
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A face popular da arquitetura do espetáculo 

O Ecletismo como símbolo de transformações sociais no Cabo de Santo Agostinho/PE  

(1900-1935) 

 

 

John Kennedy Ferreira da Luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A face popular da arquitetura do espetáculo 

O Ecletismo como símbolo de transformações sociais no Cabo de Santo Agostinho/PE (1900-

1935) 

 



 

John Kennedy Ferreira da Luz 

 

Natural do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desenvolvendo grande interesse pela arquitetura 

histórica de seu Estado, participou como expositor da VII Semana do Patrimônio Cultural de 

Pernambuco. Atualmente, dedica-se à elaboração e gestão de projetos arquitetônicos em sua 

cidade natal.  

 

Resumo  

Este artigo tem como objetivo apresentar o Ecletismo como produto das dinâmicas cultural e 

socioeconômica experimentadas pelo Município do Cabo de Santo Agostinho em seu processo de 

expansão urbana.  

Surgido na Europa em meio às transformações decorrentes da Revolução Industrial, o Ecletismo, 

movimento estético pautado na ornamentação das edificações com elementos ornamentais típicos 

de momentos anteriores, chega ao Brasil e difunde-se na produção da arquitetura nacional em 

finais do referido século, coexistindo com outras expressões arquitetônicas até meados do século 

XX. No Cabo de Santo Agostinho, o Ecletismo propaga-se em sua face vernácula, adaptado à 

realidade econômica de seus produtores, mas estreitamente ligado às transformações 

socioculturais experimentadas pela população, e à consequente expansão urbana.  

Lado a lado com as expressões maiores do patrimônio arquitetônico brasileiro como o Barroco e 

o Modernismo, também o Ecletismo vem sendo e deve ser cada vez mais reconhecido pelo 

IPHAN como expressão patrimonial. 
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No início do século XX, o recém-instaurado Município do Cabo de Santo Agostinho, localizado 

na Região Metropolitana de Recife, ao Sul do Estado de Pernambuco, assiste à formação de 

novos bairros, decorrente de um rápido fenômeno de expansão urbana em face de um novo 



quadro socioeconômico, este inspirado pela industrialização da atividade açucareira, sua principal 

atividade econômica.  

 

Inspirados pela ideia de modernização propagada pela República Velha (1889-1930), bem como 

pela democratização do dicionário iconográfico da arquitetura internacional, os construtores 

desses novos assentamentos buscam alinhar-se com o contexto social vivido, utilizando como 

ferramentas a estética dramática do Ecletismo e o simbolismo nela contido (Imagem 01).  

 

A gênese do Ecletismo 

 

Iniciada ainda no século anterior, a Revolução Industrial atinge seu ápice na segunda metade do 

século XIX, instituindo o sistema capitalista de produção que se materializará em uma nova 

realidade social, esta marcada pela mecanização do trabalho, pelo aumento populacional 

(sobretudo nos sítios urbanos, destino da população que deixa o ambiente rural para tomar parte 

nos novos processos de produção) e pela ascensão do proletariado como classe social (Benevolo, 

2004). O embate entre as teorias políticas dominantes fomenta ainda mais o panorama 

contraditório da Revolução Industrial, pondo em campos opostos a aversão dos conservadores 

para com os novos paradigmas socioeconômicos e o regozijo dos liberais que, admitindo como 

benéficas as transformações assistidas, solicitam reformas da sociedade existente, com base na 

remoção dos vínculos tradicionais (p. 24).  

 

Assim, Benevolo aponta para o fato de que “o mesmo espírito de crítica e de inovação”, logo se 

manifesta na produção arquitetônica, mas deparando-se, dessa vez, com uma tradição conectada à 

exigência do que o autor chama regularidade intelectual:  

 

“A arquitetura forma com a pintura e a escultura a tríade das artes maiores; (...) 

condicionadas a um sistema de regras, deduzidas em parte da Antiguidade, e em 

parte individuadas por convergência pelos artistas do Renascimento, que se 

consideram universais e permanentes, tendo como fundamento a natureza das 

coisas e a experiência da Antiguidade, concebida como uma segunda natureza”. 

(p. 26) 

 



Todavia, a situação se desenvolve de modo a incluir outras fontes de inspiração iconográfica que 

não provêm da Antiguidade Clássica, e logo formas góticas, românicas, exóticas, entre outras, 

somam-se àquelas de tradição greco-romana dando origem aos sucessivos revivals, movimentos 

de resgate das tradições arquitetônicas de variados grupos sociais, que pontuaram a produção da 

arquitetura no século XIX e início do século XX. Juntas, tais iniciativas configuram o Ecletismo, 

importante viés da arquitetura historicista, isto é, baseada na apropriação de formas históricas. 

Pautado na ornamentação da edificação com os motivos escolhidos entre a enorme variedade de 

possibilidades iconográficas apresentadas, o Ecletismo é adotado como estilo padrão pela École 

des Beaux-Arts de Paris, e populariza-se no Ocidente, destacando-se nas produções arquitetônicas 

oficiais e populares.  

 

O Ecletismo como símbolo de uma mentalidade 

 

Ideologicamente, o Ecletismo aparece fundamentado no questionamento investigativo do 

Iluminismo do século XVIII e na concepção que este faz da cultura ao classificá-la como uma 

conquista (Fabris, 1993, p.132). Propondo, efetivamente, uma discussão das instituições 

tradicionais à luz da razão, o Iluminismo analisa objetivamente a linguagem formal e as fontes 

históricas da arquitetura então praticada, auxiliado pela exploração sistemática do patrimônio 

arqueológico1. Segundo Pevsner (1970 apud Fabris, 1993, pp.131-132), o Ecletismo surge como 

uma reação à Revolução Industrial, cujas causas relacionam-se com a ascensão de uma nova 

classe em busca de status, associada ao individualismo e ao saudosismo propagados pelo 

Romantismo.  

 

Inspirada pelas descobertas arqueológicas, pelo exotismo e pela nostalgia difundidos pelo 

Romantismo, pelo protótipo de globalização trazido pelas grandes Exposições Universais, a 

arquitetura eclética materializa através de suas formas o escopo do homem novecentista: a 

espetacularização da vida cotidiana.  

 

De acordo com Norberg-Schulz (1999, p. 175), o novo quadro socioeconômico instituído pela 

Revolução Industrial gerou uma multiplicidade de novos temas construtivos, e deu lugar de 

                                                           
1 Benevolo, op. cit., p. 28. 



destaque à residência, entre outras tipologias condizentes com a nova situação instaurada. Para o 

autor, a profusão de temas construtivos resultava em uma variedade de caracteres impossível de 

se expressar através de um só estilo do passado (p. 177). Em suma, o que se pretende mostrar é 

que o movimento em questão materializa a mentalidade do século XIX, de que as formas 

construídas devem ser representativas, evidenciando por meio da forma exterior o status de seu 

ocupante – donde a importância conferida à fachada da edificação e aos ornamentos que lhe serão 

aplicados2. Fabris afirma ainda que o Ecletismo associa-se a uma concepção do espaço urbano 

baseada em ideais de “magnificência, expressividade, monumentalidade com a intenção de 

glorificar uma ideologia ou uma classe”3.  

 

O Ecletismo no Brasil: A “vontade de ser estrangeiro” 

 

Se na Europa o Ecletismo surge com a aceitação da tradição adaptada ao novo paradigma 

socioeconômico, Fabris afirma que, no Brasil, este aparece em conexão com o rechaço da 

herança colonial ainda presente no país, uma vez que, neste caso, o passado para o qual os 

arquitetos recorrem como inspiração não é nacional4.  

 

As bases para a inserção do Ecletismo em solo brasileiro são lançadas no início do século XIX, 

quando a abertura dos portos e o intercâmbio comercial com outras nações sem a intermediação 

portuguesa, terminam por favorecer uma massiva assimilação da cultura francesa, catalisada 

pelas publicações estrangeiras que invadem o país, pela atuação da Missão Artística Francesa e 

do engenheiro Louis Léger Vauthier, pela democratização de materiais como o ferro e o vidro 

(marcos da produção industrial), que se prolongou de forma crescente até o início do século 

seguinte, período no qual a sociedade qualifica os valores europeus como símbolos de progresso 

e civilização (Carvalho, 1999). Após a proclamação da República, em 1889, o Brasil se vê 

tomado por uma onda de cosmopolitismo alicerçada em ideais de progresso, industrialização e 

modernização, utilizados pela elite na reprodução de modelos admirados na Europa, visando o 

rompimento com tudo o que faz menção ao passado de colônia (inclusive o próprio período 

                                                           
2 Fabris, op. cit., p. 134. 
3 Ibidem, p. 135 
4 Ibidem, loc. cit.  



Imperial, representado na arquitetura nacional pelo Neoclassicismo), papel assumido prontamente 

pelo Ecletismo5. 

 

Sob esse aspecto, teóricos como Yves Bruand (2010) desqualificam a arquitetura eclética 

brasileira, classificando-a como um conjunto de imitações de obras pertencentes ao passado, 

então em moda na Europa. O autor chega mesmo a citar uma suposta “falta de originalidade” e 

um “complexo de inferioridade levado ao extremo sob o ponto de vista local” (p. 33), 

evidenciados, segundo sua concepção, pela apropriação de formas não condizentes com a 

historiografia brasileira.  

 

No entanto, longe de desqualificar a relevância cultural da arquitetura eclética, tal relação de 

dependência da cultura europeia verificada por Bruand desperta a necessidade de compreender as 

razões que levaram a produção arquitetônica brasileira a incorporar, nas palavras de Fabris, o 

“desejo de ser estrangeiro” 6. Para a autora, tal fenômeno acarreta a necessidade de investigação 

acerca dos modos como se deu a transposição do Ecletismo da Europa para o Brasil, buscando 

justificativas para questões como, por exemplo, a escolha dos elementos a serem importados, a 

forma como foram adotados, as técnicas de construção e o resultado final desse esforço.  

 

Nas palavras de Queiroz (1981, p.252), os elementos estrangeiros incorporados pela sociedade 

brasileira – nos quais se enquadram os elementos arquitetônicos implantados pelo Ecletismo 

nacional – relacionavam-se, de alguma forma à vivência dos grupos que os adotaram, 

“correspondendo a algo que seria parte integrante da nossa sociedade, razão pela qual tinham sido 

buscados”.  

 

Dessa forma, o reconhecimento do Ecletismo nacional traduz-se em uma verdadeira aceitação, 

com base nessa produção material, dos valores que nortearam a sociedade brasileira no sugerido 

recorte temporal.  

Cabo de Santo Agostinho: O Ecletismo como produto de transformações sociais 

 

                                                           
5 Ibidem, p. 136. 
6 Ibidem, p. 136.  



Pouco se tem registrado acerca da produção arquitetônica do Município do Cabo de Santo 

Agostinho em épocas passadas. Todavia, registros fotográficos datados da primeira metade do 

século passado fornecem indícios da influência desempenhada pelo Ecletismo na sociedade e no 

processo de expansão do referido município, ainda que tal produção seja modesta quando 

comparada à prática europeia ou de cidades brasileiras de maior porte, como São Paulo ou 

Recife. Entretanto, o que interessa ao presente artigo, longe de vislumbrar uma caracterização 

sistemática do Ecletismo cabense, é a apresentação dos significados que o acompanham e a 

relação de tal movimento estético com o momento vivido pela sociedade na época demarcada.  

 

Para fundamentar a demarcação cronológica e espacial escolhidas, admite-se a importância 

econômica da localidade do Cabo de Santo Agostinho para Pernambuco, decorrente da produção 

de derivados da cana-de-açúcar, e cujos senhores de engenho e proprietários de usinas, então 

detentores do poder econômico no Nordeste do Brasil, atuavam como consumidores e 

propagadores dos ideais estéticos na região. Também, as transformações políticas apresentadas 

pelo Cabo (torna-se Município em 1893), assim como a dinâmica dos meios de produção na 

época demarcada, justificam o recorte cronológico (1900-1935). Além disso, muitos dos 

exemplares considerados para este estudo que, em uma primeira análise, apresentam 

características do Ecletismo, ostentam na fachada a data de sua construção dentro do recorte 

temporal estipulado (Imagem 02). 

 

Durante o intervalo de tempo entre o início do povoamento e sua emancipação política, o 

município do Cabo de Santo Agostinho consolida-se como um agrupamento de habitações de 

médio e baixo padrão, cujas características morfológicas se mantêm inalteradas até a segunda 

metade do século XIX, quando a paisagem começa a ser transformada. (Barros, 2004)  

 

Um importante evento se desenvolve a partir da década de 1880, quando os antigos engenhos 

banguês passaram a ser substituídos pelos chamados engenhos centrais. Tal processo de 

aprimoramento de tecnologia na produção de açúcar e derivados (principal atividade econômica 

da localidade), que culminaria com a implantação das usinas, é o primeiro indício de 

industrialização do Cabo de Santo Agostinho. 

 



Em breve, a alta capacidade produtiva dos engenhos centrais e usinas, quando em comparação 

aos antigos engenhos banguês, demandaria cada vez mais terras para o plantio da cana, 

resultando na tomada de terras destinadas à moradia. Assim, a mecanização da produção 

possibilitou a dispensa da mão de obra, e como resultado, verifica-se a movimentação de parte 

dos habitantes da zona rural rumo ao assentamento urbano. Socialmente, tal mudança no sistema 

produtivo assinala a transformação do trabalhador rural em proletário, como uma manifestação 

tardia da Revolução Industrial. 7.  

 

Assim, afirma-se que tais transformações promulgam a liberdade do homem rural (agora urbano) 

na produção das edificações que utiliza. Assume-se que, enquanto esteve ligado ao senhor de 

engenho, o habitante da zona rural do Cabo de Santo Agostinho vivenciou um espaço 

previamente produzido pelo latifundiário: “As casas eram propriedade da empresa, edificadas 

onde e como as diretrizes patronais determinavam”. (Dabat, 2007, p.537) 

 

É lícito, pois, afirmar que, com a modificação da relação entre o trabalhador e dono da terra, 

promovida pela nova interface de produção no campo e a consequente mudança da população 

rural para o ambiente urbano, o homem do Cabo de Santo Agostinho adquire a liberdade de 

construção de suas próprias edificações.  

 

Admite-se que os edifícios produzidos por esse contingente populacional, quando ecléticos, 

aparecem associados à face vernácula, isto é, popular do Ecletismo, uma versão mais modesta, 

igualmente pautada na ornamentação ostensiva da edificação, mas adaptada à realidade financeira 

do construtor. Fabris classifica essa arquitetura eclética de baixos recursos como sendo produzido 

longe do contato direto com a Academia, e que se apropria do repertório disponível em catálogos, 

revistas e cartões postais; um veio que permite que “mesmo as camadas menos abastadas, que 

não podem se pautar pela monumentalidade8”, optem pela ornamentação das fachadas de suas 

habitações com motivos decorativos, respondendo às tensões vividas no momento em questão.  

 

                                                           
7 Barros, op. cit., p. 29.  
8 Fabris, op. cit., p. 138. 



É importante salientar que nem todas as edificações que receberam ornamentação típica do 

Ecletismo tem data de construção contemporânea à propagação desse movimento estético na 

arquitetura do Cabo de Santo Agostinho. Pelo contrário, a maior parte data de épocas anteriores, 

construídas sob a forma do que Pereira Filho (2007) chama de “colonial urbano”, que 

compreende a tipologia construtiva típica do período colonial, transportada a épocas posteriores, 

caracterizada pelas “paredes laterais geminadas e fachada principal alinhada aos limites da rua”. 

(p.115) 

 

Destarte, as razões que levaram esse grupo social a eleger tal estilo para construção de suas novas 

moradias, configuram um dos pontos importantes dentre os propostos pelo presente artigo: 

Considera-se que o Ecletismo tenha sido empregado pelos construtores do Cabo de Santo 

Agostinho não apenas por questão de modismo passageiro, mas pela necessidade de adequar-se à 

nova realidade social imposta pelos novos sistemas de produção.  

 

Dotadas de cornijas, frontões recortados, janelas e portas emolduradas, platibandas decoradas, 

etc. (ver Imagem 03), as edificações ecléticas espalham-se pelo município do Cabo, resistindo ao 

tempo, coabitando com construções inteiramente novas e outras parcialmente descaracterizadas, 

contando, através de sua arquitetura pautada no ornamento, a história da expansão urbana do 

município.  

 

Verifica-se ainda que algumas dessas edificações incorporam influências de outras doutrinas 

difundidas durante a época em análise, responsáveis pela transformação do paradigma da 

produção arquitetônica, como o Higienismo, por exemplo. Com efeito, assume-se que foram os 

novos exemplares arquitetônicos, construídos a partir da última década do século XIX, muitos 

desenvolvidos sob a estética ornamental do Ecletismo, que incorporaram alterações morfológicas 

que permitiram a melhoria da qualidade do espaço construído: afastamentos que possibilitaram a 

abertura de janelas para melhor iluminação e ventilação dos ambientes (ver Imagem 04).  

 

É importante salientar que tais mudanças morfológicas assinalam um importante ponto de 

transição entre a arquitetura tradicional colonial e os novos paradigmas que marcaram a virada do 

século XIX para o XX, donde se depreende o significado sociocultural carregado pelo Ecletismo.  



 

Apesar de suas formas ornamentais referenciarem o passado, a arquitetura eclética marca a 

transposição do homem cabense de suas origens rurais para outro quadro, este urbano, industrial. 

Em suma, a vertente vernácula do Ecletismo experienciada pela população cabense até meados 

do século XX carrega consigo os desejos e valores de uma sociedade em transição, que se 

aparelhava às transformações sociais globais, e buscava desvencilhar-se de um passado carregado 

de significados diversos daquilo que representava o desenvolvimento na época em questão, ao 

apropriar-se de um movimento estético de alcance global, trazê-lo ao seu próprio universo 

econômico, e torná-lo, enquanto expressão arquitetônica, o símbolo de tal fase de mudanças.  

 

Considerações Finais  

 

Contrário à indiferença dispensada por autores, como o supracitado citado Yves Bruand, para 

com o Ecletismo, o presente texto procurou mostrar que, além dos motivos históricos e da 

ornamentação ostentosa, a produção desse tipo de arquitetura, incorporou aspectos subjetivos da 

sociedade industrial e capitalista em ascensão.  

 

No Brasil, a arquitetura eclética traz consigo um desejo implícito de modernização, pautado na 

apropriação da iconografia praticada na Europa, muitas vezes considerado uma simples vontade 

de europeização cultural. Entretanto este suposto desejo se justifica quando se considera o lugar 

ocupado pelo Velho Continente no panorama de produção cultural internacional no recorte 

cronológico em questão. 

 

Mais que um desejo de copiar o que se praticava nas grandes cidades do outro lado do Atlântico, 

a sociedade brasileira em fins do século XIX e início do século XX apresentava a necessidade de 

desvencilhar-se de um passado ainda recente como colônia, alinhando-se às novas teorias sociais 

em rápida difusão no mundo contemporâneo.  

 

No Cabo de Santo Agostinho, a busca pela modernização surge em paralelo a uma 

industrialização tardia, ainda confrontada pelas praticas agrícolas historicamente enraizadas no 

quadro socioeconômico regional, mas capaz de provocar na sociedade local as mesmas 



consequências inevitáveis experimentadas ao redor do mundo: migrações, aumento populacional 

urbano e o acesso de um novíssimo proletariado ao patamar dos consumidores.   

 

Em breve, essa nova classe social, agora livre dos vínculos de raízes patriarcais que a prendia ao 

dono da terra, se encarregará da produção de seu próprio espaço de moradia e, rapidamente, a 

mesma necessidade de adaptar-se à nova realidade sociocultural lhe será apresentada, tendo a 

arquitetura como veículo, onde o Ecletismo, por sua vez, aparece primeiramente como ideal 

estético a ser perseguido. Posteriormente, este assume o título de símbolo das transformações 

experienciadas, como produto de um momento excepcional na história do Município, carregado 

de significados que traduzem os valores e a mentalidade da sociedade cabense da época.  
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