carvalho é, sem dúvidas, o mais antigo, 
tanto em data de abertura quanto por ter se mantido, ao longo de sua história, no mesmo 
endereço. De acordo com levantamento realizado pelo jornalista Cassio Zirpoli6, em ordem 
cronológica de abertura estão os estádios do Náutico, Sport, América e Santa Cruz. 

Em 1917, a Liga Sportiva Pernambucana arrendou um terreno nos Aflitos para construir um 
campo de futebol, com o objetivo de utilizá-lo nos jogos oficiais do campeonato estadual de 
futebol. No entanto, apenas um ano após sua inauguração, a Liga desistiu do terreno e o 
Náutico assumiu o arrendamento do campo murado cercado por árvores (Figura 1). Pouco 
tempo depois, o Alvirrubro compraria toda a área, hoje ocupada pelo estádio Eládio Barros 
Carvalho e a sede. A arquibancada dos Aflitos começou a ser construída na década de 
1930, enquanto a sede social do Náutico é projeto de 1948. 

O Sport Club do Recife também teve um estádio inaugurado em 1918, próximo ao campo 
dos Aflitos, na Avenida Malaquias, mas mudou-se dali em 1937, para sua localização atual. 
O América teve três campos, nenhum dos quais é atualmente existente. O Santa Cruz 
inaugurou um campo em Afogados em 1928, adquirindo um terreno no Arruda em 1943, 
mas somente construiu seu estádio atual na década de 1960. 

Figura 1 - Campo dos Aflitos em 1926 

 
Fonte: <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-futebol-do-

recife/>. Acesso em: 04 abr. 2019. 

Conforme anteriormente exposto, o Estádio dos Aflitos foi ganhando sua configuração atual 
aos poucos. O setor de cadeiras e sociais existente até os dias atuais teve sua construção 
iniciada na década de 1940. A sede social, projeto do arquiteto Heitor Maia Filho, é de 1948. 

                                                
6 Fonte: <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-
futebol-do-recife/>. Acesso em: 04 abr. 2019. 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-futebol-do-recife/
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-futebol-do-recife/
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-futebol-do-recife/
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/03/18/os-primeiros-campos-de-futebol-do-recife/
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Em 1958, foi construído um restaurante, projeto do arquiteto Augusto Reynaldo, enquanto o 
estádio passou por ampliações gradativas até a década de 1960, bem como houve a 
construção das piscinas. Na década de 1990, o estádio foi reformado, com ampliação das 
arquibancadas, que permitiu aumentar sua capacidade de público. 

Figura 2 - Estádio dos Aflitos em 1951 

 
Fonte: FIDEM. 

 

Figura 3 - Estádio dos Aflitos em 1966 

 
Fonte: FIDEM. 

Figura 4 - Estádio dos Aflitos em 1997 

 
Fonte: FIDEM. 

Figura 5 - Estádio dos Aflitos atualmente 

 
Fonte: ESIG. 

Nas fotos acima é possível verificar não só as transformações pelas quais o conjunto 
edificado do Clube Náutico passou, mas também as mudanças nas edificações em seu 
entorno imediato, que foi se tornando cada vez mais adensado e verticalizado. No entanto, 
conforme veremos a seguir, a consolidação do estádio é ainda anterior à consolidação do 
adensamento urbano em seu entorno. 

4. Relações com o Bairro dos Aflitos 

O atual bairro dos Aflitos tem origem no parcelamento de um sítio para o qual foi erguida a 
Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, em 17627. Como capela particular, sobreviveu à 

                                                
7 Apesar de sua relação com a denominação do bairro dos Aflitos, na divisão político-administrativa 
atual da cidade, a Capela dos Aflitos está localizada no bairro das Graças. 
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urbanização de seu sítio e pertence atualmente à Paróquia das Graças. A via que passa 
diante da Capela é um caminho muito antigo, já presente num mapa de 1647 que mostra os 
arredores do Recife e suas conexões ao Porto, durante a ocupação holandesa. A Figura 6 
apresenta a referida planta, com a demarcação em vermelho realizada por José Luiz Mota 
Menezes8, demonstrando todos os caminhos que chegaram aos nossos dias. O referido 
caminho foi beneficiado em 1836, ganhando o nome de Estrada dos Aflitos. Foi renomeada 
como Avenida Conselheiro Rosa e Silva em 1952.  

Figura 6 - Caminhos ligando o engenho ao Porto no período de ocupação holandesa 

 
Fonte: Menezes, 2015. 

As estradas que conectavam os núcleos autônomos originalmente formados pelos 
engenhos e fazendas ao porto tiveram grande importância na fixação dos sítios principais de 
habitação da cidade. No entanto, a planta de 1875 (Figura 7) mostra ainda uma ocupação 
bastante esparsa no entorno da Capela, sobretudo em comparação com a ocupação das 
Graças/Capunga. A Planta de 1906 mostra que, três décadas depois, a situação pouco 
mudou. Os grandes vazios que persistiam na área favoreciam a implantação de um campo 
de futebol já na década seguinte, conforme pode ser verificado na Figura 8, onde está 
demarcada a localização futura do lote do Clube Náutico. 

 

 

                                                
8 Fonte: MENEZES, J. L. M. Mobilidade urbana no Recife e seus arredores. Recife: Cepe, 2015. 
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Figura 7 - Região dos Aflitos em planta de 1875 

 
Fonte: Museu da Cidade do Recife. 

 
Figura 8 - Região dos Aflitos em planta de 1906, com demarcação dos limites atuais do bairro 

 
Fonte: Museu da Cidade do Recife. 

A Planta de 1932 apresenta pouca variação na quantidade de edificações na Estrada dos 
Aflitos e registra um leve adensamento nas vias internas da localidade. Apesar de já existir o 
campo de futebol do Clube Náutico, ele não é demarcado nesse mapa, provavelmente 
devido ao fato de que as arquibancadas ainda não haviam sido construídas. O formato do 
lote atual, no entanto, já está praticamente consolidado (Figura 9). Cerca de uma década 
mais tarde, verificamos o registro do estádio na planta de 1943, que também já apresenta a 
definição do traçado viário do bairro dos Aflitos praticamente como chegou a nossos dias. 
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Figura 9 - Aflitos na Planta de 1932, com demarcação do lote atual do Clube Náutico 

 
Fonte: Museu da Cidade do Recife. 

 
Figura 10 - Aflitos em Planta de 1943 

 
Fonte: Museu da Cidade do Recife. 
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Na ortofotocarta de 1951, verificamos o estádio com o campo e arquibancadas, e a sede 
social do Clube ainda em construção. Observa-se que as quadras do entorno estão 
praticamente todas ocupadas, o que situa a maior parte das edificações do bairro, nesse 
período, como contemporâneas das edificações que formam o conjunto do Clube Náutico, 
desenvolvendo-se majoritariamente entre as décadas de 1930 e 1950. 

Figura 11 - Aflitos e Estádio do Clube Náutico em 1951 

 
Fonte: FIDEM. 

Nas décadas seguintes, o bairro dos Aflitos passaria por uma série de transformações 
urbanas, sobretudo no que diz respeito à substituição de muitas de suas antigas casas por 
edifícios verticais, provocando não só alterações tipológicas como também morfológicas, 
devido às mudanças no parcelamento das quadras por remembramento de lotes. Essas 
alterações ocorreram, sobretudo, após as Leis de Uso e Ocupação do Solo de 1983 (Lei Nº 
14.511) e 1996 (Lei Nº 16.176).  

A LUOS de 1996, apesar de ter permitido um incremento do potencial construtivo sem 
precedentes na cidade, trouxe a previsão de um instrumento de preservação que permitia a 
proteção de exemplares arquitetônicos isolados, que teriam “sobrevivido” aos processos de 
renovação urbana: o Imóvel Especial de Preservação (IEP). Previsto na LUOS de 1996, ele 
foi regulamentado pela Lei 16.284/1997, que também classificou 154 imóveis, dentre os 
quais, a sede social do Clube Náutico Capibaribe. 

A inserção do Clube Náutico, portanto, é uma das principais permanências no tecido urbano 
do bairro dos Aflitos. Para além da sede, já objeto de preservação, o principal atributo que 
permitiu a manutenção do conjunto como um todo (sede, estádio, outras edificações como o 
restaurante e parcelamento do solo), foi seu uso principal, destinado aos jogos de futebol 
profissionais, sendo o estádio de ocupação ainda anterior do que a construção da sede. 

Além da relação histórica entre estádio e bairro onde se insere, é inquestionável a força das 
relações sociais e até mesmo econômicas que permeiam a inserção do Clube Náutico nos 
Aflitos. São muitos os exemplos que poderiam ser citados. Em matéria sobre o retorno do 
time principal do Náutico aos Aflitos, vemos o seguinte relato: 
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A reabertura dos Aflitos tem mobilizado a torcida e representa o reencontro de 
muitos alvirrubros com o Náutico e com figuras que há décadas fazem parte do dia a 
dia do clube, mas que não puderam trabalhar na Arena.9 

A matéria refere-se a um vendedor de sorvetes caseiros (apelidado Vevête) que herdou o 
trabalho do pai, o qual, por sua vez, começou a vender seus sorvetes nos Aflitos em 1942. 
Outro vendedor, de laranja e cachorro-quente (apelidado “Barulho”), também seguiu o 
trabalho do pai, iniciado ainda nos anos 1930. Outra matéria lançada sobre o retorno do time 
principal diz: 

Há momentos na vida de um clube que se tornam inesquecíveis. São aqueles em 
que o torcedor, dos mais novos aos mais veteranos, enche o peito para dizer “Eu 
estava lá”. E isso, não necessariamente, significa uma vitória, a disputa de um título. 
Às vezes, um simples jogo amistoso, independentemente do resultado em campo 
pode valer mais do que a conquista de um campeonato. Foi isso o que se viu neste 
fim de semana, no Recife, quando mais de 17 mil alvirrubros (...) celebraram a volta 
do Náutico ao velho Estádio dos Aflitos após cinco anos de uma sofrida ausência.10 

Essa última matéria cita ainda que 40% do público do Náutico iam a pé para o Estádio dos 
Aflitos, enfatizando a ruptura causada pela distância geográfica entre torcedores e estádio. 
Outra matéria traz a seguinte avaliação sobre o retorno do time principal aos Aflitos: 

A relação com um clube de futebol se constrói através de símbolos. O escudo que 
se carrega no peito, a camisa que vira a segunda pele, a torcida que representa uma 
comunidade, os ídolos que compõem a história recontada. Dentro desta lista de 
símbolos, no entanto, nenhum é mais importante que o estádio. Nas arquibancadas, 
cria-se uma relação de pertencimento. Por lá é que as memórias são construídas, as 
emoções são vividas, as amizades se fortalecem. A quem não frequenta o templo 
religiosamente, o estádio se torna fonte do imaginário e destino desejado a uma 
futura peregrinação. Ainda assim, é lá que a real grandeza de uma agremiação se 
erige. E, por isso, é tão bom ter um canto para chamar de “casa”, que abrigue toda 
essa paixão. Ao Náutico, o domingo se tornou inesquecível pelo retorno a este lugar. 
Pela reabertura aos Aflitos, que nunca deixou de preencher os sonhos de sua 
torcida, enquanto ela se sentia estrangeira na Arena Pernambuco. A volta para o 
verdadeiro lar. (...) Afinal, o mais legal dos Aflitos, além de todo o simbolismo, é 
aquilo que o lar continua sendo. Em tempos nos quais se vendem planos de papel 
sobre arenas ultramodernas, mas que tantas vezes afastam os torcedores de sua 
identidade, o Aflitos segue como um estádio que preserva a sua alma como 
estádio.11 

Figura 12 - Registros da festa de retorno do time principal de futebol ao Estádio dos Aflitos 

 
Fonte: <http://www.esportesaqui.com.br/noticia/9424/torcida-do-nautico-
e-o-maior-destaque-na-reabertura-do-estadio-dos-aflitos.html>. Acesso 

em: 08 abr. 2019 

 
Fonte: 

<https://sabedenada.com/121857/o-
nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-

nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-
longe/>. Acesso em: 08 abr. 2019 

                                                
9 Fonte: <https://www.brasildefato.com.br/2018/12/15/nautico-finalmente-reencontra-os-aflitos/>. 
Acesso em: 08 abr. 2019. 
10 Fonte: <https://www.gazetaonline.com.br/esportes/futebol-nacional/2018/12/luiz-gomes-fim-aflicao-
dos-aflitos-drama-arena-copa-102471279.html>. Acesso em: 08 abr. 2019. 
11 Fonte: <https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-
ser-mesmo-estando-longe/>. Acesso em: 08 abr. 2019. 

http://www.esportesaqui.com.br/noticia/9424/torcida-do-nautico-e-o-maior-destaque-na-reabertura-do-estadio-dos-aflitos.html
http://www.esportesaqui.com.br/noticia/9424/torcida-do-nautico-e-o-maior-destaque-na-reabertura-do-estadio-dos-aflitos.html
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
https://www.brasildefato.com.br/2018/12/15/nautico-finalmente-reencontra-os-aflitos/
https://www.gazetaonline.com.br/esportes/futebol-nacional/2018/12/luiz-gomes-fim-aflicao-dos-aflitos-drama-arena-copa-102471279.html
https://www.gazetaonline.com.br/esportes/futebol-nacional/2018/12/luiz-gomes-fim-aflicao-dos-aflitos-drama-arena-copa-102471279.html
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
https://sabedenada.com/121857/o-nautico-volta-aos-aflitos-o-lugar-que-nunca-deixou-de-ser-mesmo-estando-longe/
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Esse último relato traz termos muito caros ao patrimônio cultural, ainda que não esteja 
tratando diretamente dessa temática: a construção de símbolos, relação de pertencimento, 
construção de memórias, fonte do imaginário, identidade. E afirma: “O bairro dos Aflitos 
voltará a pulsar em vermelho e branco a cada dia de jogo”. São esses aspectos que 
precisam também ser considerados na preservação do nosso patrimônio. 

5. A classificação da sede como Imóvel Especial de Preservação 

De acordo com a Lei Nº 16.284/1997, seriam classificados como IEP os imóveis que 
atendessem a algum dos seguintes critérios: (i) referência histórico-cultural; (ii) a época e 
estilo arquitetônico; e, (iii) a importância para preservação da memória urbana. 

Ao analisar a Ficha de Classificação elaborada pelo Departamento de Preservação dos 
Sítios Históricos (DPSH) para a sede do Clube Náutico, percebe-se que o principal 
motivador foi a sua importância como exemplar arquitetônico protorracionalista, constando 
da ficha a seguinte avaliação: 

Conforme pesquisa do professor Paulo R. Andrade, publicada na Revista AU-1994, 
o movimento expressionista foi uma fonte importante na formação da arquitetura 
protorracionalista (produção arquitetônica presente no Recife nas décadas de 30 e 
40 deste século, caracterizada sobretudo pela redução ou mesmo ausência do 
ornamento e difusão do concreto armado na estrutura). 

No clube Náutico Capibaribe, construção de 1948, fica clara a influência 
expressionista nas formas curvas das alas laterais cuja horizontalidade imprime 
dinamismo à composição. Observa-se ainda simetria axial, elementos de origem 
clássica, cornijas, e ao mesmo tempo, um jogo dinâmico de volumes puros e 
emprego de grandes superfícies envidraçadas. 

A Ficha também conta com uma planta onde está indicada a edificação que foi objeto do 
estudo inicial, delimitando especificamente a sede social do Clube.  

Figura 13 - Planta presente na Ficha de Classificação do IEP 

 
Fonte: Acervo DPPC. 

Em relação às demais edificações, a Lei Nº 16.284/1997 dispõe, em seu Artigo 9º, parágrafo 
único, que “Os anexos da edificação original, assim consideradas as construções acrescidas 
ao imóvel preservado, poderão ser demolidos, mediante autorização do órgão municipal 
competente, para viabilizar novas construções no terreno do IEP.” 

Assim, devido a um questionamento sobre a viabilidade da construção de novos edifícios no 
terreno remanescente do IEP (demolindo o estádio e as outras edificações), esta Diretoria 
elaborou, em 2012, uma Consulta Prévia na qual avaliou o conjunto composto pelo estádio, 
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piscina olímpica, campos para práticas esportivas, antigo restaurante e atual administração, 
além de outras construções/anexos edificados posteriormente. 

De acordo com a Consulta Prévia, a autoria do projeto do estádio e do edifício da sede é de 
Heitor Maia Filho projetista e arquiteto licenciado e sócio no escritório “Maia e Palumbo” do 
Arquiteto Giacomo Palumbo. Maia foi uma importante referência da arquitetura 
pernambucana nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado: tendo lecionado na escola 
de belas artes e projetado edifícios emblemáticos que introduziram no estado uma nova 
linguagem arquitetônica e novos materiais construtivos. A sede do Clube Náutico, construída 
em 1948, é um importante exemplar desta arquitetura protomoderna e sintetiza o estilo 
arquitetônico de Maia em sua fase mais madura. 

O documento enfatiza também o edifício do antigo restaurante, e atual administração do 
clube, projetado em 1957 pelo arquiteto Augusto Reynaldo, que participou da Escola de 
Arquitetura Moderna do Recife. Precursor da arquitetura moderna no estado, Reynaldo fez 
uso de toda a liberdade construtiva proporcionada pela tecnologia do concreto armado: 
coberta com lajes planas, planta livre, fachada livre com aberturas horizontais, uso de pilotis, 
de brises e de marquises, independência entre o sistema estrutural e a vedação do edifício. 
O edifício projetado por ele para o Clube Náutico não foge a essas características, mesmo 
após ter passado por diversas reformas que levaram à descaracterização de alguns de seus 
elementos, sobretudo a planta do segundo pavimento, que possuía um amplo salão para 
bailes e uma bateria de banheiros e copa resguardados por uma parede curva e atualmente 
está subdividida em pequenas salas retangulares.  

Ainda de acordo com a Consulta Prévia, Augusto Reynaldo costumava dar especial atenção 
à circulação vertical de seus edifícios. Para o antigo restaurante do Náutico ele projetou uma 
escada helicoidal revestida com granito que tem forte expressividade plástica marcando o 
acesso social ao que seria o salão de baile e que deverá ser preservada. Já o acesso de 
serviço acontece por uma caixa de escada, em um volume independente sobreposto a 
fachada lateral direita da edificação em um volume de formas arredondadas. Outro elemento 
que chama atenção na composição estética do edifício é a marquise de formas curvas 
apoiada em pilares que lembra o partido arquitetônico adotado por Oscar Niemeyer na Casa 
de Baile da Pampulha, a qual conduz o visitante da rua até o interior do edifício. O edifício 
está solto no lote e controla a entrada dos torcedores ao estádio. Foi projetado sobre pilotis 
permitindo fluidez visual para o interior do clube. Toda essa permeabilidade é interrompida, 
suavemente, por um septo em pedra e pelo volume curvo das bilheterias que auxiliavam a 
condução das pessoas à entrada da sede. Atualmente, o septo em pedra ainda existe, 
porém está revestido com pintura na cor vermelha e parte da bilheteria foi descaracterizada. 

Importante ponto de destaque deste documento produzido pela DPPC em 2012 é o 
reconhecimento de que 

Além do valor artístico e histórico dos edifícios supracitados ainda recai sobre eles o 
valor simbólico trazido por seu uso, como sede do Clube Náutico, que há mais de 
um século integra a dinâmica sócio-cultural dos recifenses.  

O documento conclui com a recomendação de preservação e conservação, além da sede 
social do Clube, do seu antigo restaurante, sendo as demais edificações passíveis de 
demolição, desde que atendida a legislação urbanística vigente. O Imóvel Especial de 
Preservação - IEP nº 51 tem parâmetros urbanísticos definido pela Lei nº 17.511/08 (Plano 
Diretor) e pela Lei nº 16.719/01 (Lei dos 12 Bairros / ARU) e Lei nº 16.284/97 (Lei dos IEP). 
Segundo esta legislação vigente o lote em questão está inserido na ZAC Controlada II, em 
seu Setor de Reestruturação Urbana I. 

É, portanto, possível que as edificações relacionadas ao desenvolvimento das atividades 
dos jogos de futebol sejam demolidas, sendo perdida essa relação. Atualmente, não existe 
ainda normatização de Registro de Patrimônio Imaterial pela Prefeitura da Cidade do Recife, 
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estando os estudos para sua normatização em andamento por parte desta DPPC. No 
entanto, conforme anteriormente exposto, a solicitação encaminhada pela Diretoria 
Executiva do Clube Náutico levou à necessidade de analisar a forma como a preservação 
do patrimônio tem sido efetiva ou não em proteger os valores associados a esse importante 
bem cultural para a cidade do Recife. 

6. Justificativa para a proposta de retificação do IEP 

A análise efetuada neste Parecer Técnico levou a um entendimento de que é necessário 
retificar o IEP 51, incluindo como objeto de preservação todo o conjunto edificado. 

Nesse sentido, é importante entender que os conceitos relacionados ao patrimônio cultural 
passam por constantes transformações, ampliando-se e adequando-se às visões e 
demandas contemporâneas da sociedade onde se inserem. Assim sendo, o período inicial 
de classificação dos IEP teve uma maior relação com a época e o estilo arquitetônico dos 
imóveis selecionados, sendo apenas três os casos de IEP classificados devido a uma 
valoração simbólica: as bibliotecas populares de Casa Amarela e Afogados e o Monumento 
à Virgem da Conceição. 

O Plano Diretor da Cidade do Recife (PDCR) de 2008 reconheceu a renovação do conceito 
de patrimônio cultural (mais abrangente do que o de patrimônio artístico ou histórico), ao 
ampliar os critérios que podem ser utilizados para a seleção de novos IEP. De acordo com o 
Art. 123, devem-se levar em consideração os seguintes aspectos: 

I - referência histórico - cultural; 
II - importância para a preservação da paisagem e da memória urbana; 
III - importância para a manutenção da identidade do bairro; 
IV - valor estético formal ou de uso social, relacionado com a significação para a 
coletividade; e, 
V - representatividade da memória arquitetônica, paisagística e urbanística dos séculos XVII, 
XVIII, XIX e XX. 

A ampliação dos critérios de classificação permitiu a esta DPPC uma maior abrangência de 
seus estudos, de forma a incorporar cada vez mais o valor cultural nos imóveis 
selecionados, sem desconsiderar a importância dos valores para a história urbana e 
arquitetônica, bem como os valores estéticos do patrimônio. Nesse entendimento, foi 
possível propor a preservação como IEP da sede do Clube América, exemplar de 
arquitetura vernacular que possui representatividade de um período das construções 
residenciais do Recife, mas para o qual foram de grande relevância os aspectos culturais, 
relacionados à memória do futebol na cidade. A proposta de classificação do Clube América 
foi aprovada por unanimidade no Conselho de Desenvolvimento Urbano, na sua 222ª 
Reunião Ordinária, em 18 de junho de 2015. 

O valor cultural tem um reflexo no “valor de continuidade da memória cultural”, que pode ser 
chamado “valor de patrimônio”. Evidências visíveis do passado podem contribuir 
pedagogicamente e educacionalmente para a identidade cultural e a memória de 
determinado povo ou lugar. Assim, o valor patrimonial é o aspecto material considerado 
representativo de determinado valor cultural.  

O reconhecimento do valor cultural e do consequente valor patrimonial presentes no 

conjunto do Clube Náutico Capibaribe entende as relações intrínsecas entre os valores 
imateriais e as edificações que são seu suporte, mesmo que nessas não seja reconhecido 
valor artístico. Levando em consideração os conceitos aplicados na legislação, tanto no 
PDCR quanto na Lei do IEP, o valor artístico é apenas um dos valores a serem 
considerados na classificação de um IEP. Considerando o Artigo 123 do PDCR, o valor 
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estético é mencionado somente no inciso IV, mas vale ressaltar que este menciona valor 
estético formal OU valor de uso social relacionado com a significação para a coletividade.  

A DPPC, como órgão técnico responsável pelo patrimônio cultural, reconhece o valor de uso 
social do Clube Náutico Capibaribe, relacionado à prática profissional do futebol nesse 
conjunto edificado. O conjunto inteiro do Clube Náutico – somando-se à já preservada sede 
social – atende, dessa forma, a todos os critérios listados no referido Artigo. 

Em se tratando do objeto em análise, é de fundamental importância a integridade do 
conjunto12 no que diz respeito à manutenção das edificações relacionadas ao 
desenvolvimento do uso valorado. Dessa forma, o conjunto do Clube Náutico apresenta 
ainda um estado de completude, pela permanência de todas as edificações relacionadas 
aos jogos profissionais de futebol. Quanto ao estado de preservação, que diz respeito à 
autenticidade, verificamos que aconteceram alterações nas edificações – mesmo na sede, já 
preservada –, mas sua relação com o uso não foi descaracterizada, permanecendo como 
um dos principais elementos da autenticidade do conjunto.  

As categorias de integridade e autenticidade são fundamentais para a seleção de 
determinado bem material como patrimônio cultural. No entanto, é importante aqui enfatizar 
as correntes mais contemporâneas em relação à preservação de bens culturais, entendendo 
que as sociedades protegem seus objetos não por causa dos objetos em si, mas devido aos 
efeitos simbólicos e intangíveis que uma alteração indesejada pode acarretar para os 
sujeitos que compõem tal sociedade. Assim sendo, a teoria contemporânea não relaciona a 
conservação somente à busca pela verdade do material, mas à preservação de significados. 

Isso quer dizer que a proteção aqui proposta não tem a intenção de promover um 
congelamento de ordem material em todo o conjunto do Clube Náutico, mas sim a 
manutenção de seus significados para a coletividade. Assim, a preservação estará voltada à 
manutenção de seus valores, ou seja, da significância cultural13 do bem. Seus valores 
devem ser salvaguardados e não ser deixados num estado vulnerável ou em risco. A 
mudança no bem, por sua vez, é vista como algo que pode ser necessário para manter a 
significância cultural, mas é indesejada quando a reduz.  

Dessa forma, no conjunto do Clube Náutico Capibaribe, reconhecemos os seguintes valores 
a serem salvaguardados14: 

 Valor artístico, determinado pela qualidade plástica dos projetos de Heitor Maia 

Filho para a sede social do Clube e de Augusto Reynaldo para o antigo restaurante; 

 Valor histórico, que remete àquilo que jamais pode ser reproduzido, conferindo um 

status de patrimônio no sentido de herança e de memória social. No caso, o valor 

                                                
12De acordo com Vieira, no que diz respeito ao aspecto material, existe uma relação intrínseca entre a 
autenticidade e o tipo de intervenção realizada no estoque construído. Por outro lado, a integridade 
está ligada ao estado de conservação de determinada edificação e à sensação de completude ainda 
presente nesta. Ver mais em: VIEIRA, N. M. Gestão de sítios históricos: a transformação dos 
valores culturais e econômicos em programas de revitalização em áreas históricas. Recife: Ed. 
Universitária da UFPE, 2007. 
13 O termo significância cultural foi definido pelo ICOMOS Austrália, na Carta de Burra de 1979 
(atualizada em 1981, 1988, 1999 e 2013). A última revisão da Carta de Burra, de 2013, define a 
significância cultural como o valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações 
passadas, presentes ou futuras. A significância cultural está incorporada ao lugar, em sua substância, 
sítio, associações, significados, registros, lugares e objetos relacionados. Nesse arcabouço, o 
objetivo da conservação é manter a significância cultural de um lugar. 
14 Valores definidos de acordo com LACERDA, Norma. Valores dos bens patrimoniais. In: LACERDA, 
Norma; ZANCHETI, Silvio Mendes. Gestão da conservação urbana: Conceitos e métodos. Olinda: 
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2012. 
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histórico do conjunto do Clube Náutico remete tanto à história da consolidação do 
futebol no Recife, quanto ao fato de ser o primeiro estádio da cidade e ter sido 
preservado em sua localização original, bem como a sua relação com o bairro dos 
Aflitos; 

 Valor de existência, que se fundamenta nos conceitos de singularidade e 

irreversibilidade. Nesse caso, considerando a grande quantidade de times que 
existiam na cidade há cem anos e que na atualidade, no futebol profissional, 
somente quatro deles permanecem com sede no Recife, e somente três contam com 
estádio próprio, o valor de existência desse exemplar foi amplificado, como seria 
também ampliado o valor de sua perda – o que já foi verificado nos cinco anos 
durante os quais o time principal de futebol não jogou no estádio; 

 Valor econômico e valor de uso, relacionado com a sua utilidade e possibilidade 

de o imóvel ser utilizado para abrigar atividades diversas e ao seu potencial 
enquanto fonte de crescimento econômico. Aqui também, o uso principal estando 
relacionado com os jogos de futebol manifesta grande relevância, entendo também 
sua importância para as relações sociais geradas a partir deste uso; 

 Valor simbólico, entendendo que o símbolo é a representação de uma ideia, algo 
não possível de ser expresso em sua totalidade por palavras. Uma das funções mais 
significativas do símbolo é o seu poder de socialização, de forma que o bem 
patrimonial-símbolo produz uma comunicação profunda com seu próprio meio social. 
Nesse sentido, é inquestionável o valor simbólico representado por um estádio 
historicamente consolidado diante de seu conjunto de torcedores e de toda a 
sociedade para a qual o referido time é parte da memória. 

Importa anotar que essa extensão da preservação a todo o conjunto não significa o seu 
congelamento e inviabilidade de reformas. A própria sede já foi objeto de diversas 
intervenções e adaptações para viabilizar a continuidade de seu funcionamento. O que de 
fato passa a acontecer é um gerenciamento da transformação, ação que faz parte do 
conceito de conservação integrada, que reconhece a necessidade de o patrimônio passar 
por mudanças e adaptações aos novos tempos, mas adverte que essas mudanças devem 
ser monitoradas de forma a amplificar os valores fundamentais do patrimônio, em vez de 
levar à sua perda. 

Com base nos valores acima listados, entendemos que as edificações relacionadas ao valor 
artístico devem ter restrições de alterações em relação à sua forma, volumetria e feições 
originais, sendo possíveis modificações nas demais edificações, desde que salvaguardados 
seus valores, sua integridade e autenticidade e, sobretudo, sua significância cultural. 
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7. Considerações finais 

A proposta de ampliação do IEP aqui apresentada não acontece em prejuízo de um futuro 
registro também como patrimônio imaterial, uma vez que esse esteja normatizado pela 
Prefeitura da Cidade do Recife, apenas reconhece que a preservação como IEP também 
carecia de uma maior relação com a história, identidade e valores desse lugar. 
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