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Introdução

Esta pesquisa tem por finalidade analisar o processo 
de tombamento do Conjunto Arquitetônico Nossa 
Senhora do Ó e suas implicações na comunidade em 
seu entorno. Tais implicações geraram reverberações 
que envolveram diversos agentes representando, cada 
um, interesses particulares por parte da ação do 
tombamento do conjunto Nossa Senhora do Ó.

O referido processo está registrado sob o número 
1047 de 14 de abril de 1980 na Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco                  
( FUNDARPE ).

Este sítio histórico data de 1811. Foi construído 
onde se deu  o desembarque das tropas batavas em 
1630,  de onde objetivaram tomar a vila de Olinda e 
aqui ficariam até 1654. Está localizado na Avenida 
Cláudio Gueiros Leite , 7073-Pau Amarelo- Rodovia    
( PE-01 ) Paulista – Pernambuco (PE ). E é constituído 
pela Igreja de Nossa Senhora do Ó e as “Casas de 
Romeiros’’.

Este conjunto apresenta traços característicos da 
arquitetura religiosa do  Brasil do  século XIX. A Igreja 
permanece em funcionamento e desenvolve além de 
suas atividades de cunho religioso, ações no âmbito 
educacional e social.

Material e Métodos

Para a pesquisa foi utilizado o seguinte método:
1-Leituras  acerca de Patrimônio e revisão 

historiográfica
2-Consulta ao acervo documental da FUNDARPE, 

bem como, fotografia do processo sob o nº 1047 de 14 
de Abril de 1980 para facilitar o acesso à pesquisa

3-Visita ao local do referido conjunto arquitetônico
4-Análise das fontes
5-montagem de linha de tempo dos atos do processo
6-Sistematização dos dados em artigo científico

Resultados e Discussão

Durante o estudo da documentação, foram 
identificados vários agentes que possuíam interesses 

diferenciados  entorno do Conjunto Arquitetônico Nossa 
Senhora do Ó. A ação de tombamento mexeu com a 
iniciativa privada, os moradores do entorno do conjunto 
arquitetônico, a prefeitura da cidade do Paulista, a 
FUNDARPE, o Governo do Estado de Pernambuco e a 
Arquidiocese de Olinda e Recife.

Na consulta aos  documentos do processo, verificou-se 
que a Resolução nº 001/81 de 3 de fevereiro de 1981, 
declarava tombado o conjunto arquitetônico de Nossa 
Senhora do Ó. Juntamente como uma medida acessória,
constituir duas zonas específicas: Zona de Preservação 
Rigorosa ( ZPR ) que se restringe do entorno imediato do 
conjunto arquitetônico e a Zona de Preservação Ambiental 
( ZPA ), mais ampla que se estende  até a beira mar.

Porém, no dia 07 de outubro de 1982, chega uma 
notificação a FUNDARPE de interesse do senhor Vanildo 
Ayres dono da Incorporadora Voa e de alguns lotes 
situados na região do tombamento, questionando se o lote 
que pertencia à sua pessoa já estava tombado ou estava sob 
efeito de tombamento. Caso estivesse tombado, se o 
Cartório de Imóveis foi comunicado,  e se foi cumprido o 
inciso  III , do artigo 8º da lei Estadual nº7.970/79 e o 
artigo 9º do Decreto Lei Federal nº25/37 , se foi cumprido 
o inciso VIII, do artigo 8º da Lei Estadual dantes 
mencionada, e por qual motivo o Governador do estado não 
havia assinado o decreto homologando a resolução do 
conselho.

Após estas contestações encontradas no processo, notou-
se, que o parecer técnico estabelecido anteriormente pela 
FUNDARPE, abrangendo duas áreas, foi redimensionado 
apenas à área do entorno imediato o sítio histórico. 

O agente principal deste segundo tombamento foi o 
Sociólogo Gilberto Freire que na época era presidente do  
Conselho Estadual de  Cultura de  Pernambuco(CECP)
assinando  a resolução nº02/82 de 11 de Outubro de 1982 
revogando  a resolução 001/80 supracitada e estabelecendo 
um segundo e hoje vigente espaço de tombamento que 
restringia-se apenas a área do conjunto arquitetônico Nossa 
Senhora do Ó. 

As próximas ações a serem desenvolvidas serão a busca 
de outras fontes em jornais e depoimentos orais, que  
ampliem  o conhecimento sobre os interesses existentes por 



parte dos agentes identificados a saber: A iniciativa 
privada, os moradores do entorno do conjunto 
arquitetônico, a prefeitura da cidade do Paulista, a 
FUNDARPE, o Governo do Estado de Pernambuco e a 
Arquidiocese de Olinda e Recife.
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              Figura 1 Vista aérea do Conjunto Arquitetônico Nossa Senhora do Ó e seu entorno
             A - Igreja de Nossa Senhora do Ó
             B - Casas de Romeiros

                                 Figura 2  Igreja Nossa Senhora do Ó

                                Figura 3 Vista aérea da Casas de Romeiros


