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As paisagens  

são os contextos visuais da existência cotidiana,  

embora eu suponha que pouca gente 

 utilize frequentemente a palavra “paisagem” 

 para descrever o que vê ao caminhar pela rua,  

ou através do vidro do carro.  

No entanto, manipulamos as paisagens dos jardins,  

desfrutamos de um calmo prazer  

ao contemplar a sua silhueta num pôr-do-sol,  

ou ao vê-los iluminados pelo sol,  

quando este surge depois de uma trovoada;  

absorvemos as paisagens como turistas  

e filmamo-las inconscientemente.  

São facilmente fotografadas – 

basta apontar a câmera para o exterior  

(ou mesmo para o interior de uma paisagem limitada,  

de uma alameda ou de um átrio de um centro comercial,  

embora tirar fotografias nestes locais 

 tenda a aborrecer os seguranças).  

Tudo sugere que as paisagens são coisas óbvias.  

No entanto, quando tentamos analisá-las,  

logo se nos afigura que, em primeiro lugar,  

são tão familiares e envolventes  

que se torna difícil enquadrá-las numa perspectiva nítida  

e, em segundo lugar,  

que não podem ser facilmente desmontadas 

 nas suas partes constitutivas, como os edifícios e ruas,  

sem perder o sentido da panorâmica geral.  

Portanto, as paisagens são simultaneamente  

óbvias e esquivas;  

aparentemente, sabemos exatamente o que são,  

até o momento em que temos de  

pensar e escrever sobre elas,  

ou modificá-las de alguma maneira;  

e então se tornam enigmáticas e frágeis. 

 

 

Eduard Relph, em Paisagem Urbana Moderna 
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RESUMO 

A paisagem é o tema central da discussão aqui delineada, que toma como objeto empírico uma parte 

do Centro Histórico de João Pessoa – PB, denominada Cidade Alta. O trabalho desenvolve-se em duas 

frentes: uma delas investiga a relação da paisagem com a conservação, a partir da construção do 

conceito de paisagem na geografia – disciplina onde tal conceito é profundamente debatido – e na 

arquitetura – disciplina em que se fundamenta a apreensão e narrativa aqui proposta – e o rebatimento 

destas discussões e conceituações nas questões patrimoniais. Em paralelo, investiga-se a paisagem da 

Cidade Alta, apreendendo e analisando suas formas e imagens, levando-se em consideração que tal 

área é objeto de interesse histórico e se insere no perímetro de tombamento nacional. A intenção é 

articular a discussão da Cidade Alta enquanto paisagem e da paisagem enquanto patrimônio para 

repensar as possibilidades da sua conservação. 

Palavras-chave: Paisagem. Patrimônio. Conservação. Cidade Alta. João Pessoa. 
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ABSTRACT 

The landscape is the central theme of the discussion outlined here, which uses a part of the historic 

center of João Pessoa - PB, called Cidade Alta, as empirical object. The work is developed on two fronts: 

one investigates the relationship of landscape and conservation, from the construction of the landscape 

concept in geography - discipline where this concept is deeply debated - and architecture - discipline 

that underlies the narrative and seizure here proposal - and bounce these discussions and 

conceptualizations in heritage issues. In parallel, we investigate the landscape of the Cidade Alta, seizing 

and analyzing their shapes and images, taking into consideration that this area is an object of historical 

interest and falls within the perimeter of national tipping. The intention is to articulate discussion of 

Cidade Alta as landscape and landscape while heritage to rethink the possibilities for their conservation. 

Keywords: Landscape. Heritage. Conservation. Cidade Alta. João Pessoa. 
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Introdução 

O objeto de estudo desta dissertação é a paisagem do que se define como “Cidade Alta” do Centro 

Histórico de João Pessoa. O interesse em estudar esse objeto foi sendo construído e amadurecido 

muito paulatinamente a partir das pesquisas desenvolvidas pela autora na Universidade Federal de 

Pernambuco, onde teve início a construção dessa dissertação. O projeto de pesquisa inicial tinha como 

intenção investigar como as transformações urbanas interferiam na concepção do projeto de praças na 

cidade de João Pessoa. Na necessidade de um recorte geográfico mais definido, deu-se preferência a 

estudar as praças inseridas no perímetro tombado do Centro Histórico de João Pessoa
1
, inter-

relacionando os processos contemporâneos de requalificação destas com a intenção primeira para qual 

foram construídas. Nesse estudo, verificou-se que as praças e espaços públicos afins inseridos na área 

da Cidade Alta
2

, apresentavam – ou davam indícios a serem investigados – uma articulação entre si, 

tanto por seus usos originais, quanto pelas funções que se pretendia alcançar com os projetos de 

requalificação a que estavam destinadas. Ao mesmo tempo, tinham também estas praças uma forte 

contribuição para a imagem e para a delimitação deste trecho da cidade. 

                                                           
1 Tombamento Federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nº 1501 – T – 02, cuja 

resolução publicou-se em Dezembro de 2007. 
2 A distinção entre Cidade Alta e Cidade Baixa era uma prática comum do urbanismo português, sendo que a 

primeira, situada geralmente no topo de uma colina, era o que se poderia chamar efetivamente de cidade, 

abrigando as principais funções destas, que, no caso específico de João Pessoa, deu-se num traçado de ruas e 

praças planejado. À Cidade Baixa, próxima ao rio ou mar, cabiam as funções portuárias: com ocupação sem muito 

rigor, apresentando um traçado desordenado, se contrapunha a cidade concebida como tal. 
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Entrelaçando estas observações com as pesquisas realizadas pelo Laboratório da Paisagem
3

 percebeu-

se que esta articulação de espaços públicos, onde se acrescenta também as ruas e demais elementos 

morfológicos que conformam a Cidade Alta, poderia ser entendida como uma unidade de paisagem
4

, a 

qual caberia uma conservação específica que ratificasse tais características peculiares e que pudesse 

provocar um melhor reconhecimento das características paisagísticas daquela área por parte dos 

órgãos promotores e gestores do perímetro tombado. 

Já no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, no Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória
5

, 

LPPM, o estudo sobre unidades de paisagem, apoiado em seus objetivos anteriores, encontrou certa 

dificuldade em prosseguir, visto que no aprofundamento sobre o objeto, observou-se que nem mesmo 

havia um reconhecimento ou apreensão do Centro Histórico, em especial da Cidade Alta, enquanto 

paisagem. Esta observação parte do fato de que mesmo registrado pelo IPHAN nos livros do Tombo 

Histórico e Arquitetônico, Etnográfico e Paisagístico, o título do tombamento refere-se apenas a “Centro 

Histórico de João Pessoa”, quando poderia mencioná-lo como “Conjunto Histórico, Urbanístico e 

Paisagístico” como fizeram, por exemplo, as cidades de Penedo e Piranhas – AL, Lençóis – MA, o 

Centro Histórico de Salvador e a Cidade Alta de Porto Seguro – BA. Outro indicador desta 

“invisibilidade” da paisagem do Centro Histórico pessoense é a rara existência de pesquisas, artigos ou 

dissertações que tratem deste tema na abordagem que aqui se propõe, recaindo algumas vezes nos 

demais, o uso da palavra paisagem sem o devido aprofundamento no conceito.  

Dessa forma, foi preciso dar um passo atrás no objetivo de caracterizar a Cidade Alta como uma 

unidade de paisagem, para primeiramente entendê-la como paisagem, e em seguida investigar como 

esse entendimento poderia contribuir para a sua conservação. Sendo assim, a discussão que se 

delineia nesta dissertação, parte de inquietações tais como “Qual é a paisagem da Cidade Alta?” e 

“Qual é a paisagem que queremos conservar?”. Ainda que estas duas questões pareçam redundantes, 

elas partem da observação de que temos protegido e tentado conservar da Cidade Alta nos últimos 

anos, não a sua paisagem, mas apenas algumas de suas edificações, ainda que tomadas em conjunto, 

                                                           
3
 Vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE.  

4
 “Aquelas porções do território caracterizadas por uma combinação específica de componentes paisagísticos de 

natureza ambiental, cultural e estética e de dinâmica claramente reconhecível, o que lhes confere características 

próprias que as diferenciam do resto do território” Catálogo de Paisagens da Catalunha - Prototipus de Catàleg de 

Paisatge. Bases conceptuals, metodològiques i procedimentals per elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya. 

Observatori del Paisatge, 2006, tradução nossa. 

5
 Vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. 
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e que este fato foi alimentado, assim como se retroalimenta, pelo estado de descaracterização daquela 

área, que mesmo com relevante valor histórico e patrimonial confirmado pelo tombamento, hoje divulga 

uma imagem ditada pelo comércio e pelas agressões que este faz ao espaço urbano, às edificações, e 

consequentemente à paisagem.  

Castriota (2009, p.88) afirma que “com a vitória do capitalismo, e principalmente com o seu 

desenvolvimento mais recente, passa a predominar na ocupação urbana quase que unicamente o valor 

econômico-especulativo, em detrimento de todos os outros valores humanos, simbólicos, políticos, etc”, 

situação que pode ser encontrada no nosso objeto de estudo, onde permite-se que através das 

atividades de comércio e serviços, o valor econômico do solo muitas vezes sobreponha-se aos demais 

valores inerentes ao trecho em questão. Um fato que denota esta inversão de valores quanto à imagem 

da Cidade Alta é que o termo “centro histórico” está associado por grande parte da população sempre 

e apenas aos arredores da Praça Anthenor Navarro, no Varadouro, que em melhor estado de 

conservação de suas edificações – ao menos pelo que a população pode perceber a partir das 

fachadas – e do próprio espaço da praça, consegue passar uma imagem de algo de valor histórico, 

arquitetônico e de paisagem que merece ser conservado e vivenciado como tal. 

Se o tombamento tem a função de salvaguardar um bem para que desfrutemos deste em sua 

integridade e para que possamos garantir que as futuras gerações também assim o façam, o que hoje 

temos a repassar para essas futuras gerações corre o risco de sequer ser entendido como o lugar onde 

nasceu a cidade de João Pessoa, em 1585, e onde esta se desenvolveu por mais de dois séculos. 

Como já acontece nos dias atuais, o próprio termo Cidade Alta vai ficar restrito aos poucos que 

reconhecem seu valor patrimonial, cabendo aos demais a identificação daquela área apenas com o 

comércio popular. 

Entende-se que colocar a questão patrimonial frente às pressões mercadológicas demanda um esforço 

nem sempre vantajoso para os bens que se procura conservar. Por outro lado, não é intenção da 

conservação congelar o estado atual do objeto nem impedir que este possa responder às dinâmicas 

incentivadas por interesses outros que não aqueles colocados pelo tombamento. Não sendo possível 

ignorar esse jogo de interesses, se faz necessário equilibrar as forças que agem sobre estes bens, para 
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isso avaliando continuamente o que se quer conservar, o que importa realmente para a conservação, e 

o que está sendo efetivamente conservado.  

Para Vargas e Castilho (2009, p.61) “a conservação, no que se refere aos bens culturais, é um termo 

abrangente para definir os tipos de medidas destinadas a manter ou restabelecer a saúde física de 

organismos edilícios” Entre essas medidas, podem existir diversos graus de intervenção, tal como a 

preventiva ou a restaurativa, contudo, conforme preconiza a Carta de Veneza, de 1964, a conservação 

exige antes de tudo uma manutenção permanente. Para Castriota (2009, p.228), “enquanto a 

preservação pressupõe a limitação da mudança, a conservação refere-se à inevitabilidade da mudança 

e a sua gestão”. 

A conservação poder ser tomada ainda, segundo Jokilehto (2002, p.11), como um “termo geral para a 

salvaguarda e proteção do patrimônio histórico, e como ação de prevenção de sua decadência”. Ela 

engloba as ações que visam prolongar a vida do patrimônio natural e cultural, incluídas as áreas 

históricas e as “paisagens culturais”. 

Soma-se também a estes o conceito de “Conservação Integrada” difundido a partir da Declaração de 

Amsterdã, de 1975, que incita uma série de ações engajadas com o poder público, a iniciativa privada e 

a população na defesa do patrimônio, objetivo principal das ações de planificação urbana e territorial. A 

Declaração defende ainda que o patrimônio arquitetônico extrapola as edificações ou conjuntos 

monumentais e abarca todos aqueles que apresentem interesse histórico ou cultural, incluindo a cidade 

moderna. A grande contribuição do conceito de Conservação Integrada é a preocupação em tornar 

factível a defesa dos bens de interesse patrimonial, para isso associando os valores culturais aos 

valores econômicos. Ainda que interagindo com as esferas administrativa, financeira e política, as ações 

de conservação deveriam ser entendidas como as principais diretrizes do planejamento urbano. 

Neste trabalho, fala-se em conservação, mais especificamente em conservação integrada, como o 

conjunto de posturas e estratégias que possam garantir uma melhor proteção para a Cidade Alta 

enquanto bem patrimonial de interesse histórico, arquitetônico e, defende-se aqui, paisagístico. Como 

difundido pela Carta de Burra, de 1980, ainda que esta esteja mais voltada ao edifício do que ao urbano, 

a conservação reúne “os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características 

que apresentem uma significação cultural” (IPHAN, 2004, p. 247), esta ainda poderá implicar ou não na 
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preservação ou na restauração, sendo a preservação, segundo o mesmo documento, a “manutenção 

no estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada”, e a 

restauração “o estabelecimento da substância de um bem em um estado anterior conhecido” (IPHAN, 

2004, p. 248). É importante a reflexão sobre esses termos, visto que já se faz perceber na área em 

questão tanto em relação as suas edificações e espaços públicos – o que certamente influencia no todo 

que é a sua paisagem – níveis diferenciados de degradação, que por sua vez, exigem estratégias 

diferenciadas de intervenção.  

Não é intenção deste trabalho sugerir revitalizações, requalificações, reabilitações ou qualquer tipo de 

intervenção sem antes reconhecer o que se quer conservar, posto que nos últimos anos a área em 

questão tem sido palco para algumas dessas ações sem que estas necessariamente colaborem para 

sua conservação. As ações de revitalização que acontecem na Cidade Alta são pontuais e não parecem 

se preocupar em transmitir uma unidade visual, articulação de usos ou mesmo dar condições para que 

a população usuária se aproprie dos espaços e os perceba enquanto parte do “centro histórico”. Entre 

as últimas intervenções, um dos seus mais simbólicos espaços públicos, o Ponto de Cem Réis, tornou-

se lugar de passagem ou palco para eventos. Não cabe aqui discutir a validade desta ação, ainda mais 

considerando a situação anterior em que se encontrava o espaço, mas não é difícil perceber que em se 

falando de retomar uma imagem histórica e patrimonial e menos comercial, essa intervenção parece ir 

de encontro ao centro histórico que se pretende “preservar”, incentivado pelo tombamento. Lançando 

mão do conceito de “patrimônio ambiental urbano”, Castriota (2009, p.160) ressalta que preservar é 

muito mais que simplesmente tombar, é antes, “preservar o equilíbrio da paisagem, pensando sempre 

como inter-relacionados a infraestrutura, o lote, a edificação, a linguagem urbana, os usos, o perfil 

histórico e a própria paisagem natural”.  

Vale salientar que o tombamento também não seria a forma mais adequada de garantir a conservação 

de uma paisagem, pois se aplica melhor aos bens materiais, aos quais se destina uma valoração mais 

objetiva e muitas vezes individualizada para cada bem. Isso contribui ainda mais para que seja objeto 

de preservação especificamente o edificado, que mesmo quando tomado em conjunto, apresenta níveis 

diferenciados de preservação e de estado de conservação, assim como interferências visuais diversas, 

fatores tais que corroboram para uma leitura fragmentada de uma paisagem já pouco percebida. 
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Soma-se a essas questões o fato levantado por Meneses (2002, p.50) de que a paisagem que ingressa 

no rol do patrimônio e passa a ser merecedora de proteção foi durante muito tempo tratada como 

monumento. Para o autor, “muitas vezes a consideração da paisagem como patrimônio se fez pelo 

processo da monumentalização”, o que certamente contribuiu para que paisagens cotidianas fossem 

deixadas em segundo plano tanto no seu reconhecimento, quanto na sua preservação.  

Ao mesmo tempo, a definição de paisagem esteve durante muitas décadas profundamente atrelada à 

noção de natureza – até hoje guardando resquícios desse entendimento – representando-se na maioria 

das vezes pelo enquadramento de árvores, rios, montanhas e demais elementos naturais. Interligando a 

natureza ao monumento, a paisagem abarcava ainda a noção do belo, do recorte esteticamente 

agradável e, portanto, merecedor de proteção. 

Mesmo com o surgimento de conceitos como “paisagem cultural”, que tinha como intenção primeira 

entender como paisagem também aquelas partes da natureza onde se podiam notar as intervenções do 

homem, pouco ou quase nada mudou no que se refere à proteção destas enquanto patrimônio. Como 

vamos discorrer nesse trabalho, a paisagem cultural – ainda que represente uma inquestionável 

valoração nos estudos de paisagem, notadamente na área do patrimônio, onde criou-se instrumentos 

específicos para sua proteção – continua a voltar-se preferencialmente às paisagens onde o 

componente natural traduz em parte, ou no todo, a beleza inquestionável do recorte. Nesse contexto, as 

paisagens urbanas, como podem ser entendidas aquelas onde o grau elevado de intervenção humana 

se destaca frente a qualquer outra característica, têm sido recorrentemente afastadas dos interesses 

patrimoniais, pelo menos na categoria de paisagem, ou de paisagem cultural, como queira. Assim, 

incentiva-se que paisagens urbanas sejam reconhecidas apenas pela soma de suas edificações, sem 

que possam acompanhar os avanços conceituais e metodológicos advindos com a discussão da 

conservação da paisagem.  

Sendo a Cidade Alta do Centro Histórico de João Pessoa definida por um trecho essencialmente 

urbano, sem a presença marcante da natureza e nem do inquestionavelmente belo, enxergá-la a partir 

das atuais interpretações do conceito de paisagem cultural nos parece um tanto contraditório. 

Entretanto, ainda que o nosso interesse esteja focado na relação da paisagem com o patrimônio, não 

necessariamente relacionada ao conceito específico de paisagem cultural, nos propomos nesse 
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trabalho a investigar também a construção desse conceito para que possamos entender qual a sua 

relação com o urbano e de que forma seria possível inserir a Cidade Alta nas políticas atuais de 

conservação da paisagem. 

A cidade de João Pessoa, mas que antes fora Filipéia de Nossa Senhora das Neves, Frederica e 

Parahyba, teve seu povoamento a partir de dois núcleos com estreita ligação: a Cidade Baixa, também 

chamada Varadouro, à margem do Rio Sanhauá, onde se concentravam as atividades portuárias e 

comerciais; e a Cidade Alta, sob a colina, onde foram erguidas as primeiras residências, assim como as 

principais edificações religiosas, entre elas uma pequena capela posteriormente elevada à Matriz. Mais 

do que uma divisão pela topografia, os dois núcleos se desenvolveram tomando feições diferenciadas, 

a começar do traçado, que na parte baixa acompanhou a declividade de forma mais sinuosa, enquanto 

que na parte alta da cidade desenhou-se predominantemente ortogonal. A distinção entre Cidade Baixa 

e Cidade Alta, que acompanhava por sua vez a distinção das funções que abrigavam, perdurou na 

forma como esses núcleos foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, como podemos observar na 

figura abaixo, que retrata a estrutura da cidade em 1889.  

 

  

Fig. 01.Zoneamento 

proposto por Tinem para 

a estrutura urbana da 

cidade em 1889. As duas 

áreas esverdeadas 

indicam Tambiá e 

Trincheiras; o amarelo à 

esquerda indica a Cidade 

Baixa consolidada, e 

destacado ao centro em 

laranja, a Cidade Alta; a 

mancha rosa representa a 

Cidade Baixa não 

consolidada e o declive 

Cidade Baixa-Cidade Alta, 

por fim, a mancha azul 

representa o declive da 

Cidade Alta para a Lagoa. 

Fonte: TINEM, 2006, 

editado por nós. 
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Excetuando-se a Cidade Baixa e a Cidade Alta, as demarcações acima não se referem a termos usuais 

pelos quais possam ser identificadas tais zonas, mas tem como base comum o relevo do sítio, que por 

sua vez, sempre foi determinante para a definição dos núcleos de ocupação e expansão da estrutura 

urbana da área central. Contudo, vale salientar que o termo Cidade Alta que é empregado nessa 

dissertação não necessariamente faz referência a essa delimitação topográfica, ao mesmo tempo em 

que não se consolida como uma área delimitável com poligonais, visto que tem como propósito e 

fundamentação a paisagem deste trecho. Em se tratando de paisagem, demarcar uma área estudo 

requer flexibilidade na interpretação de seus contornos, o que faz com que as delimitações aqui 

propostas, tal como a apresentada na figura 02, tenham a função apenas de identificar o nosso objeto 

de estudo, mas não de encerrá-lo em um perímetro. 

 

Como parte do “Centro Histórico Inicial da Cidade de João Pessoa” a Cidade Alta insere-se no 

perímetro de preservação estadual, definido pelo IPHAEP desde 1982. Em 2004, a poligonal que definia 

o limite de atuação deste órgão foi revista, e hoje, como mostra a figura seguinte, compõe-se por uma 

delimitação de área rigorosa e outra relativa ao seu entorno.  

  

Fig. 02: Transposição(aproximada) para a estrutura atual da cidade da delimitação apresentada por Tinem 

(2006) ilustrada na Figura 01. Fig. 03: Ampliação desta delimitação, que aqui representará a Cidade Alta tomada 

como objeto de estudo. Fonte: IPHAN, editado por nós. 

N 
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Fig. 04: Delimitação estadual de tombamento do Centro Histórico Inicial de João Pessoa pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba e ampliação da área da Cidade Alta. Fonte: IPHAN, 2006, 

editado por nós. 

 

Em 2007, o Centro Histórico de João Pessoa é tombado em nível federal, pelo IPHAN, e com isso ganha 

novas poligonais de proteção. Bem menos abrangente que no tombamento estadual, o perímetro 

principal é praticamente definido pelo “contorno” dos monumentos tombados, abarcando a grande 

maioria deles, como ilustrado na Figura 05. Devido à política de preservação do IPHAN, que até então 

voltava os seus interesses aos exemplares advindos do século XIX, foi definido como entorno o núcleo 

onde se deu a ocupação inicial da cidade, deixando de fora áreas de bastante significância, como a 

Lagoa do Parque Solon de Lucena, a Praça da Independência e os bairros de Tambiá e Trincheiras, por 

sua vez, contemplados no tombamento estadual pelo IPHAEP, como pudemos observar na figura 04. 
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Fig. 05: Delimitação federal de tombamento do Centro Histórico de João Pessoa pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Fonte: IPHAN, 2006. 

 

Tamanho é o desencontro com a noção de paisagem que a poligonal de preservação rigorosa do 

tombamento em nível federal recorta a Cidade Alta, deixando de fora uma parte considerável desta. Isso 

se justifica pelo fato de que estas poligonais são tomadas a partir das edificações que fazem parte da 

área em questão, e que por estarem bastante descaracterizadas, passam a ser consideradas “entorno” 

do perímetro mais importante. Esse não entendimento da paisagem pode ser associado a uma maior 

atenção à presença de monumentos e traçados remanescentes do período colonial, resquício da 

primitiva forma de pensar o patrimônio na Instituição. Sem dúvida, é fundamental que seja avaliada cada 
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edificação, para não incorrer no erro de tratar como preservação rigorosa um edifício sem relevantes 

valores a serem conservados e passível de renovação, contudo, também é de fundamental importância 

entender que estas edificações compõem um conjunto, uma paisagem, que precisa ter unidade, ter 

articulação entre seus elementos, ter identidade e reconhecimento como tal.  

A história da Cidade Alta poderia ser contada pela forma de ocupação do sítio, pelas suas edificações, 

pelos seus espaços públicos, por ter sido cenário de feitos históricos, mas nesta dissertação, a Cidade 

Alta é percebida, investigada e narrada enquanto paisagem. Sabe-se que a paisagem vai muito além 

dos aspectos tangíveis, incluindo também as expressões imateriais que compõem sua identidade. 

Contudo, seria exaustivo para uma dissertação investigar os dois campos, visto que a riqueza imaterial 

da área em questão se dá através de inúmeras expressões, como por exemplo as festividades 

religiosas como a Festa de Nossa Senhora das Neves, as procissões que percorrem as principais ruas 

da Cidade Alta, e as encenações da Paixão de Cristo e do Auto de Natal, assim como também as 

festividades profanas, como os blocos do “Carnaval Tradição” e do “Folia de Rua”. Acrescenta-se a 

estas expressões imateriais, o próprio significado das Instituições religiosas lá implantadas – Conjunto 

Franciscano, Conjunto Carmelita, Mosteiro de São Bento, Igreja da Misericórdia e antigo Conjunto 

Jesuíta.  

Sendo assim, a paisagem que esta dissertação propõe-se a investigar limita-se a sua expressão visível, 

tangível. Enfatiza-se que a dimensão material não explica por si só uma paisagem, pois esta também se 

faz a partir de uma relevante dimensão imaterial, contudo, no âmbito da investigação aqui proposta, 

será a expressão da forma e da imagem que conduzirão a narrativa que se pretende construir. De toda 

maneira, essa narrativa será amplamente apoiada na história da Cidade Alta, que se confunde durante 

muito tempo com a própria história da cidade de João Pessoa. 

Discute-se aqui se é realmente a Cidade Alta que apreendemos hoje que queremos deixar para as 

próximas gerações, e se é ainda esta Cidade Alta que queremos conservar para que nós mesmos 

possamos reviver e relembrar a construção da nossa cidade, nos identificando com esse centro antes 

de tudo, histórico. Importante considerar que no campo do patrimônio, como colocado por Castriota 

(2009, p.15) “os valores vão ser sempre centrais para se decidir o que conservar – que bens materiais e 

imateriais representarão a nós e a nosso passado – bem como para determinar como conservar – que 
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tipo de intervenção esses bens devem sofrer para serem transmitidos para as gerações futuras”. 

Entende-se que uma conservação pensada a partir da paisagem, e não num perímetro de edificações, 

poderia incentivar a conservação destes valores mais subjetivos e suscitar que as intervenções que 

viessem a ocorrer considerassem a noção do todo, ainda que agissem no específico. É objetivo deste 

trabalho, trazer à tona a paisagem da Cidade Alta, para que a partir da apreensão de suas formas e 

imagens – antigas e atuais – possamos repensar se o caminho trilhado para sua conservação é 

realmente o que devemos seguir. 

Esta dissertação, como já enfatizado nos parágrafos anteriores, tratará especificamente da paisagem da 

Cidade Alta, inserindo-a no contexto urbano que é o Centro Histórico de João Pessoa, mas salientando 

as suas especificidades, as suas características que lhe tornam uma paisagem merecedora de 

conservação como tal. Para tanto, a pesquisa por nós desenvolvida toma corpo neste documento 

organizando-se da seguinte maneira: 

O Capítulo I, intitulado Paisagem, Cultura e Patrimônio está dividido em três tópicos: Paisagem e 

Geografia, Paisagem e Arquitetura e Paisagem e Patrimônio. No primeiro tópico, investiga-se o caminho 

percorrido pelo conceito de paisagem, partindo do seu surgimento na pintura até sua apropriação pela 

geografia, destacando-se a associação feita com o conceito de cultura, dentro da mesma disciplina. 

Pretende-se nesta primeira parte ampliar a noção de paisagem e o entendimento que as várias 

correntes geográficas tiveram desse conceito, o que contribuíra para a construção do conceito 

polissêmico que hoje se atribui à paisagem.  

No segundo tópico do capítulo, discute-se como se deu a apropriação do conceito de paisagem no 

campo de estudo da Arquitetura e Urbanismo, onde ganha força a expressão paisagem urbana. Ao 

mesmo tempo, frequentemente confunde-se o termo paisagem com o termo paisagismo, sendo que 

este último volta-se muito mais à intervenção do que a discussão conceitual. Nesse contexto trazemos 

alguns autores da disciplina em questão para ilustrar como foi trabalhada a paisagem, direta ou 

indiretamente, aproximando-se muitas vezes dos conceitos de imagem urbana e de morfologia urbana. 

No terceiro e último tópico do capítulo, investigamos como a paisagem foi sendo incorporada à 

discussão relativa à proteção do patrimônio, e para isso, tentamos refazer uma linha temporal das 

principais documentações que tratam do tema, passando por aquelas que abordam a paisagem 
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apenas como ambiência ou entorno de um bem arquitetônico, e por aqueles que a colocam como 

objeto específico da preservação. Neste ínterim, destacam-se os posicionamentos da UNESCO e da 

Convenção Europeia da Paisagem como elementos direcionadores da postura adotada pelos órgãos de 

preservação de diversos países. Fechamos a discussão do tema abordando as documentações 

brasileiras que se referem à preservação da paisagem, uma pauta recente nas discussões 

preservacionistas deste país. 

O Capítulo II, Forma e Paisagem na Cidade Alta, traz de volta a construção teórica sobre a forma da 

cidade, fundamentada nos conceitos de autores como Aldo Rossi e Garcia Lamas. Estudaremos como 

a compreensão destes sobre as formas urbanas pode ser tomada como uma estratégia metodológica 

para entender a forma específica da Cidade Alta, interpretando-a através de elementos morfológicos de 

análise. O estudo da forma da cidade se faz de extrema importância para o estudo da paisagem, pois é 

no solo urbano e nas formas construídas sobre este que se desenha a paisagem que hoje podemos 

observar, tendo os elementos urbanos assim, papel preponderante nessa construção.  

Neste capítulo, faz-se uma leitura da forma da Cidade Alta ao longo da história, em suas duas principais 

categorias – traçado e edifícios – para tanto, partimos a análise do tempo presente em direção à época 

de sua ocupação e povoamento. Essa leitura, desenvolvida por meio de um percurso nas ruas da 

Cidade Alta, procura compreender mais a fundo como se construiu a paisagem atual, quais elementos 

morfológicos foram determinantes para tanto, e enfim, como se deu esse processo ao longo do tempo e 

dos períodos históricos que marcaram o desenvolvimento da cidade de João Pessoa. 

O Capítulo III, Imagem e Paisagem na Cidade Alta se fundamenta nos autores que tratam da imagem da 

cidade, abordagem explorada principalmente no campo da arquitetura com o conceito de paisagem 

urbana. Neste capítulo, a Cidade Alta será explorada de maneira próxima ao capítulo anterior, contudo 

será a imagem e não a forma que conduzirá a narrativa, onde as fotografias terão papel de destaque. 

Para tanto, refazemos brevemente o caminho percorrido pela fotografia, na intenção de ilustrar as 

possibilidades de apreensão da paisagem a partir desta técnica, assim como o seu uso enquanto fonte 

documental, visto que será através desses dois modos de apropriar-se da fotografia que tentaremos 

reconstituir as imagens antigas mais representativas nos dias atuais, para identificarmos quais foram as 

principais permanências e mutações na paisagem da Cidade Alta. Em seguida, abordamos a análise 
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visual enquanto método e fundamentação para a apreensão proposta. Com isso, pretendemos avaliar 

qual Cidade Alta que temos hoje, de que forma estamos conservando sua paisagem para que esta 

possa ser transmitida às gerações posteriores e se é possível, exatamente com esta Cidade Alta dos 

dias atuais, tão diferente do que fora antes, que nos identifiquemos e a acolhamos também como sendo 

o nosso Centro Histórico.  

Com fins de consulta, apresentamos a seguir um mapa de referência onde é possível localizar alguns 

pontos de interesse do Centro Histórico de João Pessoa, aos quais nos reportaremos diversas vezes 

nos capítulos seguintes.  

 

 

 

Fig. 06: Mapa da área 

central de João Pessoa, 

demarcado alguns 

pontos de interesse. 

Fonte: IPHAN, 2006, 

editado por nós 

 

Legenda: 

1. Academia de Comércio Epitácio Pessoa. 2. Praça Venâncio Neiva e Pavilhão Do 

Chá.  3. Tribunal de Justiça 4. Palácio da Redenção 5. Praça João Pessoa 6. 

Paraíba Palace 7. Praça Vidal de Negreiros (Ponto Cem Réis) 8. Igreja da 

Misericórdia 9. Praça Aristides Lobo. 10. Teatro Santa Roza 11. Praça Rio Branco. 

12. Ordem Terceira do Carmo. 13. Praça Dom Adauto (Largo do Carmo). 14. 

Mosteiro de São Bento 15. Praça Dom Ulrico. 16. Matriz de Nossa Senhora das 

Neves 17. Adro e Largo de São Francisco 18. Igreja e Convento de Sto. Antônio e 

Ordem 3ª de São Francisco 19. Praça Anthenor Navarro 20. Igreja e Largo de São 

Frei Pedro Gonçalves 
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 1.1 | Paisagem e Geografia 

A palavra paisagem circula no vocabulário de diferentes disciplinas, tais como a arquitetura, história, 

filosofia, ecologia e geografia, mas pode-se dizer que nesta última estão os principais aportes 

conceituais e metodológicos que permeiam a ampla discussão acerca da polissemia do termo e de sua 

utilização. Contudo, antes de consagrar-se entre os conceitos-chave da geografia, a paisagem 

percorreu o caminho que levou-a do senso comum à sua apropriação pelas artes. A noção de 

paisagem surge a partir do século XVI, emergindo das novas técnicas de pintura e expandindo-se para 

a literatura remetendo sempre a um sentimento de natureza, reproduzida como “um éden em jardins 

fechados” (LUCHIARI, 2001, p.14) O Renascimento
6

, ao tomar a natureza como algo exterior ao 

indivíduo, a qual lhe caberia um olhar de apreciação, tem importante papel nessa laicização dos 

elementos naturais, que remetiam até então a algo temível, representado na literatura por florestas 

escuras, ou como um local de trabalho, de onde o homem tiraria seu sustento com a extração da 

madeira. Essa aproximação do homem com o mundo natural fez da natureza a única, senão a mais 

forte expressão da paisagem, traduzida na representação da pintura renascentista, inicialmente como 

pano de fundo para alguma figura humana. Segundo Costa e Gastal (2010, p.3), é com o Romantismo
7

 

que a paisagem vai além do seu papel compositivo e passa a tema dominante na pintura, interligando 

elementos naturais anteriormente isolados, agora como motivos centrais na composição de um todo.  

                                                           
6
 Período da história da Europa que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde se destaca no 

campo das artes, a revalorização da estética e cultura da antiguidade clássica. Nas obras renascentistas 

privilegiavam-se as situações do cotidiano com rigorosa representação das formas humanas. 

7
 Movimento sobretudo artístico caracterizado pela ênfase na subjetividade e emoção do indivíduo. Destaca-se 

também uma forte expressão nacionalista, advinda de uma visão de mundo centrada no indivíduo. 
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Para Luchiari (2001, p.15), até o séc. XVIII paisagem era sinônimo de pintura. A expressão dessa pintura 

– fortemente vinculada ao olhar de um determinado observador, no caso, o artista, e ao enquadramento 

que este fazia da realidade perceptível – seguia padrões compositivos e estéticos regidos pela invenção 

da perspectiva, que possibilitava representar em duas dimensões a cena vista a olho nu. A pintura 

possibilitava ainda ao artista “reordenar” a realidade, criando um curso d’água ou uma arborização que 

equilibrasse a simetria por vezes inexistente, permitindo representar a paisagem de forma idealizada.  

Dois aspectos são importantes a considerar sobre a trajetória da paisagem enquanto apreensão do 

observador. O primeiro, o surgimento da fotografia, já no séc. XIX, impôs uma nova visão e 

consequentemente representação da paisagem. A realidade não podia mais ser alterada em tela, 

exigindo do observador uma maior preocupação com o enquadramento. Ao lado disso, a maior 

reprodutibilidade do que se vê e a simplificação desse processo reprodutivo, contribuíram para a 

ampliação dos motivos paisagísticos, desmitificando a natureza e incorporando novos valores a serem 

captados pelas lentes das máquinas fotográficas. O segundo aspecto advém da introdução e extensão 

das vias férreas, fruto da Revolução Industrial, como alerta Meneses (2002, p.46). Para este autor, a 

descontinuidade tempo-espacial, a sequência, a velocidade e a transitoriedade experimentadas pelo 

observador em movimento, dentro de um trem, por exemplo, quebram a noção de enquadramento 

presente na pintura e tornam a paisagem algo decomposto, atribuindo-lhe uma nova dimensão de 

percepção. 

 Através de pinturas ou fotografias de paisagens, a combinação dos elementos naturais e humanos 

buscava retratar a especificidade regional e o modo particular como se aproveitavam localmente os 

seus recursos (SALGUEIRO, 2001, p.40). Indo além da dimensão da apreciação artística da paisagem, e 

explorando a possibilidade de descrever suas características diferenciando-a, portanto, de outra 

paisagem qualquer, encontra-se a linha tênue, porém determinante, que traz a paisagem para objeto de 

interesse dos estudos científicos da geografia. Essa dualidade da apreensão científica e artística é 

revelada por Luchiari (2001), quando afirma que  

Desde o início, a apreensão da paisagem, como fenômeno visível se colocou como o 

centro de um conflito entre objetividade (descrição de elementos concretos da 

fisiologia da paisagem que poderiam ser analisados por qualquer geógrafo) e 
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subjetividade (descrição seletiva dos elementos da paisagem, conforme o interesse 

explicativo). (LUCHIARI,  2001, p.15) 

Para Corrêa (1995, p.16) o objeto de estudo da geografia, como ciência social, é a sociedade, que por 

sua vez, “é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau de parentesco, pois 

todos se referem à ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e 

território”.  Segundo Holzer (1999, p.153), a geografia como ciência acadêmica recriou o conceito de 

paisagem absorvendo muito pouco do sentido original renascentista, onde era entendida como “espaço 

que se observa num golpe de vista”. Enquanto categoria geográfica, a paisagem voltou-se para o 

entendimento de “área fisicamente e culturalmente reconhecível”. Schier, (2003, p.80) acrescenta que 

desde o século XIX a paisagem vem sendo discutida pela geografia no intuito de entender as relações 

naturais e sociais de um determinado espaço. Para este autor, a interpretação do conceito exibe visões 

distintas dentro das múltiplas abordagens geográficas, que refletem as tendências dos estudos 

nacionais e as influências culturais dos geógrafos. Importante salientar que a história do pensamento 

geográfico reflete o pensamento científico de cada época, o que alimenta distintas reinterpretações do 

conceito de paisagem, tornando-o polissêmico sem, contudo, perder sua essência maior que o 

relaciona a uma porção da terra delimitada, vista, construída, ou percebida, conforme o contexto em 

que é tomada a sua interpretação.  

A representação artística e os estudos da disciplina geográfica sempre diferenciaram paisagens naturais 

de paisagens humanizadas, tomando-se esta última como aquela que sofreu intervenção humana, ao 

contrário da primeira, que faz referência apenas aos rios, árvores, montanhas enquanto intocados pelo 

homem. No entanto, a diferenciação destes termos é frequentemente interrogada, dando lugar a 

questionamentos tais como os reais limites da intervenção humana, ou seja, até onde se pode atribuir a 

uma paisagem a característica de “intocada”. 

Essa discussão toma novo impulso quando a paisagem humanizada abre espaço ao conceito de 

“paisagem cultural”, remetendo também à intervenção do homem, mas dando ênfase às expressões da 

cultura de um povo através de suas intervenções no espaço onde vive. O significado de cultura, tão 

dinâmico e elástico quanto o significado de paisagem, acrescenta a este último, novas implicações 

conceituais e, juntos, tornam-se a chave para compreender a noção de paisagem cultural hoje 
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largamente difundida. Para tanto, será necessário refazer em linhas gerais o percurso que estes 

conceitos trilharam ora interligados, ora afastados, em cada fase da constituição do pensamento 

geográfico e seus paradigmas então dominantes para que seja possível resgatar e reacender questões 

relevantes da constituição do conceito de paisagem cultural, direcionando sobre estas um outro olhar. 

1.1.1 Paisagem e cultura no pensamento geográfico 

O conjunto de correntes que caracterizaram a geografia entre 1870 – quando esta se tornou disciplina 

nas universidades europeias – até a década de 1950, quando surgem as primeiras críticas que 

revolucionaram o pensamento geográfico, é considerado por Corrêa (1995, p.17) como Geografia 

Tradicional, que, ainda segundo o mesmo autor, privilegiou entre os conceitos geográficos, aqueles de 

paisagem e região. A princípio, o interesse dos geógrafos limitava-se às paisagens naturais e a busca 

por descrevê-las ou retratá-las era uma forma de resguardá-las da ação iminente do homem, assim 

como de promover uma espécie de catalogação da natureza em suas formas na superfície da terra: 

estes interesses podem ser inscritos dentro do que se convencionou chamar de Geografia Física. 

Contudo, não tardou para que a ideia de interação entre homem e natureza da qual a paisagem era 

reflexo, se tornasse atraente aos geógrafos, abrindo um novo campo de pesquisa: a Geografia Humana. 

Para Claval (2004), a Geografia Humana não tinha a intenção de opor-se à geografia física, nem de 

render-se às questões de cunho predominantemente social, mas de estudar as complexas relações 

entre os homens e os ambientes onde eles vivem.  

Foram os geógrafos alemães que primeiro se apropriaram do termo paisagem como categoria 

científica. Ainda que de tradição fortemente marcada pelo determinismo ambiental, a concepção de 

paisagem da geografia alemã englobava os valores naturais e humanos, valores estes expressos na 

própria composição do termo landschaft, que segundo Polette (1999, p.86) “possuía um significado de 

constituição espacial ou ordenamento característico de uma região: a fração ‘land’ como país, área, 

região ou território; e a fração ‘schaft’ como constituição ou estabelecimento de uma ordem social”.
8

 

                                                           
8 Destaca-se a contribuição de Otto Schlüter e Siegfried Passarge onde, segundo Ribeiro (2007, p.18), o primeiro 

inicia os estudos de morfologia da paisagem descrevendo suas partes componentes criadas pela atividade 

humana, e o segundo cria a noção de hierarquia de escalas para estudar paisagens e regiões, ambos investigando 
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Para os franceses, a paysage, muitas vezes tratada como região, era o relacionamento do homem com 

seu espaço físico, entre o meio e as sociedades humanas, onde estas poderiam intervir ainda que o 

meio exercesse influência recíproca. A tradição francesa de estudos da paisagem tem origem com Paul 

Vidal de La Blache em 1903, embora este a princípio substitua o termo paisagem por um conceito até 

então equivalente, a região. A partir do que denominou “gênero de vida” procurava exprimir a relação 

entre a população e o meio pela adaptação transmitida através da herança cultural. Nesse sentido, cada 

gênero de vida correspondia a uma paisagem-tipo, relacionada a uma localização especifica da 

superfície da terra.  

Segundo Claval (2010 [2002], p.149-150), La Blache não usava o termo cultura, mas a ideia de cultura 

tinha um lugar central no seu entendimento da disciplina geográfica e na sua interpretação das relações 

entre as sociedades humanas e o meio ambiente. Para Name (2010, p.167), os termos “gênero de 

vida”, “adaptação ao meio” e “hábito”, presentes no discurso de La Blache como fatores que moldam 

as regiões / paisagens dos grupos humanos, subentendem a concepção de cultura existente na escola 

francesa
9

. 

Nos Estados Unidos, os estudos de paisagem tem forte influência da tradição alemã, inclusive na 

formação etimológica do termo landscape, próximo de landschaf. Esses estudos foram introduzidos ao 

pensamento norte-americano por Carl Sauer, a partir de suas teorias sobre a morfologia da paisagem. 

Este geógrafo tem um papel importante na discussão da paisagem cultural
10

 e é a partir de sua obra 

que o conceito ganha força e passa a ser amplamente difundido e utilizado até os dias atuais, ainda que 

recaiam sobre o autor, e o conceito, inúmeras críticas.  

Sauer (1998 [1925], p. 59) define paisagem cultural como aquela modelada a partir de uma paisagem 

natural por um grupo cultural, onde a cultura é o agente, a área natural é o meio e a paisagem cultural o 

                                                                                                                                                                                     
os mecanismos de transformação da paisagem natural em cultural. Contudo, essa aproximação entre homem e 

meio era até então investigada a partir das marcas humanas deixadas na superfície terrestre, e das transformações 

desencadeadas pelo homem no meio. 
9
 Os escritos de Vidal de La Blache influenciaram também importantes contribuições aos estudos paisagísticos 

franceses, entre eles, aqueles publicados por Jean Brunhes, em 1912, e Eric Dardel, em 1952, onde o primeiro por 

investigar a interação entre conjuntos geográficos onde se expressavam fenômenos físicos e humanos (CAPEL, 

2002) e o segundo por explorar o sentido da presença humana na superfície da terra (CLAVAL, 2010, p.157) 

10 Destaca-se na obra de Sauer a influência de antropólogos como Robert Lowie e Alfred Kroeber com os quais teve 

contato durante sua estada na Universidade de Berkeley, Califórnia. Como “Escola de Berkeley” ficaram conhecidos 

os autores contemporâneos e discípulos de Sauer que tratavam do método morfológico. 
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resultado. Este pensamento é claramente fundamentado nas discussões anteriores sobre a intervenção 

humana na paisagem “intocada” e ainda que se assemelhe, em certos aspectos, a uma forma 

positivista de tratar a paisagem, era, no entanto uma busca por transparecer a cientificidade da 

paisagem enquanto objeto maior dos estudos geográficos. “A tarefa da geografia é concebida como o 

estabelecimento de um sistema crítico que envolva a fenomenologia da paisagem, de modo a captar 

em todo o seu significado e cor a variada cena terrestre.” (SAUER, 1998, p.22) 

É recorrente na obra deste autor, o uso de expressões de linguagem que remetem a associações e 

interdependências para explicar a conformação da paisagem: Sauer fala de fenômenos 

interdependentes (p.17), objetos em inter-relação (p.22), formas integrantes e paisagens relacionadas 

com outras paisagens (p.23), somatório de características gerais e relações de elementos da forma 

dentro da paisagem (p.27). Nesse sentido define a paisagem como  

uma forma da terra na qual o processo de modelagem não é de modo algum 

imaginado como simplesmente físico. Ela pode ser, portanto, definida como uma área 

composta por uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais. 

(SAUER, 1998, p.23). 

Sauer introduz também a noção de conteúdo da paisagem, descrevendo este como algo menor do que 

o todo de seus componentes visíveis, encontrado nas qualidades físicas e nas formas do uso da área, 

“em fatos de base física e fatos da cultura humana” (SAUER, 1998, p.29). No seu entender, o conteúdo 

de base física corresponde ao “sítio” e consequentemente, os fatos de cultura correspondem a sua 

expressão cultural, às ações do homem sobre esse sítio. Ecoando a tradição alemã e francesa, o autor 

entende que: 

Há uma forma estritamente geográfica de se pensar a cultura, a saber, a marca da 

ação do homem sobre a área. Podemos pensar nas pessoas como associadas dentro 

de uma área, como podemos pensar nelas como grupos associados por 

descendência ou tradição. No primeiro caso, estamos pensando em cultura como uma 

expressão geográfica, composta de formas que são uma parte da fenomenologia 

geográfica.(SAUER, 1998, p.30, grifo nosso) 

Esse entendimento predominantemente materialista da cultura como expressão geográfica repercutiu 

em diversas críticas à obra deste autor. Na verdade, as críticas pareciam estar muito mais voltadas a 
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rebater sua visão positivista em busca de maior subjetividade para a compreensão da paisagem, reflexo 

de uma movimentação ideológica muito maior, contrária aos ideais positivistas. 

Ainda que voltado principalmente à forma física da paisagem, Sauer considera que muito do significado 

desta deve-se as suas qualidades estéticas, tomadas somente através da abordagem subjetiva. Para o 

autor, é possível que, após o estudo dos aspectos formais, exista ainda “uma qualidade para ser 

compreendida em um plano mais elevado que não pode ser reduzido a um processo formal” (SAUER, 

1998, p.61). Curioso observar que este trecho citado apresenta-se num capítulo intitulado como “Além 

da Ciência”, seguido por outro cujo título é “Visões divergentes da geografia”, o que nos leva a crer que 

para o autor, esse aspecto subjetivo ainda que intrínseco à paisagem, não poderia ser tomado como 

um estudo científico, ao menos não no campo geográfico estabelecido até então. 

1.1.2 Novos rumos para a relação entre cultura e paisagem 

Até a década de 1940, a Geografia Cultural como vertente da Geografia Clássica, atinha-se ao 

pensamento da Escola francesa e da Escola de Berkeley, ou seja, ao gênero de vida e às marcas que a 

cultura imprimia na paisagem, respectivamente. Segundo Zanatta (2007, p.228), ainda que abordassem 

a temática da cultura, esses conceitos não acompanhavam a evolução da antropologia que então 

sobressaltava a “cultura mental” e os aspectos psicológicos da sociedade. Claval argumenta que “a 

pouca atenção dada pelos geógrafos culturais aos aspectos subjetivos das relações entre espaço e 

cultura foi um dos motivos que levou ao seu arrefecimento no decurso dos anos que seguiram” 

(CLAVAL, 1999 apud ZANATTA, 2007, p.228). 

Paralelamente a esse discurso, correntes contrárias às teorias de Sauer e La Blache alegavam que o 

conteúdo destes se mostrava arcaico frente à necessidade de uma geografia adaptada à nova realidade 

do mundo no pós-guerra. Nesse contexto, surgem entre os anos de 1950 e 1970 tendências 

geográficas alternativas ao pensamento então estabelecido. Entre estas, três vieram a se consolidar 

enquanto escolas, sendo elas a Geografia Quantitativa, a Geografia Crítica e a Geografia Humanista. 
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A Geografia Quantitativa desponta ainda na década de 1940 nos Estados Unidos, mas foi a partir da 

década de 1950 que começou a se difundir e se ampliar. Também conhecida como Nova Geografia, era 

de formação positivista e refletia em suas ideias as posturas contestadoras e revolucionárias do 

momento pós-guerra. Segundo Christofoletti (1985) essa corrente prega um maior rigor na formulação 

de explicações para os fenômenos geográficos, colocando o caráter de cientificidade em primeiro plano 

a partir do uso de técnicas estatísticas e matemáticas. A paisagem, por esse entendimento, fica de fora 

das discussões lógicas da geografia quantitativa, quando não, segundo Salvio (2008, p.9), é tratada 

predominantemente por seus aspectos físicos, com um permanente viés positivista ora marcado pelo 

determinismo, ora pelo possibilismo
11

. 

Tem início entre as décadas de 1960 e 1970, com a preocupação de ser crítica e atuante, a Geografia 

Crítica ou Radical, que traz em suas bases uma rediscussão das teorias do materialismo histórico, 

ressaltando uma postura contrária à geografia quantitativa. Para Christofoletti (1985, p.27), a geografia 

crítica interessa-se pela análise dos modos de produção e das formações socioeconômicas, cujas 

características refletem-se na paisagem geográfica. Contudo, segundo Name (2010, p.171), por ser 

tomada como manifestação física da formação socioeconômica, a paisagem passa a ser entendida 

somente pela sua materialidade, tendo a dimensão cultural reduzida à ideologia e perdendo relevância 

na produção acadêmica. Para os geógrafos críticos, é o espaço e não a paisagem o objeto da 

disciplina, pois o modo de constituição do primeiro se afinaria muito mais aos processos sociais
12

. 

Na década de 1970 outra corrente geográfica ganha espaço: a Geografia Humanista. Nascida num 

ambiente contestador e libertário marcado pela insatisfação com o positivismo, essa corrente apela para 

a subjetividade e a sensibilidade na geografia, assim como para a valorização do individuo. Esta 

subjetividade refletiu-se numa maior aproximação entre o sujeito que observa e aquilo que é observado, 

destacando a relação entre essas duas partes. Conforme afirma Corrêa (1995, p.30), a geografia 

humanista privilegia o singular ao universal e fundamenta na compreensão, e não na explicação, a 

inteligibilidade do mundo real. 

                                                           
11

 O determinismo concebe os fenômenos como regidos por leis naturais de causa e efeito, corroborando para a 

negação da possibilidade de liberdade, enquanto o possibilismo atribui ao homem o papel de agente modificador, 

cabendo ao meio a oferta de possibilidades para essas modificações. 

12
 Para os geógrafos críticos, o espaço é um produto social que ao mesmo tempo em que reflete os seus 

processos e conflitos, exerce também influência sobre eles.  
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Segundo Salvio (2008, p.9) este ramo da geografia, também chamado de Geografia da Percepção, 

busca entender “como os homens se apropriam do espaço por eles vivenciado, [...] como reagem 

frente às condições e aos elementos da natureza ambiente, e como este processo se reflete na ação 

sobre o espaço”. Ainda para esta autora, dentro desse entendimento a paisagem é interpretada a partir 

da “percepção e ação de atores subjetivos no meio que os contém”. Os valores e simbolismos da 

Geografia Humanista, por sua vez tendo como suporte a fenomenologia, reaproximam o conceito de 

cultura ao conceito de paisagem. Contudo, ainda que o conceito de paisagem seja revalorizado, nesta 

corrente sobressaem os conceitos de lugar e espaço, sendo este último concebido como “espaço 

vivido”, numa retomada à tradição de Vidal de La Blache (CORRÊA, 1995, p.30-31)
13

.  

É possível perceber que as três principais correntes geográficas “modernas” não rompem em definitivo 

com as teorias da geografia tradicional, mas acrescentam-lhe novas interpretações a partir da crítica às 

anteriores e da aproximação destas interpretações ao pensamento filosófico dominante em cada época. 

Importante salientar que as correntes geográficas coexistem em determinados períodos e são 

retroalimentadas pelas críticas e pela produção de seus autores em revistas de grande circulação e no 

ambiente acadêmico. O que se pode ressaltar entre as três correntes aqui expostas são as interações 

entre estas, onde se destaca, por exemplo, a oposição ao positivismo quantitativo pela geografia crítica 

e pela geografia humanista, e a separação entre sujeito e objeto pela geografia quantitativa e geografia 

radical, ao contrário da subjetividade humanista. Nesse ambiente de críticas e contestações, a 

paisagem gradativamente assume um papel menos materialista e mais engajado tanto por um grupo 

social – como na geografia crítica – quanto pelas manifestações pessoais e “vernaculares” da geografia 

humanista. Segundo Claval (2010, p.164), até a década de 1970 as epistemologias dominantes não 

ofereciam condições de que a geografia humanista se construísse sobre uma base cultural, mas essa 

corrente traz importantes considerações a respeito do entendimento de paisagem e sua relação com a 

cultura, corroborando para uma renovação da geografia cultural, como veremos a seguir.  

                                                           
13 Na Geografia Humanista, a paisagem está, ainda que discretamente, presente na obra de David Lowenthal, ex-

aluno de Sauer, que juntamente com Yi-Fu Tuan são os dois principais idealizadores da corrente em questão. Numa 

abordagem tradicionalista e nostálgica, Lowenthal entende que o passado é determinante para a nossa visão de 

mundo e que o modo como nos apropriamos e modificamos esse passado poderá influir na constituição de novas 

paisagens, a partir de adições e acúmulos (HOLZER, 2005, p.30) Por sua vez, Yi-Fu Tuan propõe o termo “topofilia” 

para designar a ligação afetiva entre o indivíduo e o lugar. Ainda para Tuan, era necessário resgatar o significado 

simbólico das paisagens, até então negligenciados pelos geógrafos (1976, apud NAME, 2010 p.172). 
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1.1.3 Repensando cultura, repensando paisagem 

No final da década de 1970 e durante a década seguinte, as críticas à geografia cultural propagada por 

Sauer e La Blache – depois de questionada veementemente pelas ditas correntes modernas da 

geografia – fundamentaram um processo interno de renovação da disciplina, culminando no que se 

convencionou chamar de Nova Geografia Cultural, cujo êxito se consolidaria mais notadamente na 

década de 1990. Segundo Corrêa e Rosendhal (2010, p.12), esse processo de renovação se fez num 

contexto de valorização da cultura, antecipado ideologicamente por um conjunto de mudanças em 

escala mundial que ressaltaram esta dimensão. Conforme argumenta Claval (2010, p.162), os geógrafos 

não se limitaram, contudo, a desenvolver o termo geografia cultural apenas como um novo domínio, 

mas buscaram reconstruir toda a geografia humana a partir de uma nova perspectiva, cultural. 

O próprio conceito de cultura foi modificado, se afastando da visão determinista e partindo para uma 

interpretação imaterial em favor do significado, enfatizando a necessidade de uma teoria que pudesse 

tratar da paisagem contemporânea e da “sofisticada cultura moderna” (COSGROVE, 1998 [1989], 

p.101). Conforme afirma Corrêa (1999, p.51), “o ressurgimento da geografia cultural se faz num contexto 

pós-positivista e vem da consciência de que a cultura reflete e condiciona a diversidade da organização 

espacial e sua dinâmica”. Essa forma de pensar a cultura enquanto reflexo e condição, quebra com o 

entendimento do sujeito como agente de forças culturais externas, ao mesmo tempo em que promove 

novas investigações e reinterpretações dos objetos geográficos pela sua expressão enquanto símbolo e 

significado. Segundo Cosgrove e Jackson (2010 [1987], p.136) “para essa ‘nova’ geografia a cultura 

não é uma categoria residual, mas o meio pelo qual a mudança social é experienciada, contestada e 

constituída”. 

Entre os principais nomes da Nova Geografia Cultural, destacam-se James Duncan, Denis Cosgrove, 

Paul Claval e Augustin Berque, sendo os dois últimos representantes da tradição francesa e os 

primeiros, da tradição anglo-saxônica dos estudos geográficos. No Brasil, destacam-se as pesquisas de 

Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendhal. 

Duncan usa o termo “heterotopia” para se referir à forma como a nova geografia cultural aborda a 

paisagem, tomando-a sob diferentes linguagens. Este autor celebra a pluralidade de opções com que a 
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paisagem passa a ser analisada, onde o objetivo dos geógrafos seria a “elucidação do processo 

cultural por meio do estudo das paisagens” (DUNCAN, 1990 apud MELO, 2001, p.37). 

A metáfora de ler a cultura e a paisagem como um texto é utilizada por Duncan em The City as Text
14

, 

publicado em 1990, onde o autor entende que por codificar informações, as paisagens e o contexto em 

que são produzidas podem ser lidos, assim como escritos, em outros meios, outros sistemas sociais, 

como o sistema do poder político, analisado na obra em questão (MELO, 2001, p.41-42). O autor 

destaca ainda que a paisagem “é um dos elementos centrais dentro de um sistema cultural, como uma 

reunião ordenada de objetos, em texto [...] através do qual um sistema social é comunicado, 

reproduzido, experimentado e explorado” (DUNCAN, 1990 apud MELO, 2001, p.43). 

Já para Cosgrove, cabe à geografia cultural a tarefa de apreender a dimensão da interação do homem 

com a natureza e o papel dessa interação na organização do espaço. O autor se insere na discussão 

sobre o emprego do termo cultura quando afirma que “pouco se ganha ao se tentar uma definição 

precisa de cultura. Fazê-lo implica sua redução a uma categoria objetiva, negando sua subjetividade 

essencial. [...] A palavra é ideológica.” (COSGROVE, 2010 [1983], p.103). Seu discurso continua 

associando a nova forma de interpretar a cultura com uma nova forma de entender a paisagem 

Ao reconstruir os conceitos de paisagem e de cultura com novas referências 

conceituais, os estudos recentes de geografia cultural enfatizam o caráter de 

construção cultural sofisticada do próprio conceito de paisagem. [...] Assim, as 

qualidades simbólicas da paisagem, que produzem e sustentam seu significado 

social, tornaram-se objeto de pesquisa, ampliando as fontes disponíveis para a 

geografia cultural. (COSGROVE e JACKSON, 2010 [1987], p.137) 

Segundo Melo (2001, p.39), a partir da crítica à geografia humanista, a abordagem de Cosgrove 

fundamenta-se na inter-relação entre os termos paisagem, cultura e simbolismo, considerando que “a 

paisagem deve ser analisada como resultante da forma como a sociedade a organiza a partir do modo 

de produção, dotando-a de significado” (MELO, 2001, p.37). Na interação entre os três termos, 

Cosgrove destaca ainda que todas as paisagens são simbólicas, mesmo que a ligação entre o símbolo 

e o que ele representa seja tênue (COSGROVE, 1998, p.106). 

                                                           
14

 DUNCAN, James. The City as Text: the Politics of  Landscapes Interpretation in the Kandyan Kingdom. USA: 

Cambridge University Press, 1990 
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Entre os geógrafos de tradição francófona, Paul Claval é um efusivo defensor da geografia cultural, ou 

melhor, da abordagem cultural na geografia, como assim preferia tratar, por acreditar que “todos os 

fatos geográficos são de natureza cultural” (CLAVAL, 2010 [2002], P.147). Em alguns dos seus textos 

mais importantes, o autor desvela o caminho percorrido pelo pensamento geográfico e entende que a 

renovação cultural não é uma ação recente, mas um processo que levou muitos anos, nos quais a 

disciplina geográfica buscou se desvincular do estigma de ciência de regiões e paisagens reduzida à 

análise dos mecanismos que permitem a sociedade funcionar, até que se tornasse uma reflexão “sobre 

o papel que o espaço e o meio tem na vida dos homens, sobre o sentido que eles lhes dão e sobre a 

maneira pela qual eles os utilizam para melhor se compreenderem e construírem seu ser profundo” 

(CLAVAL, 2006, p.90). Para Claval, os geógrafos franceses há muito estudam os traços culturais para 

explorar os fatos da civilização e, em sua concepção, Vidal de La Blache (e não Carl Sauer) foi o 

primeiro a sugerir uma dimensão cultural na geografia, através do entendimento do que propôs como 

“gênero de vida”. No entanto, Claval entende que os fatos de cultura são vistos de forma limitada até a 

primeira metade do séc. XX, pois não se voltam a esclarecer o comportamento humano em sua 

dinâmica, “são mais úteis para construir o inventário das formas passadas da ação humana do que 

para compreender aquelas que se verificam nos dias atuais” (CLAVAL, 2001, p.36). Para o período 

contemporâneo, onde crê que o papel da cultura é aceito e reconhecido, distingue duas fases: entre os 

anos 1970 e 1980 com uma variedade de pesquisas novas, e após 1990, onde a geografia cultural é 

repensada numa perspectiva pós-moderna (CLAVAL, 2010, p.148). 

Claval coloca a paisagem como principal temática da nova geografia cultural, mas não a trata como 

realidade objetiva, senão como um suporte de mensagens e símbolos (CLAVAL, 2001, p.58). Esse 

distanciamento da perspectiva material que a geografia trazia até então, é, para o autor, o grande 

enriquecimento das pesquisas dos últimos trinta anos sob o enfoque cultural, visto que  

Em vez de se contentar com a tipologia das paisagens e com o inventário das 

combinações produtivas (gêneros de vida ou modos de produção) que permitem 

explorar o ambiente, trabalha-se com a dialética das relações no espaço, com sua 

ligação ao meio ambiente e ao papel complexo das paisagens, ao mesmo tempo 

suportes e matrizes da cultura (CLAVAL, 2001, p.41). 
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Entre os principais nomes desta nova fase da geografia, a perspectiva cultural aparece mais claramente 

e com mais ênfase nos estudos de Claval. É possível que a tradição francófona de estudos geográficos 

– que durante o período de revolução da geografia moderna se mostrou mais distanciada da 

abordagem positivista e, portanto, não lançou grandes críticas a esse posicionamento – tenha 

contribuído para essa valorização do conceito de cultura que se refletiu na geografia humana 

alcançando a posição de delimitar uma nova geografia, cultural ou de abordagem cultural. Em uma de 

suas publicações, “O Papel da Nova Geografia Cultural na Compreensão da Ação Humana”
15

, datada 

de 2001, o autor enumera quatro pontos que revelam a perspectiva cultural como nova fundamentação 

da geografia humana, resumidamente, são eles: 

Não é possível construir um conhecimento das realidades sociais isento das 

determinações materiais, históricas e geográficas das pessoas que o produzem. [...] 

Todas as ciências devem adotar um novo ponto de partida: devem adotar uma 

abordagem cultural. [...] O termo cultura deve ser utilizado com precaução, porque não 

existe nada que se assemelhe, no mundo objetivo, a esse conceito, que só existe no 

espírito das pessoas. A concepção supra-orgânica de Carl Sauer não pode mais ser 

aceita. A crítica que dela fez James Duncan, há vinte anos, marcou o começo da nova 

abordagem cultural. [...] A abordagem cultural não está limitada àquilo que há meio 

século era classificado sob o rótulo de ‘geografia cultural’. Seu campo é muito maior: 

conscientiza os geógrafos que suas atividades fazem parte da esfera cultural e que é 

impossível construir uma abordagem científica livre de determinação cultural. (CLAVAL, 

2001, p. 48 - 52) 

 

Explorando a dialética entre as dimensões objetivas e subjetivas da paisagem, Augustin Berque entende 

que a paisagem, apesar de uma manifestação concreta, existe também na sua relação com a 

sociedade que a produz continuamente a partir de certa lógica. O autor propõe os conceitos de 

paisagem-marca e paisagem-matriz para expressar essa relação bilateral. 

A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma matriz 

porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da 

cultura – que canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o 

espaço e com a natureza e, portanto, a paisagem do seu ecúmeno. E assim, 

sucessivamente, por infinitos laços de co-determinação. (BERQUE, 1998 [1984], p.84, 

grifos do autor) 

                                                           
15

 CLAVAL, Paul. O Papel da Nova Geografia Cultural na Compreensão da Ação Humana. In: CORRÊA, Roberto 

Lobato; ROSENDHAL, Zeny (org.). Matrizes da Geografia Cultural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. (Série Geografia 

Cultural) 
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Para Berque
16

, é preciso compreender a paisagem por esses dois modos – quando é apreendida por 

um olhar e quando é determinante deste – marca e matriz respectivamente. Berque estabelece seu 

entendimento de paisagem sempre como uma relação entre o objetivo e o subjetivo, como um termo 

mediador entre o homem e o meio. 

 [...] a paisagem não reside nem somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na 

interação complexa desses dois termos. Esta relação, que coloca em jogo diversas 

escalas de tempo e de espaço, não implica menos a instituição mental da realidade 

que a constituição material das coisas. E é na própria complexidade deste cruzamento 

que se trata o estudo paisagístico. (BERQUE, 1994, p.5) 

Além das discussões citadas anteriormente, outras importantes discussões a respeito da paisagem 

contribuíram para a interpretação deste conceito sob uma abordagem cultural, abordagem que resiste e 

predomina nos estudos paisagísticos até os dias atuais. Grande parte dessas discussões foi traduzida 

para o português e publicada em conjunto com a produção nacional devido à atuação engajada do 

NEPEC – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura – que publica a revista “Espaço e 

Cultura”, assim como uma coleção de livros sobre esse tema, com enfoques variados. À frente destas 

publicações estão Zeny Rosendhal e Roberto Lobato Corrêa, ambos vinculados à Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. À Corrêa, deve-se a relevante inserção da dimensão cultural do urbano na geografia, 

o que amplia o espaço da discussão da paisagem urbana a partir de uma abordagem cultural.  

Para Corrêa (2010 [2002], p.167), a incorporação do urbano à geografia cultural ocorreu junto com o 

processo de renovação desta, pois a Escola de Berkeley enfatizava o rural e as sociedades primitivas, 

pouco se interessando pelo urbano, e as tradições francesas privilegiaram as paisagens agrícolas.  

Enquanto isso, a geografia urbana estava inserida numa visão positivista e atinha-se a analisar formas e 

funções em um ponto de vista morfológico, a partir de uma perspectiva econômico-espacial. Por sua 

vez, Corrêa explora a dimensão cultural do urbano dentro da nova geografia cultural e entende que 

“cultura e urbano são temas profundamente relacionados. A cidade, a rede urbana e o processo de 

urbanização constituem-se em expressões e condições culturais” (CORRÊA, 2010, p.175). Para este 

                                                           
16 Os estudos desse autor investigam também o curioso fato de existir civilizações “não paisagísticas”, ou seja, 

civilizações onde não se sabia o que era a paisagem, pois não havia palavras nem imagens que a representassem. 

Outro fato intrigante levantado por Berque é que na China a paisagem era apreendida desde o século IV, 

aproximadamente mil e duzentos anos antes da Europa, que começa a fazer referência a esse termo apenas a 

partir do século XVI (BERQUE, 1994). 
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autor, as relações entre os dois termos são complexas e manifestam-se de diferentes modos, dos quais 

destaca três deles: a toponímia e a identidade, a cidade e a produção de formas simbólicas, e por fim, a 

paisagem urbana e seus significados. 

Acerca da toponímia, admite que esta seja um poderoso elemento de identidade e que “constitui-se em 

relevante marca cultural e expressa uma efetiva apropriação do espaço por um dado grupo cultural” 

(CORRÊA, 2010, p.176). Ao falar da cidade, enfatiza que é por meio de formas simbólicas que esta 

expressa uma dada cultura, referindo-se às construções que evocavam determinados significados e 

funções, como a centralidade da catedral medieval e o arranha-céu da cidade moderna (p.177). Afirma 

ainda que a própria cidade, mais do que as formas que abriga, é ela mesma uma forma simbólica, 

criada ou transformada para tal (p.178) 

Ao falar de paisagem urbana, Corrêa faz menção a diversos autores, alguns deles citados aqui, como 

Duncan e Cosgrove, mas enfatiza apenas a dimensão política e social destas paisagens, chegando a 

interpretá-las como “produto do trabalho social, profundamente impregnada de relações sociais e 

conflitos, e não produto de um indeterminado agente denominado cultura” (CORRÊA, 2010, p.181). Nos 

autores citados e no texto que constrói, o simbolismo presente na paisagem urbana é visto com forte 

apelo econômico, de sentido extremamente político. No entanto, sabemos que ainda que a paisagem 

urbana esteja repleta de significações desta natureza, ela não se encerra nesses aspectos e, ao 

contrário, pode expressar muitas outras faces da sua dimensão cultural, como por exemplo, o seu valor 

enquanto patrimônio, enquanto apropriação do indivíduo, enquanto memória, enquanto identidade 

coletiva. Sobre esses temas que emergem quando se considera a perspectiva dos significados, o 

próprio autor elenca uma série de questionamentos a serem enfrentados por uma longa tarefa. 

Há muito a ser feito, envolvendo, entre outras, as temáticas da identidade, dos modos 

de vida de culturas alternativas, das diversas representações da cidade como um todo 

ou de suas partes, do sagrado e o profano em suas espacialidades e, insistimos, da 

paisagem urbana, esse texto que é simultaneamente marca e matriz culturais. A tarefa 

é longa. Envolve ainda escalas espaciais distintas. A pequena cidade de áreas 

recentemente incorporadas ao ecúmeno, pequenas cidades decadentes, capitais 

regionais em diversos contextos, centros funcionalmente especializados e centros 

metropolitanos. Envolve ainda as partes da cidade, condomínios exclusivos, favelas, 

shopping centers, uma rua, praça, um bairro, enfim, uma gama enorme de recortes 

espaciais. (CORRÊA, 2010, p.183, grifo nosso). 
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Como vimos, o caminho traçado pela paisagem na geografia foi ao longo dos anos ampliando a sua 

abrangência e intensificando o debate da sua associação com o homem. A paisagem antes vista como 

predominantemente natural hoje se depara com questionamentos tais como os citados por Corrêa, que 

trazem a tona o papel de uma paisagem urbana, constituída a partir de outros recortes, vista sob outros 

olhares, cada vez mais plurais.  

O posicionamento de Correa afina-se também com o de Meneses, que entende que a cidade constituiu-

se como um dos principais lugares de paisagem (2002, p.30), mas que falar de paisagem urbana é 

sempre algo ambíguo desde a origem (p.38), visto que  

Recentemente a cidade passa a ser objeto de um olhar paisagístico ou a se 

transformar em representação paisagística, em pé de igualdade com a “natureza 

virgem” e, particularmente, o campo. Com efeito, a palavra paisagem ainda conota 

fortemente natureza e ruralidade. De seu lado, cidade conota artificialismo. Como falar 

então de paisagem urbana? (MENESES, 2002, p.38, grifos do autor) 

Essa discussão acerca da paisagem urbana tem continuidade enquanto objeto de estudo da 

arquitetura, onde já não mais focando nos seus conceitos, mas nas suas aplicações, continua-se o 

discurso da paisagem, ainda que abraçando outras questões. Na verdade, ao mesmo tempo em que a 

geografia revelava a categoria de paisagem esta começava a ser explorada em outros campos, e na 

arquitetura e urbanismo, que traz importantes contribuições especificamente em respeito à paisagem 

urbana amparada principalmente nas discussões sobre as cidades do pós-guerra. Afastando-se da 

associação com o termo cultura, veremos a seguir que a paisagem na arquitetura enfatiza a sua 

dimensão visível e formal, ao mesmo tempo em que abre caminho para sua discussão no campo da 

preservação. 
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1.2 | Paisagem e Arquitetura  

Como dito anteriormente, o conceito de paisagem circula entre diversas disciplinas, ainda que entre os 

geógrafos seus aportes conceituais tenham sido mais profundamente desenvolvidos. Nessa pluralidade 

de disciplinas é tênue a distinção que se faz entre os diferentes significados de um campo para outro, 

mesmo onde as práticas profissionais destes parecem suficientemente distintas. Para a arquitetura e 

urbanismo, o interesse no estudo da paisagem se distancia do seu entendimento enquanto natural e 

intocada e recai sobre aquelas paisagens onde é notável a presença da intervenção humana. Assim, 

fica subestimado o embate entre paisagem natural e paisagem cultural – na acepção primeira deste 

termo – e passa a ser a paisagem da cidade o objeto de estudo da disciplina, cabendo aos geógrafos 

as investigações acerca das paisagens naturais. 

Contudo, a presença do elemento natural na paisagem não fica restrita apenas à geografia, mas 

reaparece na arquitetura através do projeto de parques e jardins, no que se convencionou chamar de 

paisagismo. Nesse sentido, é bastante forte a associação do termo paisagem com o termo paisagismo, 

de onde nascem inclusive expressões como arquitetura da paisagem e projeto de paisagem referindo-

se aos estudos ou projetos dos componentes naturais nos ambientes exteriores à edificação, 

independentemente da sua escala, a partir de um caráter mais operacional do que conceitual. 

Com o aparecimento do termo paisagem urbana, a arquitetura estreita a sua relação com a paisagem 

em termos conceituais, aproximando-se das discussões articuladas pela geografia. Por outro lado, o 

conceito de paisagem urbana abre espaço também para uma revalorização da relação entre paisagem 

e observador, caracterizada na arquitetura pelo forte apelo da análise visual.  
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Segundo Jannière e Pousin (2007, p.4) o termo paisagem urbana aparece na Inglaterra e na França no 

final do século XIX no campo da literatura e da crítica de arte para qualificar o charme das cidades 

históricas, em particular daquelas pré-industriais, evocando uma conotação protecionista. De acordo 

com Chenet-Faugeras (1994 apud JANNIÉRE e POUSIN, 2007, p.3) a expressão era também utilizada 

por escritores e poetas da época para descrever as formas da cidade a partir das suas observações da 

vida urbana nas metrópoles, e surge num momento de transformação radical das cidades passando de 

uma totalidade finita e identificável para a realidade fragmentada das novas aglomerações urbanas. Sob 

essas novas cidades recairia também uma nova forma de enxergar as suas paisagens. 

Em meio às grandes transformações urbanas ocorridas na virada do século XIX para o século XX os 

interesses protecionistas ganham força sendo incorporados definitivamente no fim dos anos 1940, em 

especial na Inglaterra, no campo da arquitetura e planejamento urbano com o uso do termo townscape 

(paisagem urbana em inglês britânico), representando uma ruptura com os ideais do movimento 

moderno na arquitetura. Na Inglaterra, esse termo foi largamente utilizado pela revista The Architectural 

Review
17

 ao longo dos anos 1950 e 1960, sobre a qual Pousin (2007) acrescenta que  

de maneira irregular desde os anos 1930, e então sistemática na 

segunda metade da década de 1940, a revista tinha começado a revisitar as teorias 

estéticas do pitoresco tais como elas foram desenvolvidas nos séculos XVIII e XX na 

Grã-Bretanha, a fim de estabelecer uma estética contemporânea que pudesse 

representar uma alternativa aos valores do modernismo. (POUSIN, 2007, p.2.) 

Era inegável a ênfase dada à dimensão visual, onde a percepção e o movimento do observador 

ocupavam lugar central nas metodologias que tinham como intenção a reestruturação urbana e a 

conservação patrimonial (JANNIÉRE e POUSIN, 2007, p.5.).  

Destaca-se entre os autores que primeiro utilizaram estas metodologias o crítico de arquitetura inglês 

Gordon Cullen, cujo livro intitulado Townscape – nascido a partir da compilação de diversos artigos do 

autor presentes em The Architectural Review, publicado em 1961 e traduzido para o português como 

Paisagem Urbana – foi uma inegável contribuição para a difusão do conceito, tornando-se ícone para os 

                                                           
17

 Segundo Jannière e Pousin (2007, p.5) a revista desenvolvia temas como “a unidade do lugar (genius loci), a 

crítica à dispersão urbana, a extensão da noção de conservação à preservação de conjuntos edificados ou de 

espaços importantes para a forma urbana, a reivindicação de fundamentos acadêmicos ou populares para a 

concepção racional da paisagem, enfim, a dimensão dramática da paisagem urbana como em resposta emocional 

ao ambiente físico”. 
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estudos da paisagem na arquitetura até então. Seus estudos, pautados principalmente nas qualidades 

estéticas das cidades, dão continuidade às teorias paisagísticas desenvolvidas no fim do século XIX, 

também designadas por “análises pictóricas”, desenvolvidas por Camillo Sitte em A construção da 

cidade segundo seus princípios artísticos
18

, que faz considerações a respeito do papel da beleza e da 

arte nas intervenções urbanas (BARBOSA, 2010, p.71). 

1.2.1 Paisagem urbana 

Para Cullen, um conjunto de edifícios nos evoca uma série de reações diferentes daquela que 

esboçamos ao contemplar uma obra isolada, o que o autor chama de “arte do relacionamento”, e que 

pode nos gerar emoções ou interesse a partir de três tipos de resposta: a ótica, o local e o conteúdo. 

Considerando que é pelo sentido da visão que apreendemos a maior parte daquilo que nos rodeia, o 

autor traz como resposta ótica a noção de Visão Serial, ou seja, o recurso utilizado pelo observador em 

movimento para apreender as diversas faces da paisagem urbana em sua “sucessão de surpresas ou 

revelações súbitas”. Nessa temática, enumera alguns aspectos que podem ser expressos pelo 

observador como silhueta, deflexão, perspectiva, entre outros. 

O local diz respeito às reações do observador decorrentes de sua posição no espaço. Como numa 

análise topológica, acentua o sentido posicional do observador pela dicotomia perto – longe, aqui – ali. 

Traz como experiências desta temática o entrelaçamento, o espaço intangível, a continuidade e outros 

mais que se fundem com os aspectos da ótica
19

.   

O conteúdo relaciona-se aos aspectos que atribuem personalidade e individualidade aos elementos 

constituintes da cidade. Cullen faz destaque às cidades antigas, as quais considera naturalmente 

                                                           
18

 SITTE, Camillo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. Tradução Ricardo Ferreira Henrique. 

São Paulo: Editora Ática S.A., 1992. Publicado originalmente em 1902. 
19 Nesse sentido, pode-se fazer analogia aos efeitos visuais topológicos e perspectivos enunciados por Kohlsdorf 

(1996) que “reproduzem a estruturação topológica e perspectiva do espaço percebido”. A autora cita, por exemplo, 

envolvimento – amplidão, estreitamento – alargamento no primeiro conjunto e direcionamento, emolduramento, 

impedimento no segundo grupo. 
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evidenciar uma sobreposição de materiais, estilos e escalas. Cor, textura, estilo e escalas, são 

transportados para as sensações temáticas de imediaticidade, complexidade e extravagância
20

. 

Segundo Relph (1990, p.211), Cullen reconhece que o nosso conhecimento dos centros urbanos e das 

cidades não se pauta apenas pela contemplação estudada de uma única perspectiva, mas de 

sequências de cenas de ruas que se abrem à nossa vista. Jannière e Pousin (2007, p.5) ressaltam ainda 

que os estudos experimentais de Cullen que faziam referências às características visuais e às 

necessidades humanas foram validados posteriormente em pesquisas nas áreas de psicologia 

ambiental e antropologia.  

No campo da arquitetura e urbanismo é possível identificar algumas singularidades na interpretação do 

conceito de paisagem a partir da repetição do mesmo termo, assim como identificar termos distintos 

que fazem referência a mesma conceituação. Um exemplo da última afirmativa é o trabalho 

desenvolvido por Kevin Lynch em “A Imagem da Cidade”, publicado em 1961, um ano após a 

publicação de Paisagem Urbana de Gordon Cullen.  

1.2.2 A Imagem da Cidade 

Compartilhando as ideias que circulavam em fins dos anos 1950, Lynch também usa da análise visual 

para compreender como a cidade é apreendida pelos seus usuários, não acentuando desta forma a 

configuração dos elementos que compõem a cidade, mas como esses elementos são percebidos. O 

autor não faz referência direta a uma investigação acerca da paisagem da cidade, mas à imagem desta. 

No correr do texto se torna cada vez mais difícil separar com precisão o que o autor conceitua como 

imagem da cidade e como paisagem da cidade, visto que para elucidar fenômenos semelhantes são 

por vezes utilizados os dois termos
21

.  

                                                           
20 Da mesma forma, aqui os conceitos são análogos às qualidades semânticas listadas por Kohlsdorf (1996), entre 

elas continuidade, originalidade, variabilidade. 
21

 Já na primeira página do livro em questão encontramos a colocação “a cada instante, há mais do que o olho 

pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para serem explorados” 

(LYNCH, 1982, p.1, grifo nosso) entre outras menções ao termo paisagem, podemos encontrar também a assertiva 

“temos a oportunidade de transformar o nosso novo mundo urbano numa paisagem passível de imaginabilidade: 

visível, coerente e clara” (LYNCH, 1982, p.101, grifo nosso) 
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Segundo Relph (1990, p.211) enquanto Cullen examinava as paisagens urbanas inglesas, Lynch 

investigava na América sobre “a coerência perceptiva das paisagens urbanas – os seus espaços, a 

diversidade de sensações que suscita, a sua vitalidade e sentido de lugar e as suas sequências de 

vistas”. Analisando a estrutura da imagem da cidade na intenção de identificar os seus elementos 

formais e as sensações a estes ligadas, o estudo desenvolvido por Lynch toma como objeto três 

cidades americanas e nos leva a perceber que determinados componentes da imagem podem ser 

identificados em espaços distintos, e que a articulação destes componentes define o grau de identidade 

e qualidade visual das cidades. A teoria de Lynch gira em torno de três qualidades urbanas que 

conformam a imagem da cidade e se constituem como conceitos de referência para a análise: 

legibilidade, estrutura e identidade e imageabilidade
22

. 

Para Lynch, “a clareza ou ‘legibilidade’ aparente da paisagem das cidades” indica a facilidade com que 

suas partes podem ser reconhecidas e organizadas num padrão coerente. Para o autor, uma cidade 

legível é aquela cujos elementos constitutivos podem ser agrupados num modelo geral e que bem 

organizada em termos visuais, é possuidora também de um forte significado expressivo. 

Ainda que a clareza ou a legibilidade não seja, de modo algum, o único atributo 

importante de uma bela cidade, é algo que se reveste de uma importância especial 

quando consideramos os ambientes na escala urbana de dimensão, tempo e 

complexidade. Para compreender isso, devemos levar em consideração não apenas a 

cidade como uma coisa em si, mas a cidade do modo como a percebem seus 

habitantes. (LYNCH, 1982, p.3) 

Ao lado dos conceitos de legibilidade e imageabilidade, Lynch traz estrutura, identidade e significado 

como os componentes nos quais se divide a imagem. Por identidade trata a propriedade de uma 

imagem ser diferenciada das demais como uma entidade separável, com individualidade e unicidade. A 

estrutura refere-se à capacidade da imagem de relacionar o objeto ao observador. Já o significado, é 

intrínseco a forma, e pode assumir tão diversificadas representações quantos forem os seus 

observadores. Nas pesquisas desenvolvidas, foi preferível ao autor abordar identidade e estrutura da 

imagem, sem tocar diretamente nos seus significados. 

                                                           
22

 A tradução oficial de A imagem da cidade, de 1982, usa o termo imaginabilidade. Contudo, neste estudo 

acompanhamos a tradução sugerida por Vicente Del Rio que substitui este termo por imageabilidade, considerando 

que o conceito trata de pregnância de imagens e não de capacidade de imaginação (DEL RIO, 1990, p.93). 
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Para o termo imageabilidade, Lynch traz a seguinte definição  

É a característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar 

uma imagem forte em qualquer observador dado. [...] Também poderíamos chamá-la 

de legibilidade ou, talvez de visibilidade num sentido mais profundo, em que os objetos 

não são apenas passíveis de serem vistos, mas também nítida e intensamente 

presentes aos sentidos. (LYNCH, 1982, p.11, grifo do autor) 

Para o autor, uma cidade (ou paisagem urbana) com estas características teria seu domínio sensorial 

ampliado e aprofundado, e seria esta apreendida como uma continuidade composta por partes distintas 

claramente interligadas. Desta forma, reitera-se a forte correspondência entre a imageabilidade da 

cidade e a unidade de sua paisagem. 

Gordon Cullen segue a visão de Lynch no que se refere à imagem da cidade enquanto objeto da 

percepção de seus usuários. Tomado por uma noção mais artística e notadamente sensorial da 

paisagem urbana, Cullen traz como grande contribuição aos estudos de análise visual a noção de um 

observador em movimento, inquieto, que se interessa nas novas experiências que um passeio pela 

cidade pode lhe trazer. Aproximando-se mais da escala da rua, focaliza detalhes de cor, textura, 

harmonia, em elementos mais próximos desse observador que caminha por uma rua, como mobiliário, 

fachadas, e espaços singulares.  

Pode-se fazer uma associação dos conceitos aqui expostos partindo de uma visão hierárquica dos 

mesmos. Os aspectos levantados por Lynch podem ser entendidos numa acepção mais conceitual e 

teórica daquelas que são as qualidades da imagem na sua mais pura essência. Legibilidade, estrutura e 

identidade e imageabilidade conformam categorias muito mais próximas da construção de um 

significado inerente e particular do observador, ao passo que ótica, local e conteúdo – aspectos 

elencados por Cullen – afinam-se mais notadamente com a formação e estruturação da imagem, 

corroborando mais com a apreensão formal do observador do que com o significado que este pode lhe 

atribuir. Em outras palavras, em Lynch a imagem se aproxima mais do seu significado, da sua dimensão 

simbólica, enquanto que em Cullen esta se mostra mais próxima da percepção visual do observador. 

Contudo, é a riqueza da interação das duas esferas que dá sentido e completude a uma apreensão da 

paisagem.  
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Por outro lado, Lynch transpõe seus conceitos imagéticos em elementos urbanos que remetem em 

grande parte às suas formas físicas. Apreendidos a partir da visão serial de Cullen, podem se constituir 

como um criterioso método de análise visual. São eles em número de cinco: vias, limites, bairros, pontos 

nodais e marcos
23

 e serão mais bem explorados nesse trabalho nos capítulos seguintes. 

Na arquitetura enquanto disciplina, a paisagem foi diversas vezes tratada pelo seu aspecto visível, 

enfatizado pela relação do observador com o espaço observado, com a imagem da cidade. No entanto, 

essa abordagem não foi a única desenvolvida pelos arquitetos e urbanistas. Apreender apenas a 

imagem não seria suficientemente completo para o estudo da cidade e de sua paisagem, era 

importante também estudar a inter-relação entre as formas da cidade e as formas de sua paisagem. 

Assim, parece necessário reunir aos autores aqui citados, Gordon Cullen e Kevin Lynch, alguns estudos 

de morfologia urbana que vem complementar e enriquecer o estudo da paisagem, destacando além de 

sua imagem, a sua arquitetura e as suas formas urbanas. Faremos isso nesse trabalho colocando em 

discussão as teorias apresentadas por Aldo Rossi e Garcia Lamas em Arquitetura da Cidade e 

Morfologia Urbana respectivamente, e que serão utilizados também para compor o método de estudo 

adotado nessa dissertação.  

1.2.3 A Arquitetura da Cidade e Morfologia Urbana 

Pode-se dizer que a contribuição de Aldo Rossi a partir de seu livro A Arquitetura da Cidade traz novas 

matizes ao estudo da paisagem, ainda que assim como Lynch, o autor não se refira exatamente à 

paisagem, mas à cidade, é possível identificar no correr do texto vários momentos em que o termo 

cidade é citado com a mesma conotação que Cullen o faria em relação à paisagem urbana, assim 

como o próprio termo paisagem é pontuado durante a construção do autor. 

Enxergar a cidade como um artefato é a condição primeira que sustenta todas as outras afirmações que 

faz Aldo Rossi em A Arquitetura da Cidade. O autor entende a cidade como uma obra de arquitetura ou 

de engenharia que cresce no tempo (ROSSI, 2001, p.23) e que tem uma estreita afinidade com uma 

obra de arte, aludindo também aos conceitos colocados por Camillo Sitte, assim como Cullen. 

                                                           
23

 Na tradução de Del Rio (1990) são ditos como percursos, limites, setores, nós e marcos, respectivamente. Choay 

(2003) utiliza os termos caminhos, limites, bairros, nós e pontos de referência, nessa ordem de correspondência. 



Capítulo I 

Paisagem, Cultura e Patrimônio 

47 

 

Rafaela Mabel Silva Guedes  |  A Cidade Alta como paisagem: repensando a conservação do centro histórico de João Pessoa 

Em relação ao termo morfologia urbana, Rossi o entende como sendo a descrição das formas de um 

fato urbano, formas estas que resumem o caráter total desses fatos, incluindo suas origens (ROSSI, 

2001, p.17). Os fatos urbanos são elementos da cidade – um palácio, uma rua, um bairro – que partem 

da concepção desta como um artefato e que formam sua totalidade. São também os elementos que 

compõem a cidade e que podem ser edificados ou não: o traçado, uma torre, uma casa, são exemplos 

do que o autor entende como fatos urbanos. Dentro desse conceito, Rossi trata ainda como área-

residência e elementos primários os fatos que constituem o conjunto da estrutura física da cidade. Para 

Rossi (2001, p.132) a relação entre áreas-residência e elementos primários é que configura 

concretamente a cidade. 

A área residência refere-se às partes mais triviais da cidade, onde o caráter de transformação é 

constante, devido entre outros fatores, a especulação sobre o uso do solo. Os elementos primários, 

conforme colocado pelo autor, são aqueles pontos que funcionam como núcleos de agregação, 

distinguem-se com base na sua forma e na sua excepcionalidade no tecido urbano (ROSSI, 2001, 

p.139) e se posicionam na evolução da cidade como fatos constituintes desta, sendo uma de suas 

maiores características o caráter acentuado de permanência, e que, portanto, interferem no processo de 

crescimento e transformação da cidade. 

[...] um edifício histórico pode ser entendido como um fato urbano primário; ele se 

mostra desligado da sua função original ou apresenta no tempo várias funções, no 

sentido do uso a que é destinado, enquanto não modifica sua qualidade de fato 

urbano gerador de uma forma da cidade [...] Mas os elementos primários não são 

apenas monumentos, como não são apenas atividades fixas; num sentido geral, são 

aqueles elementos capazes de acelerar o processo de urbanização de uma cidade e, 

referindo-os a um território mais vasto, elementos caracterizantes dos processos de 

transformação espacial do território. (ROSSI, 2001, p.116, grifo do autor) 

Tomados em seu caráter espacial, os elementos primários se desassociam de sua função e se 

identificam com sua presença na cidade, por um valor posicional além do seu valor próprio, ainda que 

não necessariamente correspondam a um elemento construído. Rossi esclarece que  

Nem sempre, contudo, [os elementos primários] são fatos físicos, construídos, 

detectáveis: podemos considerar, por exemplo, o lugar de um acontecimento que por 

sua importância deu lugar a transformações espaciais [...] Assim, esses elementos 

tem um papel efetivamente primário na dinâmica da cidade; mediante eles e pela 



Capítulo I 

Paisagem, Cultura e Patrimônio 

48 

 

Rafaela Mabel Silva Guedes  |  A Cidade Alta como paisagem: repensando a conservação do centro histórico de João Pessoa 

ordem em que são dispostos, o fato urbano apresenta uma qualidade específica, que 

é dada principalmente pela sua insistência num lugar, pelo desenvolvimento de uma 

ação precisa, pela sua individualidade (ROSSI, 2001, p.117) 

É possível perceber que para definir os conceitos de área-residência e elementos primários o autor se 

vale sempre do caráter de permanência destes na cidade, colocando assim a teoria da permanência 

como um dos temas centrais da sua investigação. Contudo, os elementos que se constituem como uma 

permanência podem ser considerados como propulsores de desenvolvimento, mas também como 

elementos patológicos, quando se tornam entraves para a estrutura e para a dinâmica da cidade. 

Para Rossi (2001, p.49), as permanências são um passado que ainda experimentamos, e continua 

afirmando que apenas elas podem mostrar o que a cidade foi, por “tudo em que o passado difere do 

presente” (p.52). O autor faz diversas associações entre os elementos permanentes e os monumentos
24

, 

contudo, entende que reconhecer apenas estes como elementos fixos da estrutura urbana seria uma 

simplificação, quando obras menores, como as residências também poderiam assumir tal função.  

Rossi afirma ainda que “o processo dinâmico da cidade tende mais à evolução do que à conservação, e 

que na evolução os monumentos se conservam e representam fatos propulsores do próprio 

desenvolvimento” (ROSSI, 2001, p.57). Essa afirmação faz referência aos monumentos, mas pode ser 

estendida aos demais elementos permanentes da forma urbana. Para o autor, é a forma que resume em 

si o valor dos fatos urbanos, pois participa da estrutura geral da cidade, enquanto a função é 

determinada pelo tempo do seu desempenho.  

Para alguns autores da geografia, a paisagem é considerada como um elemento morfológico. Garcia 

Lamas, em seu livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade
25

, não trabalha a paisagem sob essa 

condição, mas, ao contrário, define que “a morfologia urbana estudará essencialmente os aspectos 

exteriores do meio urbano e suas relações recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e sua 

estrutura” (LAMAS, 2004, p.37, grifo nosso). Dessa forma, o autor coloca as teorias e métodos da 

morfologia urbana a serviço da paisagem urbana e seu entendimento. Lamas define ainda a morfologia 

urbana como “a disciplina que estuda o objeto – a forma urbana – nas suas características exteriores, 

                                                           
24

Iremos nos deter a essas associações quando estivermos falando do monumento como um elemento 

morfológico, nos capítulos seguintes.  

25
 LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 3. Ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbekian, Junta Nacional de Investigação Científica E Tecnológica, 2004. Publicado originalmente em 1992. 
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físicas e na sua evolução no tempo” (p. 38) e como “o estudo dos fatos construídos considerados do 

ponto de vista da sua produção e na relação das partes entre si e com o conjunto que definem” (p. 38).  

Por sua vez, são considerados elementos morfológicos para esse autor, as unidades ou partes físicas 

que associadas e estruturadas constituem a forma urbana. Os elementos morfológicos elencados por 

Garcia Lamas contribuem com uma leitura da cidade através da composição e decomposição de sua 

estrutura, e assim se tornam imprescindíveis para a apreensão da paisagem urbana, o que faz com que 

estes também façam parte do nosso objeto de estudo, compondo o seu método de análise.  

Em seu livro, Lamas estuda ainda os aspetos estéticos do urbanismo, numa seção intitulada Forma e 

Figura, onde através da justaposição dos dois conceitos o autor revela que mesmo sendo o sistema 

visual predominante na percepção, este não pode prescindir da apreensão formal 

Os elementos visuais serão determinantes em toda concepção e produção do espaço. 

Para que exista imagem (como em todo fenômeno correlacionado com a percepção), 

é necessária uma relação entre objeto e observador. A forma urbana poderá ter uma 

multiplicidade de “imagens” que correspondam a outros tantos observadores. No 

entanto, apesar de a imagem depender do observador, depende primeiramente das 

características da forma. (LAMAS, 2004, p.61) 

Lamas faz algumas considerações a respeito especificamente da paisagem e comenta que esta 

recebeu ao longo dos séculos XIX e XX qualidades figurativas através de diversos fenômenos sociais e 

culturais que fizeram com que fossem carregadas de atributos de beleza capazes de provocar a 

emoção estética na sua contemplação. O autor comenta ainda que a beleza dessas paisagens tem 

justificado a sua defesa e preservação, o que seria uma posição recente, surgida da ameaça sobre a 

integridade dos sítios, e que “permite considerar que as operações sobre a paisagem (conservação ou 

transformação) são também do domínio arquitetônico-urbanístico” (LAMAS, 2004, p.68) 

É em cima destas últimas afirmações de Lamas, que estendemos a linha do estudo da paisagem no 

campo da arquitetura e urbanismo para o campo da preservação do patrimônio, investigando qual a 

relação entre os conceitos desenvolvidos nestes dois campos somados ainda aos conceitos oriundos 

da geografia. Investigamos também como está sendo vista a questão da conservação da paisagem e 

quais políticas e instrumentos patrimoniais colaboram para essa discussão. 
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1.3 | Paisagem e Patrimônio  

Nos documentos oficiais, a questão da conservação da paisagem aparece há longas datas. Segundo 

Prieur (1998), foi na Dinamarca, em 1805, que a palavra paisagem pela primeira vez figurou numa 

legislação, nesse caso referindo-se à proteção das florestas daquele país. Apesar deste remoto registro 

de preocupação com a paisagem, a sua interpretação como um bem cultural a ser preservado começa 

a tomar forma apenas no final do séc. XIX e ao longo do séc. XX, como consequência da maior atenção 

demandada pela valorização da história e das obras humanas de valor histórico (SCAZOSSI, 2006). 

Inicialmente, as legislações que tratavam da conservação das paisagens o faziam sempre a partir de 

um entendimento desta como expressão esteticamente interessante, como retrato de uma natureza 

selvagem e intocada, ou pelo conjunto das duas vertentes. Havia também a diferenciação entre 

paisagens naturais e aquelas que apresentavam sinais de ocupação humana – as paisagens 

humanizadas ou paisagens culturais – refletindo a discussão no ambiente geográfico. 

Um dos primeiros documentos onde se registra a preocupação específica com a paisagem data de 

1940, resultante da Convenção de Washington
26

 para a proteção da flora, da fauna e das belezas 

panorâmicas naturais da América. A Convenção de Washington, apesar de pioneira
27

 no objetivo de 

proteger e conservar a paisagem, estava prioritariamente destinada à flora e a fauna em extinção e 

                                                           
26

 Promulgada no Brasil pelo Decreto Legislativo n° 3 de 13 de fevereiro de 1948. 
27

 A Carta de Atenas, de 1931, destina seu interesse para a visibilidade dos monumentos e da sua vizinhança, ou 

seja, o que estava em primeiro plano era a ambiência de um determinado bem cultural, e não a paisagem em si 

como bem a ser preservado.  
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voltava-se para as paisagens considerando apenas aquelas de rara beleza. É bastante clara a condição 

estética e natural da paisagem como tratada nesta convenção, que tem como interesse  

[...] proteger e preservar paisagens de extraordinária beleza, incomuns 

e impressionantes formações geológicas, as regiões e os objetos naturais de valor 

estético, histórico ou científico, e áreas caracterizadas por 

condições primitivas [assim como] a flora, a fauna e as belezas cênicas naturais 

(Decreto Legislativo n° 3 de 13 de fevereiro de 1948) 

Na Recomendação de Paris, resultante da 12ª Conferência da UNESCO em 1962, tratou-se, como nos 

documentos anteriores, da proteção do patrimônio natural e cultural. Nesse documento, a ênfase recai 

sobre as “paisagens e sítios, naturais, rurais ou urbanos, devidos à natureza ou obra do homem, que 

apresentam um interesse cultural ou estético, ou que constituem meios naturais característicos”. 

(IPHAN, 2004, p.83). A Recomendação de Paris entendia ainda que a salvaguarda deveria ser estendida 

a todo o território, não se limitando as paisagens e sítios determinados e já indicando uma preocupação 

com a paisagem urbana 

A salvaguarda não deveria limitar-se às paisagens e aos sítios naturais, mas estender-

se também às paisagens e sítios cuja formação se deve, no todo ou em parte, à obra 

do homem. Assim, disposições especiais deveriam ser tomadas para assegurar a 

salvaguarda de algumas paisagens e de determinados sítios, tais como as paisagens 

e sítios urbanos, que são, geralmente, os mais ameaçados, especialmente pelas obras 

de construção e pela especulação imobiliária. (IPHAN, 2004, p.83, grifo nosso) 

A Carta de Veneza, de 1964, escrita dois anos após a Recomendação de Paris, trata da conservação e 

restauração de monumentos e sítios, mas não cita as paisagens especificamente, apenas se refere à 

noção de ambiência, quando diz que “a conservação de um monumento implica a preservação de uma 

ambiência em sua escala” (IPHAN, 2004, p.93, grifo nosso), contudo não faz referências a como 

proceder quanto a definição desta escala de ambiência. Por monumento, a Carta compreende 

 a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho 

de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 

histórico. Estende-se não só as grandes criações, mas também as obras modestas, 

que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural. (IPHAN, 2004, p.92, 

grifo nosso) 



Capítulo I 

Paisagem, Cultura e Patrimônio 

52 

 

Rafaela Mabel Silva Guedes  |  A Cidade Alta como paisagem: repensando a conservação do centro histórico de João Pessoa 

Dez anos depois da Recomendação de Paris, em 1972, novamente nesta cidade e organizada pela 

UNESCO, ocorre a Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e Natural, onde é discutida a 

possibilidade de inscrição de bens no que ficou conhecida como Lista do Patrimônio Mundial da 

Unesco, e que viria a receber as primeiras inscrições a partir de 1978. Nesta Lista, os bens poderiam ser 

inscritos como patrimônio cultural ou como patrimônio natural, alimentando ainda mais a distinção 

criada entre os termos, distinção essa que já há algum tempo vinha sendo fortemente debatida no 

campo de estudo da geografia, ecoando então nas discussões patrimoniais. Para Ribeiro (2007, p.38), 

essa concepção antagônica “refletia a própria origem bipartida da preocupação com o patrimônio 

mundial, oriunda de dois movimentos separados: um que se preocupava com os sítios culturais e outro 

que lutava pela conservação da natureza”. Já para Meneses (2002, p.51), ainda que tímida, esta foi a 

primeira superação da distinção antinômica de natureza e cultura. 

Uma série de critérios, naturais e culturais, foi criada para auxiliar na seleção dos bens que poderiam ser 

inscritos na Lista como Patrimônio Mundial, para isso sendo necessário que o bem em questão pudesse 

se encaixar em ao menos um desses critérios. Contudo, com a existência de bens que poderiam ser 

classificados nas duas categorias, posteriormente foi criada a classificação de bem misto, onde apesar 

de atender critérios naturais e culturais, a interação entre essas duas esferas não era necessariamente 

objeto de interesse ou valoração (RIBEIRO, 2007, p.38). 

A Recomendação de Nairóbi, resultante da 19ª Conferência Geral da UNESCO, em 1976, e de 

reconhecida importância para a salvaguarda dos conjuntos históricos, traria também relevante 

contribuição na construção da paisagem enquanto categoria patrimonial, ainda que se referisse à ideia 

de ambiência e não especificamente de paisagem.  

Entende-se por “ambiência” dos conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro natural 

ou construído que influi na percepção estética ou dinâmica desses conjuntos, ou a 

eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou 

culturais. (IPHAN, 2004, p.220) 

Mesmo considerando a ambiência como o entorno imediato do bem principal, neste caso o edifício 

histórico, a Recomendação de Nairóbi faz importantes reflexões acerca do que se deve preservar desta 

ambiência, incutindo as primeiras ideias sobre a associação entre o construído e a sua significação, 

expressa pela “harmonia e emoção estética” que mais tarde seria atribuída à paisagem, no campo 
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patrimonial. Sobre essa forma de entender o conjunto e sua “ambiência” e como conservá-lo, a 

Recomendação diz que  

Cada conjunto histórico ou tradicional e sua ambiência deveria ser considerado em 

sua globalidade, como um todo coerente, cujo equilíbrio e caráter específico 

dependem da síntese dos elementos que os compõe, e que compreendem tanto as 

atividades humanas como as construções, a estrutura espacial e as zonas 

circundantes. Dessa maneira, todos os elementos válidos, incluídas as atividades 

humanas desde as mais modestas, tem em relação ao conjunto, uma significação que 

é preciso respeitar. Os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência deveriam 

ser protegidos ativamente contra quaisquer deteriorações, particularmente as que 

resultam de uma utilização impropria, de acréscimos supérfluos e de transformações 

abusivas ou desprovidas de sensibilidade que atentam contra sua autenticidade, 

assim como provocadas por qualquer forma de poluição. [...] Do mesmo modo, uma 

grande atenção deveria ser dispensada à harmonia e à emoção estética que resultam 

da conexão ou do contraste dos diferentes elementos que compõem os conjuntos e 

que dão a cada um deles seu caráter particular. (IPHAN, 2004, p.83) 

Na Recomendação de Nairóbi podemos ainda perceber que já não é de primeira importância a beleza 

excepcional, e que por tratar especificamente de conjuntos históricos – tomados como o grupo de 

construções ou espaços do meio urbano ou rural – a dicotomia entre patrimônio natural e patrimônio 

cultural fica em segundo plano, abrindo espaço dessa forma para maiores considerações sobre as 

questões de cunho subjetivo, como significação e a relação com as atividades humanas.  

Continuando o caminho trilhado pela paisagem em busca de seu reconhecimento enquanto patrimônio, 

a Convenção de Bruxelas em “matéria de conservação da natureza e de proteção das paisagens”, 

conhecida também como Convenção BENELUX, ocorrida no ano de 1982, faz considerações na 

procura de proteger a percepção estética sobre as “belezas panorâmicas” dos três países integrantes 

da Convenção: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O documento resultante sinaliza uma compreensão da 

paisagem como produto da interferência humana – uma importante contribuição para amenizar o 

embate entre natural e cultural, aproximando-se assim do patamar onde se encontravam as discussões 

sobre a paisagem no ambiente geográfico, que a essa época caminhava para a nova geografia cultural 

– e apresenta uma atenção particular à proteção da paisagem, quando define esta como 

Parte perceptível da terra definida pela relação e a interação entre diversos fatores: o 

solo, o relevo, a água, o clima, a flora, a fauna e o homem. No seio de uma unidade 
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paisagística determinada, esses fenômenos dão lugar a um esquema resultante da 

combinação de aspectos naturais, culturais, históricos, funcionais e visuais. A 

paisagem pode ser considerada como o reflexo de atitude da coletividade em face de 

seu meio natural e da forma como ela age sobre ele (Convention Benelux en matière 

de conservation de la nature et de protection des paysages, 1982, tradução nossa). 

No continente Europeu, a proteção da paisagem especificamente de seu território já apresentava uma 

maior clareza do que o que era discutido pela Unesco como patrimônio mundial. Assim como na 

Convenção de Bruxelas, cujo texto tratava especificamente do território da Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo, o interesse na proteção da região dos Alpes europeus rendeu na Convenção de 

Salzburgo, de 1991, um documento que fixa medidas de diferentes domínios. Destaca-se entre eles, a 

proteção das paisagens que deverão ser preservadas não somente por suas qualidades estéticas, mas 

por estarem necessariamente vinculadas à imagem da região das montanhas. Neste mesmo ano, a 

Convenção de Espoo, e no ano seguinte as duas Convenções de Helsinque fazem referência à 

paisagem descolando-a do valor estético iminente, porém ainda muito próxima do conceito de natureza 

(PRIEUR, 2002 apud RIBEIRO, 2007). 

O interesse na proteção de paisagens ganhou alcance em âmbito internacional quando a UNESCO 

considerou a inclusão destas na Lista do Patrimônio Mundial, como uma categoria de bem a ser 

monitorado e protegido. O posicionamento da UNESCO, a partir da referida Lista, assim como o 

posicionamento tomado em particular pelos países da Europa, a partir da Convenção Europeia da 

Paisagem, representam duas maneiras distintas de tratar a paisagem cultural como patrimônio, ambas 

com grande alcance, às quais nos deteremos em seguida. 

1.3.1 Paisagem cultural e patrimônio no âmbito da UNESCO 

As cartas, documentos e legislações registraram a inserção pontual da paisagem nas discussões sobre 

conservação, principalmente no território europeu. No entanto, o embate conceitual entre paisagem, 

recursos naturais e apelo estético persistiu por muitos anos, oriundo da própria forma de pensar o 

patrimônio mundial empregada pela UNESCO, que até muito recentemente dividia suas atenções entre 

os bens de valor cultural e os bens de valor natural. Quando da criação da categoria de bem misto, ou 

seja, aquele cujo interesse se dava tanto por critérios culturais quanto naturais, passou-se a um 
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entendimento mais afinado entre as duas categorias, criando um cenário propício para que a ideia de 

paisagem cultural, que começava a ser pensada pela UNESCO, fosse utilizada como tradução dessa 

relação intrínseca.  Quanto a estes fatos, acrescenta Ribeiro (2007) que  

Com o passar dos anos, o desenvolvimento de disciplinas como a ecologia política e a 

discussão em torno de categorias como a de desenvolvimento sustentável provocou 

uma valorização no contexto internacional das relações harmoniosas entre os homens 

e o meio ambiente. Foi em resposta a esse contexto que a categoria de paisagem 

cultural começou a ser pensada mais fortemente pela UNESCO. (RIBEIRO, 2007, p.38) 

Somente em 1992 teve-se a consolidação da categoria paisagem cultural referindo-se à “obra 

combinada da natureza e do homem”, a partir do Encontro Técnico do Comitê do Patrimônio Mundial 

em La Petite Pierre, França. Ainda segundo Ribeiro (2007, p.40) a concepção de paisagem cultural 

adotada pela UNESCO se diferenciou das anteriores por enxergar a paisagem como o próprio bem, não 

mais como a sua ambiência, rompendo então com os modelos anteriores.  

O conceito de paisagem cultural então adotado trata da relação entre a cultura e o meio natural, entre as 

pessoas e o ambiente, abarcando também ideias de pertencimento, significado, valor e singularidade 

do lugar (FOWLER, 2003 apud RIBEIRO 2007). Buscando afinar esta interação entre o natural e o 

cultural, representantes de campos científicos diversos participaram deste encontro, onde foram 

discutidos critérios para a inclusão de paisagens culturais na Lista do Patrimônio Mundial, 

considerando-as como  

[...] ilustrativas da evolução da sociedade humana e seus assentamentos ao longo do 

tempo, sob a influência de contingências físicas e/ou oportunidades apresentadas 

pelo ambiente natural, bem como pelas sucessivas forças social, econômica e cultural, 

que nelas interferem. Elas [as paisagens] deveriam ser selecionadas pelo seu valor 

universal e pela sua representatividade em termos de uma região geocultural 

claramente definida e também pela sua capacidade de ilustrar elementos culturais 

essenciais e distintos dessa região. (RIBEIRO, 2007, p.41) 

Para serem inscritas como patrimônio mundial deveriam ainda ser enquadradas numa classificação que 

distingue três tipos de paisagens culturais: as paisagens claramente definidas, as paisagens evoluídas 

organicamente e a paisagem cultural associativa.  
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Entende-se por paisagens claramente definidas aquelas criadas intencionalmente, tais como jardins e 

parques, cujo desenho reflete princípios estéticos, ou seja, aquelas que “dependem de um projeto para 

colocar em evidência suas qualidades naturais” (MENESES, 2002, p. 51). A paisagem evoluída 

organicamente reflete os processos evolutivos em suas formas, sendo o resultado da associação dos 

fatores sociais, econômicos, administrativos e religiosos sobrepostos ao meio natural. Dentro dessa 

categoria existem ainda duas subdivisões: paisagem relíquia ou fóssil – determinada pelos vestígios 

materiais de sua construção, como paisagens industriais obsoletas – e paisagem contínua – onde o 

processo de construção é atual e exibe significativa evidência material da sua evolução ao longo do 

tempo, como sistemas agrícolas em operação. Por fim, a categoria de paisagem cultural associativa 

refere-se aquelas cujo valor remete-se à associação entre aspectos religiosos, artísticos ou culturais 

com o meio natural, sem necessariamente apresentar uma materialização da intervenção humana, 

podendo incluir entre seus atributos aspectos imateriais ou intangíveis (RIBEIRO, 2007, p.44). Sua 

característica principal é a vinculação com “eventos, personagens ou ideias de significação histórica, 

literária, artística, filosófica, religiosa, científica” (MENESES, 2002, p. 52). 

Ribeiro (2007) faz uma interessante analogia entre as três categorias estabelecidas pela UNESCO e a 

interpretação do conceito de paisagem nas diferentes correntes do pensamento geográfico, por sua 

vez, faz associação entre paisagem e arquitetura limitada ao campo do paisagismo, na categoria de 

paisagem claramente definida: 

[...] enquanto a paisagem evoluída organicamente traz em si uma matriz saueriana 

muito forte, através da perspectiva evolucionista e historicista, dando ênfase na forma 

como o homem construiu determinada paisagem ao longo do tempo, a paisagem 

associativa parte de uma matriz que valorizava em primeiro lugar as associações 

culturais feitas em torno de determinada paisagem, abordagem que na geografia 

cultural, passou a ser valorizada a partir de seu movimento de renovação que teve 

início na década de 1980. Já a categoria chamada de paisagem claramente definida 

parece estar muito mais ligada a uma tradição do paisagismo e da arquitetura da 

paisagem. (RIBEIRO, 2007, p.112, grifos do autor) 

Ainda segundo Ribeiro (2007, p.44), para a UNESCO, as paisagens culturais são tomadas inicialmente 

como bens culturais, e assim como estes devem atender aos critérios de autenticidade, as paisagens 

culturais – além de estarem aptas a ao menos um dos critérios estabelecidos para sua valoração – 

precisam possuir caráter e componentes distintivos. Segundo o mesmo autor, a funcionalidade e 
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inteligibilidade são também critérios decisivos para a atribuição de valor às paisagens, onde a parte 

selecionada para ser inscrita na Lista de Patrimônio Mundial deve representar a totalidade da paisagem 

cultural que procura ilustrar. 

Para Meneses (2002, p.52), embora a antinomia natureza/cultura desaparecesse com a criação do 

termo paisagem cultural, esse termo soa pleonástico em nosso contexto, visto que, para o autor, toda 

paisagem é sempre cultural. Ainda para este, a UNESCO seguiu a linha traçada por Carl Sauer, que não 

fazia distinções entre os termos, mas compreendia a paisagem cultural como o resultado de uma 

intervenção humana sobre uma paisagem intocada, portanto natural, trazendo à tona o pensamento 

dicotômico que estava por trás da sua conceituação do termo.  

A paisagem cultural objeto de preservação por parte da UNESCO é aquela onde se fazem notar valores 

excepcionais, sejam estes valores estéticos, históricos ou de significação. Parte da mesma concepção 

que o órgão faz acerca da proteção dos bens materiais, onde se exalta aqueles de maior 

representatividade e estado de integridade, deixando em segundo plano as manifestações mais 

singelas e que acontecem em maior número. Assim, cria-se muitas vezes uma espetacularização em 

torno de uma paisagem-cenário, onde a proteção liga-se intimamente com o consumo daquele bem, 

 

Bens inscritos como 

Paisagem Cultural na 

Lista do Patrimônio 

Mundial da UNESCO 

Fig. 07: Paisagem 

Cultural e vestígios 

arqueológicos do vale 

de Barmiyan, 

Afeganistão.  

Fig. 08: Paisagem 

Cultural de Sintra, 

Portugal.  

Fig. 09: Vat Phou e os 

antigos assentamentos 

associados à paisagem 

cultural de Champasak, 

República Democrática 

Popular de Lao.  

Fig. 10: Quebrada de 

Humahuaca, Argentina. 
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Cultural do Morne, Ilhas 

Maurício. 
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recaindo para as paisagens “comuns” e ”cotidianas” a banalização e como consequência, a 

degradação. Da mesma forma, as paisagens urbanas
28

, assim como as industriais, são relegadas a 

uma posição de menor destaque em detrimento daquelas paisagens onde o componente natural é 

dominante e de apreciação estética inquestionável. Em outras palavras, é a paisagem verde e bonita 

que se deseja conservar, fechando os olhos para a identidade, significação e valor patrimonial que as 

demais expressões da paisagem podem nos trazer. 

Ainda que seja a classificação da UNESCO difundida internacionalmente, existem demais formas de 

pensar a conservação da paisagem seguindo outros critérios, menos excludentes, tais como aqueles 

elencados pela Convenção Europeia da Paisagem. 

1.3.2 A Convenção Europeia da Paisagem  

Paralelamente às discussões empreendidas pela UNESCO, a Europa já despontava nos estudos 

regionais da paisagem, o que concorreu para a consolidação de uma legislação própria através da 

Convenção Europeia da Paisagem, de 2000. Vale destacar que esta legislação é resultado também de 

discussões e recomendações anteriores, como a Recomendação nº R (95) 9, de 1995, que versa “sobre 

a conservação integrada das áreas de paisagens culturais como integrantes das políticas paisagísticas”, 

e que por sua vez, considera Convenções anteriores no mesmo âmbito da discussão. Esta 

Recomendação levanta questionamentos de ordem econômica e social, destacando-se entre estes a 

preocupação com o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente a partir de um “desenvolvimento 

econômico sustentável”. Alia-se a estas questões, o reconhecimento de que diversos fatores são 

passiveis de interferir na dinâmica das paisagens, comprometendo a sua conservação e que, contudo, é 

de interesse “preservar a memória do povo e a identidade cultural das comunidades humanas”. Nesta 

Recomendação, a paisagem é vista em um triplo significado cultural, assim dividido 

é definida e caracterizada da maneira pela qual determinado território é percebido por 

um indivíduo ou por uma comunidade; dá testemunho ao passado e ao presente do 
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 A UNESCO tem estudado a possibilidade de criar a categoria “Paisagens Históricas Urbanas” como forma de 

atenuar a dificuldade de inclusão de paisagens urbanas na Lista do Patrimônio Mundial (RIBEIRO, 2010b) 
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relacionamento existente entre os indivíduos e seu meio ambiente; ajuda a especificar 

culturas e locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições. (IPHAN, 2004, p.331) 

O documento trata ainda sobre a conservação da paisagem, a poluição visual, e sobre políticas de 

paisagem, termo que seria então profundamente utilizado no âmbito europeu para harmonizar “os 

interesses culturais, estéticos, ecológicos, econômicos e sociais” com a preservação das paisagens 

culturais e as intervenções que estas venham a sofrer. A recomendação define ainda o termo “áreas de 

paisagem cultural”, como sendo  

partes específicas, topograficamente delimitadas da paisagem, formadas por várias 

combinações de agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da 

sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do tempo e do espaço 

e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e culturalmente em diferentes 

níveis territoriais, graças à presença de remanescentes físicos que refletem o uso e as 

atividades desenvolvidas na terra no passado, experiências ou tradições particulares, 

ou representação em obras literárias ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido 

fatos históricos. (IPHAN, 2004, p.332) 

Segundo Ribeiro (2007, p.52), esta definição promove o entendimento de paisagem cultural enquanto 

bem cultural, diferenciando-se daquelas paisagens de particular valor ecológico e natural, contudo 

ratificando a importância de sua preservação. 

Cinco anos mais tarde apenas, a Convenção Europeia da Paisagem consolidou o que fora discutido em 

ocasião da Recomendação nº R (95) 9, conformando uma visão bastante diferenciada daquela 

empregada pela UNESCO sobre a conservação da paisagem. A Convenção Europeia, ao contrário do 

posicionamento tomado pela UNESCO, não se limita à esfera conceitual das paisagens de valor 

excepcional, mas entende que existe uma estreita correlação também entre a qualidade das paisagens 

“cotidianas” e a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, para isso inclusive, considerando a 

necessidade de atribuir novos e atuais valores às paisagens, mais ligados às condições sociais e 

econômicas intrínsecas a estas (SPINGOLA, 2006, p.237).  

Um aspecto importante a ser considerado no texto resultante da Convenção Europeia é a própria 

definição do que seja paisagem. No documento, a expressão paisagem “designa uma parte do território 

tal como percebido pelas populações, cujo caráter resulta da ação de fatores naturais e/ou humanos e 

suas inter-relações” (art.1º). Dessa forma, explicita um grande entrosamento do objeto com o 
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observador, ou seja, atribui um papel central à participação da população na apreensão, identidade e 

na conservação da paisagem. 

A grande contribuição do entendimento da Convenção Europeia em relação ao da UNESCO, é que a 

primeira não tem a intenção de selecionar paisagens específicas por seu valor cultural a fim de que se 

tornem cada vez mais prestigiadas, mas de conhecer e qualificar todas as suas paisagens, de forma a 

planejar uma melhor gestão destas, através de políticas públicas comuns. Com esse posicionamento, 

os europeus podem estabelecer critérios de intervenções para todas as paisagens, com diferenciados 

estados de conservação. 

Para a Convenção, a política de paisagem “designa a formulação pelas autoridades públicas 

competentes de princípios gerais, estratégias e linhas orientadoras que permitam a adoção de medidas 

específicas tendo em vista a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem”, sendo a proteção 

referente às ações de conservação ou manutenção dos traços característicos da paisagem; a gestão 

visa assegurar a sua manutenção numa perspectiva de desenvolvimento sustentável; e ordenamento 

refere-se às ações com caráter prospectivo que visam a valorização, recuperação ou criação de 

paisagens.  

Importante salientar que os princípios regidos pela Convenção incidem sobre as áreas naturais, rurais, 

urbanas e periurbanas e aplica-se tanto a “paisagens que possam ser consideradas excepcionais como 

a paisagens da vida cotidiana e a paisagens degradadas”. Outro posicionamento de bastante 

relevância é o fato de que a Convenção não reconhece a distinção entre os termos paisagem natural e 

paisagem cultural. Para esta, a natureza e a cultura são dois aspectos que se encontram juntos e não há 

como julgar o que é natural e o que é artificial, portanto utiliza apenas e unicamente o termo paisagem. 

Sobre o papel dos países que assinam a Convenção, cabe a estes “identificar as paisagens no conjunto 

do seu território; analisar as suas características bem como as dinâmicas e as pressões que as 

modificam; e acompanhar as suas transformações”. Desta forma, fica explícita a preocupação com a 

dinâmica da paisagem, em detrimento de uma visão limitadora e inadequada de engessamento destas. 

Ribeiro (2007) faz interessantes considerações acerca dos objetivos gerais da Convenção Europeia da 

Paisagem quando afirma que  
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Os ideais da Convenção Europeia da Paisagem estão intimamente ligados aos de 

desenvolvimento sustentável. Sua intenção é a de garantir o usufruto das paisagens 

para as populações atuais e futuras, permitindo também, na medida do possível, o 

desenvolvimento dos meios de produção. [...] A Convenção reconhece que, na 

procura por um justo equilíbrio entre proteção, gestão e organização de uma 

paisagem, é necessário levar em conta o fato de que não se procura preservar ou 

“congelar” as paisagens em um estado dado na sua longa evolução. As paisagens 

sempre mudaram e continuarão a mudar, tanto sob efeito dos processos naturais, 

como da ação humana. Na verdade, o objetivo é acompanhar as mudanças que 

ocorrerão, reconhecendo a grande diversidade e a qualidade das paisagens que serão 

herdadas, se esforçando em preservar, talvez enriquecer, essa diversidade e essa 

qualidade. (RIBEIRO, 2007, p.54-55) 

Segundo Scazossi (2006, p.160), duas concepções coexistem hoje na Europa, uma delas referente aos 

sítios e as paisagens sob proteção e a segunda que enxerga a paisagem como uma questão global, 

tendo cada uma, seus próprios instrumentos de gestão: a legislação regional para a proteção do 

patrimônio histórico e paisagístico dos países europeus, e a legislação da UNESCO para o 

reconhecimento de sítios históricos e paisagens culturais. Ainda segundo esta autora, a interpretação 

feita pela UNESCO incita o aparecimento de problemas como  

[...] o isolamento do sítio do seu contexto histórico e funcional; as transformações 

contraditórias ou contrastantes dos territórios limítrofes, governados segundo lógicas 

diferentes não unificadas; a concentração da valoração (cultural, turística, econômica) 

sobre os sítios protegidos sem nenhuma ligação com o contexto histórico e 

paisagístico; a privação do desenvolvimento de todo o potencial dos lugares. 

(SCAZOSSI, 2006, p.161, tradução nossa) 

O posicionamento da Convenção Europeia frente aquele adotado pela UNESCO parece melhor inserido 

nas atuais discussões sobre conservação, tais como as teorias da Conservação Integrada e do 

Desenvolvimento Sustentável, assim como desvinculado de uma visão “turística” da paisagem ou do 

seu entendimento como cenário para um determinado bem. Da mesa forma, por abranger todo o 

território Europeu, as paisagens sob gestão dos termos da Convenção englobam aquelas naturais ou 

humanizadas, excepcionais ou cotidianas, afastando-se da concepção de paisagem “verde e bonita” 

como a única merecedora de proteção.  

Para fecharmos a discussão sobre os instrumentos que regem a proteção da paisagem no contexto 

internacional, é valido citar ainda dois documentos mais recentes que tratam do tema, são eles a 
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Declaração de Newcastle e o Memorando de Viena, ambos do ano de 2005 e promovidos pela 

UNESCO
29

.  

A Declaração de Newcastle, intitulada “Paisagens culturais no século 21: Leis, Gestão e Participação 

Pública: Patrimônio como um Desafio da Cidadania” considera as paisagens culturais tão dinâmicas 

quanto a própria cultura e traz uma importante contribuição ao estudo das paisagens urbanas, ao 

igualá-las às paisagens rurais, ou paisagens naturais, quando diz que  

as cidades e outros centros urbanos têm tanto potencial para ser Paisagens Culturais 

quanto as paisagens rurais, e um grande cuidado deve ser tomado para não permitir a 

mercantilização de paisagens urbanas culturais através da restauração inadequada 

pelo marketing de renovação das cidades contemporâneas (Declaration of Newcastle, 

2005, p.1, grifo nosso, tradução nossa) 

No trecho citado, nota-se o uso da expressão paisagens urbanas culturais que, ainda que pareça 

confuso ou redundante, expressa uma aceitação da paisagem urbana como uma paisagem cultural, o 

que certamente teve a contribuição do entendimento da Convenção Europeia, como fica reconhecido 

no próprio texto da Declaração  

Para além da adoção do conceito de Paisagem Cultural pelo Comité do Património 

Mundial em 1992, grandes avanços têm sido feitos através do desenvolvimento de 

ideias relativas à identificação, proteção e gestão das paisagens culturais na Europa 

através da Convenção Europeia da Paisagem, de 2000, e que esses avanços 

poderiam informar desenvolvimentos semelhantes em outras regiões do mundo 

(Declaration of Newcastle, 2005, p.2, tradução nossa) 

Intitulado "O património mundial e a arquitetura contemporânea - Gestão da paisagem urbana histórica", 

o Memorando de Viena, de 2005, trata especificamente da inserção da nova arquitetura sobre a 

morfologia e paisagem urbanas e como contribuição, desassocia a noção de centro histórico da noção 

de paisagem urbana, ao se auto descrever da seguinte forma 

O Memorando de Viena refere-se ao impacto do desenvolvimento contemporâneo 

sobre o conjunto da paisagem urbana com valor patrimonial, onde a noção de 

paisagem urbana histórica  vai para além dos termos tradicionais de "centro histórico", 

"conjunto" ou "envolventes", frequentemente utilizados nas cartas e leis de proteção, 
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 No ano de 2009, foi publicada também a Declaração de Hanói sobre Paisagens Urbanas Históricas, contudo, o 

texto está estritamente focado no caso da cidade de Hanói e não apresenta grandes contribuições acerca do tema, 

apenas ratificando o que foi discutido por outros documentos. Dessa forma não iremos nos ater a este documento. 
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para incluir o quadro territorial e a paisagem envolvente. [...] A proteção e conservação 

da paisagem urbana histórica enquanto tal, engloba todos os monumentos 

classificados nos registos de proteção, bem como os conjuntos e os seus elementos 

conexos significativos, físicos, funcionais e visuais, materiais e associativos, com as 

tipologias e as morfologias históricas. (Vienna Memorandum, 2005, p.3, grifos nossos) 

Tal dissociação permite que aquelas áreas reconhecidas como “centros históricos” possam ser 

reinterpretadas a partir do conceito de paisagem, de maneira mais abrangente e integrada, indo além 

das restrições do conjunto edificado que o compõe. Isso se torna ainda mais relevante quando 

consideramos o árduo caminho do conceito de paisagem para englobar as expressões da cultura no 

meio urbanizado, visto que como já citado, este conceito esteve sempre associado ao meio rural ou 

natural, cabendo ao urbano unicamente a denominação de “centro histórico”. 

Por sua abrangência internacional, os documentos redigidos pela UNESCO – vale salientar, também 

adotados pelo ICOMOS – têm difusão e aceitação muito ampla, servindo então como ponto de partida 

para as legislações da maioria dos países além do Continente Europeu, que têm sua própria legislação. 

A influência do entendimento da UNESCO se vê também no Brasil, com a adoção da Chancela da 

Paisagem Cultural, como veremos mais adiante. 

1.3.3 A paisagem cultural e os instrumentos de proteção brasileiros 

No Brasil, o reconhecimento da paisagem como bem a ser preservado também percorreu um longo 

caminho
30

, partindo do Decreto-lei 25, de 1937, que instituiu o órgão de preservação do patrimônio hoje 

chamado de IPHAN, à época SPHAN
31

. Já no seu segundo artigo, o decreto define o que pode ser 

objeto de tombamento e inclui a paisagem entre estes, quando diz que “são também sujeitos a 

tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e 

proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria 

humana”. O decreto também instituía os Livros de Tombo, entre os quais constava o Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Ainda que esteja clara a preocupação com a paisagem já no 

                                                           
30

 O capítulo III do livro de Rafael Winter Ribeiro, Paisagem Cultural e Patrimônio (2007), refaz o trajeto da criação do 

IPHAN até o ano da publicação do livro, destacando a forma que o Instituto abordou a questão da paisagem, para 

isso analisando diversos processos de tombamento. No nosso trabalho, faremos breves considerações a respeito 

dessa trajetória, fundamentadas principalmente no que traz o referido autor. 

31
 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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primeiro documento brasileiro que trata da preservação, Ribeiro (2007, p.72) coloca que a Instituição, 

nas suas primeiras três décadas de funcionamento, pouco explorou essa possibilidade, limitando-se a 

agir sobre a paisagem tratando-a como ambiência do bem arquitetônico. Ainda segundo o autor, 

apenas a partir da década de 1970 o tombamento de conjuntos no Livro Paisagístico viria a ser uma 

prática mais comum, visto que até então a maior parte das cidades havia sido inscrita no Livro de Belas 

Artes, cabendo ao Livro Paisagístico o tombamento de jardins, de monumentos junto à natureza, de 

panoramas e de alguns poucos exemplares de conjuntos urbanos (RIBEIRO, 2007, p.75-77). 

A partir da década de 1970, foram inscritos no Livro Paisagístico uma série de conjuntos urbanos, onde 

já se fazia notar a inclusão de valores históricos e culturais, indo além dos critérios de estética e 

monumentalidade. Esses valores reuniam-se todos através da categoria de paisagem. Nesse sentido, e 

incentivados pelos pressupostos da Carta de Veneza, “sítios arquitetônicos mais modestos” foram 

inscritos como conjuntos paisagísticos, reservando a categoria de conjuntos arquitetônicos a aqueles de 

maior integridade (RIBEIRO, 2007, p.91). Nos anos de 1980 surge uma preocupação ainda maior com a 

“integração dos conjuntos arquitetônicos e o espaço físico que estes ocupam, procurando incorporar a 

paisagem e ultrapassando a antiga ideia de paisagem apenas como moldura” (RIBEIRO, 2007, p.97) É 

também na década de 1980, que a discussão sobre a proteção do patrimônio natural começa a 

encontrar espaço dentro do IPHAN, cuja associação com a preservação da paisagem toma forma a 

partir da proposta de tombamento dos morros do Rio de Janeiro, justificada pela “ideia de excepcional 

valor dotado pela natureza” (RIBEIRO, 2007, p.103)  

Assim, fica claro que o posicionamento brasileiro em relação à proteção da paisagem estava bastante 

ligado a aquilo que era pregado pelos órgãos internacionais, como a UNESCO. Embora essa discussão 

já viesse se delineando ao longo de vários anos e acompanhando as transformações na valoração do 

patrimônio através do que recomendavam as Cartas Patrimoniais, o que se pode notar é que no Brasil 

ainda se fazia distinção entre o natural e o cultural e mais uma vez o critério de excepcionalidade era 

indispensável para a atribuição de valor, e consequentemente sua proteção. Da mesma forma, a 

valoração pela interação entre o cultural e o natural era praticamente inexistente, e a paisagem – quando 

reconhecida como cultural, embora ainda não utilizando expressamente esse termo – ainda era 

entendida como cenário de algum bem ou conjunto arquitetônico que lhe estendia seu valor. 



Capítulo I 

Paisagem, Cultura e Patrimônio 

65 

 

Rafaela Mabel Silva Guedes  |  A Cidade Alta como paisagem: repensando a conservação do centro histórico de João Pessoa 

 

Segundo Ribeiro (2007, p.107) ao ser estabelecida a categoria de paisagem cultural pela UNESCO, o 

Brasil demonstrou seu interesse em figurar na Lista do Patrimônio Mundial a partir da Candidatura de 

Diamantina – MG, mas que permeada pela ideia de paisagem como entorno, não conseguiu comprovar 

seu caráter de paisagem cultural, portanto não sendo aceita sua inserção na lista.  O país seguiu então 

concorrendo com mais duas candidaturas para a inscrição na Lista como paisagem cultural: o Caminho 

de Ouro de Paraty e a Paisagem Cultural do Rio de Janeiro. Sobre a inscrição do Rio de Janeiro, 

antecedendo o resultado divulgado recentemente, uma publicação comentava que  

Até o momento, os sítios reconhecidos mundialmente como paisagem cultural 

relacionam-se a áreas rurais, a sistemas agrícolas tradicionais, a jardins históricos e a 

outros locais de cunho simbólico, religioso e afetivo. O reconhecimento do Rio de 

Janeiro culminará uma nova visão e abordagem sobre os bens culturais, na medida 

em que será a primeira paisagem cultural urbana a inscrever-se na Lista do Patrimônio 

Mundial. (Portal Vitruvius, em 22.03.2011, grifo nosso) 

Bens inscritos no Livro do Tombo Arquitetônico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN 

Fig. 12: Cidade Alta de Porto Seguro - conjunto arquitetônico e paisagístico, BA.  

Fig. 13: Conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico, Pirenópolis, GO 

Fig. 14: Conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico, Penedo, AL 

Fig. 15: Conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, Belo Horizonte, MG.  

Fig. 16: Conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico, São Cristóvão, SE. 

Fonte: 12 – 15 olhares.com; 16 - cultura.updateordie.com 

12 13 
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No dia 01 de Julho de 2012, na a 36ª Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, foi dado 

parecer favorável à inscrição do Rio de Janeiro como Paisagem Cultural, o que certamente é um 

importante reconhecimento para o país. De toda forma, é importante perceber que a paisagem urbana 

do Rio de Janeiro é indissociável da presença de elementos naturais marcantes, como as lagoas, os 

morros e a praia, e que mesmo tendo sido oficialmente considerada Paisagem Cultural, ainda não 

poderemos interpretar tal posicionamento como um grande avanço na discussão do reconhecimento e 

proteção das paisagens urbanas especificamente, contudo, é um relevante passo à frente. 

Para Ribeiro (2007, p.9) o conceito de paisagem cultural pode ser útil à atribuição de valor, identificação 

e proteção do patrimônio cultural, até como uma categoria operacional nas instituições de preservação 

do patrimônio cultural brasileiro. No Brasil, dois importantes documentos que contribuíram para a 

discussão sobre a paisagem cultural foram a Carta de Bagé, de 1997, e a Chancela da Paisagem 

Cultural Brasileira, de 2009.  

Na Carta de Bagé, ou Carta da Paisagem Cultural, concentram-se as primeiras intenções em 

salvaguardar este tipo de bem. Intitulando-se como “vanguardista encontro” que aborda de “forma 

pioneira a nova questão da paisagem cultural”, o Seminário Semana do Patrimônio – Cultura e Memória 

na Fronteira, ocorrido na cidade que deu nome ao documento resultante, traz entre os seus primeiros 

artigos uma visão bastante inspirada naquela preconizada por Carl Sauer, na década de 1920:  

A paisagem cultural é o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as marcas de 

suas ações e formas de expressão, resultando em uma soma de todos os 

testemunhos resultantes da interação do homem com a natureza e, reciprocamente, 

da natureza com homem, passíveis de leituras espaciais e temporais. (Carta de Bagé, 

2007, p.2) 

Contudo, o documento traz alguns avanços na preservação da questão da paisagem cultural, quando 

indica que esta deve ser tratada com um bem cultural, ainda que mais abrangente que os demais 

A paisagem cultural é um bem cultural, o mais amplo, completo e abrangente de 

todos, que pode apresentar todos os bens indicados pela Constituição, sendo o 

resultado de múltiplas e diferentes formas de apropriação, uso e transformação do 

homem sobre o meio natural. [...] A paisagem cultural é, por isto, objeto das mesmas 

operações de intervenção e preservação que recaem sobre todos os bens culturais. 

Operações como as de identificação, proteção, inventário, registro, documentação, 
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manutenção, conservação, restauração, recuperação, renovação, revitalização, 

restituição, valorização, divulgação, administração, uso, planejamento e outros. (Carta 

de Bagé, 2007, p.2-3) 

Outra inovação trazida pela Carta de Bagé é a utilização de um certificado com valor de proteção legal 

como instrumento de proteção das paisagens, que por sua vez, deveriam ser monitoradas quanto à 

qualidade de suas modificações e evoluções, implicando na obtenção ou não deste certificado, mais à 

frente denominado de chancela. No Brasil, é a primeira iniciativa que pensa na preservação da 

paisagem desassociada do instrumento do tombamento, buscando um instrumento que pudesse se 

apresentar mais eficaz na gestão desses bens de inquestionável dinâmica
32

. 

1.3.3.1 A Chancela da Paisagem Cultural 

Conforme apontam Telles e Delphim (2008, p.143), “o tombamento nem sempre foi a figura mais 

indicada para a proteção de paisagens” considerando-se que estas podem se apresentar como uma 

articulação  do patrimônio cultural material e imaterial, onde os inventários ou registros seriam os 

instrumentos de proteção deste último 

Portanto, o tombamento seria inadequado à proteção da paisagem cultural, visto que 

tem a precípua finalidade de conservar um bem, efeito não desejável à dinâmica da 

paisagem cultural. Por outro lado, o registro também seria ineficaz, considerando que 

não barraria as depredações da paisagem cultural, considerando seu caráter 

estritamente reconhecedor e valorizador. Acredita-se que nem articulados nem 

integrados – registro e tombamento – dariam conta dessa nova demanda patrimonial. 

(TELLES e DELPHIM, 2008, p.146) 

Diante da questão de como criar um instrumento jurídico para proteger tamanha interação de 

elementos, de ordem material e imaterial, cultural e natural, os autores colocam a possibilidade da 

criação de uma chancela, instrumento esse que viria a ser implantado logo em seguida. 

Em 2009, com a criação da Chancela da Paisagem Cultural Brasileira – uma espécie de selo de 

certificação – abriu-se um novo olhar para a conservação da paisagem cultural do país. Assim como na 

                                                           
32

 Importante destacar a existência do Inventário do Patrimônio Cultural de Porto Alegre, que na década de 1980, 

segundo Castriota (2009, p.205), teve o papel de estabelecer “uma dinâmica mais abrangente de preservação, 

utilizando-se o inventário não só como instrumento de registro, mas como um efetivo instrumento de controle da 

paisagem urbana”. Como essa foi uma experiência pontual, ocorrida na cidade de Porto Alegre, e que tinha como 

conceito chave o “patrimônio ambiental urbano” e não explicitamente a paisagem, não nos alongaremos na 

discussão desse instrumento. Para mais informações consultar Castriota (2009, p.189- 206). 
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Carta de Bagé, a interação do homem com o meio natural e as marcas e valores resultantes deste 

encontro são o fio condutor para o entendimento da paisagem cultural, herdando a concepção 

difundida pela UNESCO.  No documento, define-se paisagem cultural como “uma porção peculiar do 

território nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida 

e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (IPHAN, 2009, p.2). A Chancela tem a 

finalidade de complementar os instrumentos de proteção existentes – tombamento, registro, inventário, 

vigilância, desapropriação, entre outros – e em seu artigo terceiro, ressalta a ligação da preservação do 

patrimônio com o desenvolvimento sustentável, como preconizam as teorias da Conservação Integrada. 

A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera o caráter dinâmico da cultura e 

da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, convive com as 

transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e 

valoriza a motivação responsável pela preservação do patrimônio. (IPHAN, 2009, p.2) 

Segundo Castiota (2009, p.262), com a criação da Chancela, o Brasil começa a institucionalizar “uma 

das ideias mais ricas que entraram no campo do patrimônio nos últimos anos e que tem trazido 

significativos avanços conceituais e metodológicos à área”. Ressalta-se que a concessão da Chancela 

implica num pacto entre os atores envolvidos com a conservação da paisagem, tais como o poder 

público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando estabelecer um plano de gestão a ser 

acompanhado pelo IPHAN. Compreendendo a dinâmica da paisagem, a chancela deve ser revalidada a 

cada dez anos, e nesse intervalo, deverá ser acompanhada através de “relatórios de monitoramento das 

ações previstas e de avaliação das qualidades atribuídas ao bem” (IPHAN, 2009, p.3).  

Até então não existem paisagens culturais brasileiras chanceladas, devido ao pouco tempo em que a 

portaria entrou em vigor e a necessidade da elaboração do processo de requerimento de tal chancela. 

Contudo, a excepcionalidade da paisagem a ser chancelada, embora não registrada no documento, 

aparece nas entrelinhas, de onde se pode especular que continuarão a ser objeto de interesse e de 

reconhecimento apenas as paisagens mais representativas, de beleza inquestionável e certamente com 

forte apelo à natureza. Ainda assim, espera-se que o interesse numa melhor gestão dessas paisagens 

amadureça o entendimento de que apenas uma proteção pensada em conjunto – onde se valorize as 

paisagens “menores” também como representantes da identidade e da memória de um território – pode 

ser realmente tomada como o patrimônio que se pode transmitir às gerações futuras. Espera-se ainda 
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que as paisagens urbanas sejam também entendidas como culturais, e portanto, passíveis de serem 

chanceladas.  

De toda forma, a criação da Chancela da Paisagem Cultural, certamente incitará a discussão sobre a 

proteção de paisagens no país, o que deverá trazer novos questionamentos no momento da 

identificação dos bens para registro, inventário ou tombamento. Segundo Ribeiro (2010b, p.1-2), são 

crescentes os esforços brasileiros em transformar a paisagem numa categoria para identificação do 

patrimônio cultural e formulação de políticas públicas, embora sua efetiva aplicação ainda esteja 

impregnada de problemas de interpretação que podem acarretar na sua banalização.  

Defende-se nesta dissertação a importância de entender a paisagem como um bem a ser preservado, 

considerando para isso a riqueza de sua dinâmica, e este é também o interesse de inúmeros 

documentos aqui citados e discutidos, entre os quais a Chancela da Paisagem Cultural brasileira. 

Contudo, é preciso pensar que não é com a criação de instrumentos que se garante a conservação de 

um bem, independente da escala deste, pois, ainda que estes instrumentos se façam necessários para 

a definição das práticas preservacionistas e para servir como instrumentos legais que asseguram 

direitos e deveres, parece-nos que a maneira mais legítima de incentivar e valorizar a conservação de 

um bem é a partir de um conceito, de uma ideia ou pensamento que possa ser repassado e discutido e 

que dê subsídios para a adoção de um posicionamento crítico frente a questões de distintas 

complexidades. 

A Chancela, por exemplo, mesmo se tratando de um documento recém elaborado, e específico para a 

conservação de paisagens, permanece imersa no entendimento que dá preferência a salvaguarda de 

paisagens construídas com expressivo componente natural ou com expressiva beleza cênica – advindo 

daí a limitadora expressão paisagem cultural. Esse posicionamento faz com que paisagens urbanas, 

evidenciadas pela presença maciça da arquitetura, fiquem de fora dos interesses da preservação. Pode-

se dizer que tal posicionamento advém do fato de que o conceito de paisagem cultural no campo do 

patrimônio foi baseado apenas no conceito de paisagem cultural da geografia, onde praticamente não 

houve uma discussão aprofundada sobre a paisagem urbana. Essa afirmação é evidenciada também 

pelo fato de que, como mostramos anteriormente, a discussão da paisagem na arquitetura e urbanismo 

não incorporou o termo “cultural”, tratando unicamente com o termo ”paisagem”, e neste campo, ao 
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contrário da geografia, foram profícuos os estudos no meio urbano, sem a necessidade do componente 

natural. 

Em outras palavras, a paisagem, o urbano, a cultura e o patrimônio não dialogam a favor da paisagem 

urbana, pois a ideia difundida pelo conceito de paisagem cultural, tal como apropriada pelas discussões 

no campo patrimonial, não contribui para a conservação de uma paisagem que não seja “verde e 

bonita”, deixando que paisagens urbanas sejam reconhecidas apenas pela soma de suas edificações, 

sem que possam acompanhar os avanços conceituais e metodológicos advindos com a discussão da 

conservação da paisagem.  

Todas essas colocações podem ser exemplificadas no que acontece com o nosso objeto de estudo: a 

Cidade Alta do Centro Histórico de João Pessoa não foi reconhecida como paisagem em seu 

tombamento, ou em outros instrumentos possíveis, provavelmente pelo fato de que não possui nenhum 

atrativo natural explícito, apesar da forte referência da topografia na constituição do seu traçado, e ainda 

que a partir dessa área se obtenham interessantes visadas da Lagoa, do Rio Sanhauá e do cinturão 

verde que fica em sua margem oposta (vale lembrar que estes últimos sequer constam na área 

delimitada pelo tombamento). Acrescenta-se a isso o fato que a Cidade Alta também não possui 

atrativos estéticos inquestionáveis, muito pelo contrário, já na época de seu tombamento se mostrava 

com fortes indícios de degradação e descaracterização de suas edificações e de sua paisagem. Assim, 

sua paisagem jamais poderia ser conservada, quiçá chancelada, como paisagem cultural, ficando de 

fora das discussões que permeiam esse tema. Diante de todo o exposto, continuamos afirmando que é 

preciso apreender e com isso, conservar a Cidade Alta como paisagem, seja ela cultural ou urbana, 

conforme indicarem os instrumentos em voga, mas que priva-la, assim como tantas outras com as 

mesmas características, de acompanhar as discussões recentes no campo da conservação e fadá-la à 

degradação enquanto paisagem e às ações equivocadas da preservação de bens isolados que 

distanciam-se da conservação do todo. 

*** 

Após percorrer o caminho que os conceitos de paisagem e de cultura, ora juntos, ora sobrepostos, ora 

separados trilharam na geografia, na arquitetura e no patrimônio poderia caber a dúvida sobre que 
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conceito enfim, utilizar como parâmetro e fundamentação da pesquisa aqui desenvolvida. Não é nossa 

intenção criar mais um conceito de paisagem, privilegiando esta ou aquela corrente de pensamento, ou 

ainda elaborar, a partir de uma miscelânea de posicionamentos, um conceito que reúna todas as suas 

possíveis expressões. Também não é de nosso interesse seguir aquilo que foi colocado por um estrato 

de autores, tomando como certo apenas um recorte de uma discussão tão plural e ignorando suas 

demais nuances. A intenção de refazer o caminho aqui descrito é justamente mostrar que a paisagem 

traduz-se num conceito polissêmico, permeado por influências diversas, retratado diferentemente pela 

realidade e pelos interesses de cada civilização, de cada época. Não é possível apontar entre os 

autores estudados, assim como entre as documentações patrimoniais, aquelas que, antagônicas, 

podem ser postas como certas ou erradas. A paisagem é uma intenção, é um conceito em construção e 

assim deverá permanecer sendo, o que de nenhuma forma incorre em prejuízo ou em indefinição numa 

conotação pejorativa. O conceito é polissêmico por representar muito mais uma soma do que um limite, 

afinal, como poderíamos delimitar uma paisagem? O que cabe num lance de olhar, ou o que cabe numa 

área fisicamente e culturalmente reconhecível? 

É pensando nessa pluralidade da paisagem que seguimos tomando-a como uma construção. Para 

apreendê-la e conservá-la como tal, é preciso conhecer sua história, sua forma, sua imagem, suas 

mutações e permanências, onde ela está inserida e em que tempo se dá sua apreensão. É preciso 

também deixar que ela mesma se faça perceber, guiando pelas suas particularidades o olhar do 

observador, no caso, do pesquisador. Assim, construímos ao longo dos capítulos seguintes um 

caminho para apreender a Cidade Alta, sem delimitações fixas, mas a partir da forma e da imagem que 

ela mesma vem a nos oferecer. Esperamos com isso, e frente aos questionamentos colocados no 

presente capítulo, ter subsídios para discutir sua conservação como paisagem, urbana ou cultural. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II |  

FORMA E PAISAGEM NA CIDADE ALTA 

 



Capítulo II 

Forma e Paisagem na Cidade Alta 

72 

 

Rafaela Mabel Silva Guedes  |  A Cidade Alta como paisagem: repensando a conservação do centro histórico de João Pessoa 

2.1 | A forma da paisagem 

A paisagem da Cidade Alta que aqui está sendo estudada encerra-se sobre uma área visivelmente 

urbana, inclusive em seu entorno. Sendo assim, para entender as formas dessa paisagem é preciso 

também entender um pouco das formas da cidade, mais especificamente do seu processo de 

constituição, que pelo acúmulo de tempos, hoje conforma a paisagem que podemos ver. Pensar a 

paisagem atual a partir da construção de sua história, nos leva a investigar suas permanências, em 

outras palavras, a investigar que elementos da sua forma resistem ao tempo.  Assim, a investigação 

acerca das permanências desenvolvida por Aldo Rossi em A Arquitetura da Cidade será retomada neste 

capítulo na intenção de compor o estudo da forma atual da Cidade Alta, relacionando-a aos fatos 

históricos responsáveis por suas alterações mais notáveis. 

Em se tratando de um estudo das formas, os elementos morfológicos elencados por Garcia Lamas em 

seu livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, também contribuem com uma leitura da cidade 

através da composição de sua estrutura, e assim se tornam imprescindíveis para a apreensão do nosso 

objeto de estudo, visto que para o autor, são as características da forma que primeiramente influenciam 

a percepção da imagem, da qual trataremos no capítulo seguinte.  

São elementos morfológicos para Lamas, as unidades ou partes físicas que associadas e estruturadas 

constituem a forma urbana, contudo, a observação precede de uma definição de escala de análise 

relacionada à dimensão da área de estudo. Dessa forma, o autor (2004, p.76) defende que os 

elementos morfológicos não serão sempre os mesmos quer se trate de uma rua ou de um bairro, mas 
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comporão o método conforme a grandeza e complexidade, ou seja, a escala implícita na forma urbana. 

Lamas traz a dimensão setorial, urbana e territorial – a escala da rua, a escala do bairro e a escala da 

cidade respectivamente – como uma classificação possível. Essas mesmas escalas são citadas por 

Rossi fundamentando-se em Tricart (TRICART, 1963 apud ROSSI, 2001, p.34). Rossi procura ainda 

deixar claro que embora seja necessária essa classificação do ponto de vista didático, seria 

inconcebível sustentar que os fatos urbanos mudam conforme a dimensão em que se produzem.  

A interação do estudo da morfologia urbana com a teoria das permanências aponta, 

consequentemente, o caminho da apreensão das formas aqui adotado para leitura da paisagem da 

Cidade Alta. Retomando o conceito de elementos primários colocados por Aldo Rossi como fatos 

constituintes da cidade, e associando-os ao conceito de área-estudo, defendido pelo mesmo autor, aqui 

empregado para delimitar o objeto de pesquisa, faremos um exame do que hoje pode ser considerado 

como os elementos primários que conformam e identificam a Cidade Alta.  

Para enriquecer o estudo morfológico em questão serão consideradas também as colocações de 

Horácio Capel em La morfologia de las ciudades
33

 e de Cristóvão Duarte em Forma e Movimento
34

. 

Associando os conceitos desses autores abordados neste capítulo, com aqueles colocados por Lamas 

a partir da sua definição de elementos morfológicos, conforme visto anteriormente, agruparemos tais 

elementos em duas categorias: a primeira, que denominaremos genericamente de traçado, engloba o 

solo, traçado, praça (onde também se incluem adros e largos) e parcelamento; e a segunda categoria 

refere-se aos edifícios, onde se incluem ainda os monumentos.  

Ao definir do que trata um estudo de morfologia urbana, Lamas afirma ainda que este deve 

“necessariamente levar em consideração os níveis ou momentos de produção do espaço urbano” 

(LAMAS, 2004, p.39). Para o autor, esses níveis possuem uma lógica própria, sendo necessário também 

identificá-los com o processo de produção da forma urbana e suas inter-relações. Investigaremos então, 

como os elementos dessas três categorias se compuseram e se transformaram ao longo do tempo, 

partindo da paisagem atual, e revisitando os principais períodos históricos que modificaram a paisagem 

do Centro Histórico de João Pessoa, a partir dos fatos urbanos mais relevantes em seu tempo de 

                                                           
33

 CAPEL, Horacio. La morfologia de las ciudades. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002. 
34

 DUARTE, Cristóvão Fernandes. Forma e Movimento. Rio de Janeiro: Viana e Mosley – PROURB-RJ, 2007. 
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constituição e do pensamento urbanístico onde se inseriam. Assim, para analisar a Cidade Alta de hoje, 

faremos percursos na escala do bairro, identificando os elementos morfológicos mais expressivos que 

hoje a constituem e aqueles que se destacam por seu caráter de permanência – como colocaria Aldo 

Rossi, a partir dos seus elementos primários – tentaremos reconstruir as formas, e a paisagem, na 

contemporaneidade e nos principais períodos da sua constituição. 

2.1.1 Traçado 

É a partir do território existente e da sua topografia que se desenha ou constrói a cidade. Para Lamas 

(2004, p.63) “o sítio contém já em muitos casos a gênese e o potencial gerador das formas construídas, 

pelo apontar de um traçado, pela expressão de um lugar”. O autor entende ainda que este é um 

elemento determinante na criação arquitetônica e que não é possível falar em forma urbana sem 

associá-la ao suporte geográfico (LAMAS, 2004, p.64).  

Rossi também se refere ao solo urbano, que para ele é o lugar onde se manifestam os fatos urbanos, é 

um dado natural, mas é também uma obra civil e parte da arquitetura da cidade: “constitui a projeção 

da forma da cidade num plano horizontal, ou por partes específicas” (ROSSI, 2001, p.62). 

O centro histórico de João Pessoa tem uma peculiar implantação urbana que lhe conforma desde a 

fundação da cidade dividido entre Cidade Alta e Cidade Baixa. A topografia do sítio onde se deram os 

primeiros sinais de povoamento foi determinante na definição do traçado e da implantação das 

edificações, tanto que aqui nos apropriamos do termo Cidade Alta indo além de sua definição 

topográfica ou territorial, e alcançando o status de paisagem.  

O traçado é um dos elementos mais claramente identificáveis tanto na forma de uma 

cidade como no gesto de a projetar. Assenta num suporte geográfico preexistente, 

regula a disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da 

cidade, e confunde-se com o gesto criador. (LAMAS, 2004, p.98) 

Lamas (2004, p.100) destaca ainda que “o traçado estabelece a relação mais direta de assentamento 

entre a cidade e o território”. Para Capel (2002, p.79), frequentemente as ruas iniciais de um 

povoamento foram os caminhos não intencionais que participaram da constituição desse povoamento. 
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Segundo este autor, a permanência desse traçado viário é tal, que alguns caminhos pré-históricos que 

se converteram em ruas assim se conservam até hoje. Capel traz ainda o traçado como definidor do 

plano da cidade, intervindo na organização da forma urbana em diferentes escalas e sendo de particular 

importância na orientação de uma cidade. Para o autor, as ruas tendem a atuar como marcos 

morfológicos que condicionam a gênese e o crescimento das formas subsequentes (CAPEL, 2002 p.70) 

Rossi também trata da permanência do traçado recorrendo à teoria das persistências (ou 

permanências) de Marcel Poète. A leitura que Rossi faz de Poète indica que as persistências são 

detectáveis nos traçados, pois considera que as cidades permanecem em seus eixos de 

desenvolvimento, mantendo a posição de seus traçados e crescendo segundo a direção mais de fatos 

antigos do que atuais. O traçado muitas vezes se deforma, mas não se desloca (ROSSI, 2001, p.52).  

A Cidade Alta que hoje conhecemos tem como principal característica, a qual deve sua denominação, a 

topografia elevada do solo em que se assentam seu traçado e suas edificações. Embora o tipo de 

ocupação tenha se modificado no correr dos anos, a topografia se constitui como uma permanência 

que praticamente não sofreu intervenções. A altitude da colina em relação ao rio onde a cidade teve sua 

origem é o ponto de partida para a definição e possível “delimitação” do que seja Cidade Alta, um limite 

natural que coloca-se assim como elemento gerador das suas formas e da sua paisagem. A partir desta 

permanência, provavelmente a mais marcante delas, temos conformada a identidade e a referência 

principal da Cidade Alta que hoje podemos apreender.  

 

Fig. 17: Vista do Centro 

Histórico de João 

Pessoa a partir do Rio 

Sanhauá, na Cidade 

Baixa. Na parte superior 

da figura, vê-se a linha 

de coroamento das 

edificações da Cidade 

Alta.  

Fonte: Felipe Gesteira, 

in: felipegesteira.com  
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 A rua é também um elemento propulsor da vida urbana, lugar de encontro de pessoas a partir da 

comunicação e dos deslocamentos que nelas se estabelecem. Sobre isso, Duarte acrescenta que as 

ruas “permitem que se vá de um lugar ao outro, sem deixar de ser, elas próprias, um desses lugares 

para onde se pode ir e permanecer por algum tempo. Para além disso, as ruas são também lugares 

onde se mora, onde se trabalha, onde se estabelece a vida cotidiana” (DUARTE, 2007, p.33) 

Ao examinarmos uma fotografia de satélite ou um mapa atual da área em questão, ou mesmo se 

fizermos um percurso em toda a parte alta da área central da cidade, uma forte referência formal que 

pode ser observada é a existência de três ruas paralelas que se estendem por todo o comprimento da 

área: Ruas General Osório, Duque de Caxias e Visconde de Pelotas. Tendo seus traçados intimamente 

ligados às condições topográficas, estas ruas atuam hoje como linhas de força que conformam o 

desenho dos demais elementos morfológicos a elas relacionados.  

Na figura anterior, podemos observar que o traçado das ruas sob o terreno de altitude conformou um 

desenho que lembra uma forma retangular, o que marca em muito a identidade da Cidade Alta, mas 

que não necessariamente deverá encerrar sua paisagem ou se colocar como um limite desta. A 

paisagem transcende o que as formas podem impor, ainda que se valha destas para criar uma imagem.  

O traçado da Cidade Alta, além destas três ruas citadas, é composto também por travessas – ruas que 

atravessam as principais, formando um ângulo próximo a 90°. As mais antigas travessas têm largura 

bastante reduzida, ao contrário das três ruas principais. Contudo, na forma e na dinâmica atual da 

cidade, sobrepõem-se às travessas do tecido histórico da Cidade Alta duas vias no mesmo sentido, 

 

Fig. 18: Mapa da Cidade Alta, destacadas as suas três principais ruas, que atuam como linhas de força do 

traçado. Fonte: PMJP, editado por nós.  
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mas que como resultado das intervenções urbanas radicais da década de 1970, apresentam em relação 

às travessas originais uma sensível diferença de cota. Estando em um nível inferior ao “tabuleiro” que 

conforma a Cidade Alta, essas vias foram criadas na intenção de dar maior fluidez ao tráfego do 

Varadouro, na Cidade Baixa para a Lagoa sem interromper o fluxo nas Ruas Duque de Caxias e 

Visconde de Pelotas. 

Uma dessas vias, sob o viaduto Damásio Franca, encontra a Cidade Alta na altura do Ponto Cem Réis, 

ou Praça Vidal de Negreiros, e corta a forma da Cidade Alta em seu relevo, interferindo ainda na 

travessia entre os dois lados da mesma rua. Paralela a essa última, a via sob o viaduto Dorgival Terceiro 

Neto, também se configura como uma ruptura, contudo, por não cortar a Rua General Osório, passando 

sob esta, e ainda por ter sido construído em cima de uma de suas aberturas uma edificação que vai de 

um lado a outro da quadra, a ruptura fica menos visível ao observador, o que não diminui a interferência 

desta na forma urbana. Podemos acompanhar essa descrição na figura abaixo, onde estão 

demarcadas as vias a que se faz referência. 

A abertura dos dois viadutos que ligam o Varadouro e adjacências à Lagoa foi efetivamente uma 

considerável ruptura na forma da Cidade Alta, em sua topografia, traçado e refletindo também nas 

edificações. Na década de 1970, João Pessoa expandia-se aceleradamente e atender as necessidades 

da circulação viária foi a prioridade colocada como justificativa para abrir tais vias, rasgando o tecido 

urbano histórico. Na busca pelo progresso e pela modernidade, o traçado que se desenvolvia 

paulatinamente há quase quatrocentos anos não foi o suficiente para intimidar as grandes escavações: 

em 1970, inaugurava-se o Viaduto Damásio Franca e em 1974, o Viaduto Miguel Couto, deixando a 

 

Fig. 19: Mapa da Cidade Alta destacado o traçado dos seus dois viadutos, que passam sob o traçado original. 

Fonte: PMJP, editado por nós. 
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marca do “progresso” para o futuro que se desejava impor para a cidade. Mesmo com a crescente 

expansão para os bairros de Tambiá e Trincheiras assim como para o litoral, impulsionado pela abertura 

da Avenida Epitácio Pessoa que atraía cada vez mais o comércio e as residências, o centro continuava 

a ser alvo de intervenções modernizantes. 

No traçado da Cidade Alta, tomando suas ruas e praças, foram as aberturas dos dois viadutos na 

década de 1970 as mais radicais transformações sofridas. Estas causaram tão grande impacto que 

ainda hoje podem ser percebidos seus efeitos, embora outras intervenções tenham buscado atenuá-los, 

como a reforma do Ponto Cem Réis, em 2009, que retoma a continuidade da área da praça, mas que 

não chega a interferir especificamente no viaduto e nas ruas que este corta.  

Anteriormente, entre as décadas de 1910 e 1940 uma série de intervenções contribuiu para alterar a 

forma e a paisagem do centro de João Pessoa. Visando o saneamento e o ordenamento do meio 

urbano, tinham como espelho as reformas urbanas ocorridas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife e 

outras capitais brasileiras, que por sua vez, inspiravam-se na remodelação de Paris. O urbanismo do 

Barão de Haussman, em Paris, com um grande número de demolições para a abertura de ruas mais 

largas e mais regulares e com forte apelo estético, foi um grande influenciador das reformas que 

Fig. 20: Rasgo do viaduto Miguel Couto, estampado em 

notícia de jornal quando no ano de sua inauguração. 

Fonte: Jornal "O Norte", João Pessoa, 07 de mar. de 

1974, p. 03. Disponibilizado por Paula Ismael. 

Fig. 21: Obras de abertura do viaduto Damásio Franca 

passando sobre o Ponto Cem Réis. Fonte: OLIVEIRA, 

2006. 
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aconteceram no Brasil, visto o interesse que as médias e grandes cidades tinham em apresentarem-se 

modernas e civilizadas. 

Em João Pessoa, à época chamada Parahyba, não foi diferente. A cidade de feições coloniais com 

casario bastante modesto passou por um processo de modernização com a abertura, alargamento e 

alinhamento de ruas, a criação ou remodelação dos seus espaços públicos, e ainda a reforma e 

construção de prédios públicos mais suntuosos, onde todas estas ações buscavam melhorias na 

salubridade e higiene, na circulação viária e ainda no aspecto estético da cidade. Quanto à salubridade 

e higiene, as primeiras ações trataram de dotar a cidade de abastecimento de água e de energia 

elétrica, sendo esta última, a responsável pela substituição dos bondes puxados por animal por bondes 

elétricos, o que diminuiria a presença inconveniente dos animais no passeio público.  

Em se tratando do traçado das ruas e espaços públicos, já no início dos anos 1920, sob o governo de 

Camilo de Holanda, a capital passou por suas mais emblemáticas ações de embelezamento. Segundo 

Trajano Filho (2006), os espaços públicos que foram criados ou reformados por essa época, eram o 

cenário da nova sociedade e da nova paisagem urbana que se impunha sobre a cidade colonial. 

Contrapondo a cidade colonial, a cidade moderna pretendida deveria ser vista através 

de seus espaços públicos, amplos e com traçados racionais, daí as praças e os 

parques construídos nesse momento se imporem como pressupostos de uma nova 

ordem, que insinuada na forma urbana, abarcaria todo o espectro da sociedade. 

Emblema da ação administrativa de Camilo de Holanda, as obras de embelezamento 

urbano da capital implicaram na construção de uma visibilidade arquitetônica e 

urbanística moderna e se antepuseram a qualquer iniciativa voltada à modernização 

dos serviços de abastecimento d’água ou implantação de esgotos. (TRAJANO FILHO, 

2006, p. 33) 

Na Cidade Alta, a Rua General Osório, antiga Rua Nova, foi uma das primeiras a receber as melhorias. 

Em 1918, foi alargado seu trecho final, dando continuidade à rua que agora apresentava a mesma 

largura do seu início, na Catedral, até o seu fim, na Praça Venâncio Neiva. Em 1920, a Rua General 

Osório já contava também com posteamento e arborização, como podemos observar nas imagens 

seguintes. 
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A onda de reformas urbanas que buscavam melhorar o aspecto geral da cidade tinha como cenário 

uma Parahyba que ainda mantinha suas feições coloniais, com inconvenientes como ruas tortuosas e 

sem calçamento, edificações insalubres, falta de saneamento, de abastecimento de água e de energia 

elétrica. A cidade tinha características de uma vila, o que nunca houvera sido efetivamente, visto ter sido 

criada já com o status de cidade, em 1585. Pouco desenvolvida em sua urbanização no que se refere 

ao traçado e aos espaços públicos, sobressaiam na sua paisagem apenas as edificações religiosas, 

com algumas poucas edificações de menor vulto em seus arredores. 

As primeiras modificações no traçado que se constituiu na Cidade Alta datam da década de 1850, 

quando no Governo de Beaurepaire Rohan, a Rua Nova, atual Rua General Osório, é estendida para o 

sul, suprimindo o trecho que antes era conhecido como Rua dos Quintais (VIDAL, 2004, p.10). Assim, a 

Rua Direita, atual Duque de Caxias, e a Rua Nova passam a ter aproximadamente a mesma extensão, o 

que corrobora para a “delimitação” retangular do traçado da Cidade Alta.  

Fig. 22 e 23: Rua General Osório, no trecho próximo a Catedral em 1916 e em 1920, respectivamente. Detalhe 

para a iluminação com energia elétrica e para arborização na calçada. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega e 

Stuckert (2004). Fig. 24 e 25: Rua General Osório antes da demolição para alinhamento e durante as obras, em 

1918. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega e Almeida, 2006. 

22 23 

24 25 
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Este traçado retangular já vinha se definindo antes mesmo da invasão holandesa, permanecendo 

reconhecível durante os vinte anos de sua ocupação (1634 – 1654), como podemos observar na 

cartografia da cidade durante essa época.  O cenário deixado na capitania da Paraíba após as guerras 

de reconquista do território sob domínio holandês foi de extremo atraso e pobreza o que perduraria 

ainda por muitos anos, emperrando a evolução econômica e territorial da cidade que até o fim do século 

XIX permaneceu centrada na mesma estrutura urbana, mantendo inclusive o traçado retangular da 

Cidade Alta durante quase todo o período colonial. Fazendo uma comparação entre as formas atuais do 

traçado da Cidade Alta e as formas desta área na época da ocupação e povoamento da cidade, iremos 

perceber através do mapa abaixo, datado do século XVII, que, em sua maioria, as ruas e travessas 

citadas acima se constituem hoje como permanências, e que as modificações sofridas por estas ao 

longo do tempo não foram suficientes para que se consolidasse um traçado distinto. São dois tempos 

do traçado da Cidade Alta justapostos, ratificando ainda mais a unidade de sua forma, e 

consequentemente de sua paisagem. 

Fig. 26: Vista da Rua General Osório em 1871, com a Catedral ao fundo. Fig. 27: Igreja da Misericórdia vista a 

partir da Rua General Osório, em 1877. Fig. 28: Rua Duque de Caxias em 1871, vendo-se o Cruzeiro de São 

Francisco ao fundo. Fig. 29: Vista do Colégio dos Jesuítas e Igreja São Gonçalo a partir da Ra Duque da 

Caxias, em 1890. Fonte: Stuckert, 2004. 

26 27 

28 29 
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O desenvolvimento do traçado em questão sempre esteve diretamente relacionado ao surgimento e 

consolidação dos espaços de permanência, hoje em sua maioria chamados de praça. Sendo assim, 

podemos dar continuidade ao nosso estudo da forma fazendo um percurso que associe esses dois 

elementos morfológicos – traçado e praça – na intenção de compreender como esta associação formal, 

e de forte cunho histórico, corrobora para a compreensão da paisagem da Cidade Alta.  

A princípio, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a praça e a função desta na 

caracterização da forma urbana, para isso remetendo ao que foi colocado por Manuel Teixeira em A 

Praça na Cidade Portuguesa
35

: 

As praças urbanas – ou a grande família de espaços urbanos que genericamente se 

podem enquadrar nesta designação, como praças, largos, terreiros, campos, adros... 

– tem um importante papel na caracterização dos traçados urbanos portugueses. A 

diversidade das praças, no que respeita às suas origens, às suas funções, às suas 

formas e às suas relações com outras componentes dos traçados urbanos, bem como 

os seus diferentes processos de crescimento e estruturação, constituem importantes 

referências para a compreensão das principais fases do urbanismo português e para a 

compreensão da identidade morfológica da cidade portuguesa em diferentes 

momentos históricos. Na sua diversidade, as praças expressam de forma clara os 

elementos de permanência e de mutação das morfologias urbanas portuguesas. 

(TEIXEIRA, 2001, p.9) 

                                                           
35

 TEIXEIRA, Manuel C. (Org.). A Praça Na Cidade Portuguesa. Lisboa: Livros Horizonte, 2001. 

Fig. 30 e Fig. 31: Trechos de Gravuras da cidade quando sob ocupação holandesa, chamada então de 

Frederica, onde destaca-se a implantação urbana da Cidade Alta, já com uma estrutura reconhecível de ruas e 

espaços públicos, assim como algumas edificações. Fonte: Reis Filho, 2000 (cd-rom), editado. 
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Com estas considerações, o referido autor deixa clara a relevância da praça, em suas diversas formas 

de expressão, para a compreensão da morfologia da cidade. Ainda que esteja se referindo 

especificamente às cidades de colonização portuguesa, pode-se estender as definições de Teixeira à 

grande parte das cidades ocidentais.  

Para Teixeira (2001, p.11), a forma das praças surge associada ao processo que lhes deu origem. 

Lamas acrescenta que a praça encerra em si a intencionalidade de um desenho, de uma forma e de um 

programa, que se expressa na sua localização na estrutura urbana e nos edifícios que a delimitam e 

caracterizam. Por outro lado, esta intencionalidade leva o autor a diferenciar as praças dos adros e 

largos, pois embora estes sejam também elementos morfológicos identificáveis, são para o autor 

espaços acidentais (LAMAS, 2002, p.100-101).  

Ainda que seja necessária a diferenciação proposta pelo autor, entende-se aqui que no caso da cidade 

de João Pessoa, os adros não devem ser vistos como espaços acidentais, já que a forma destes 

constituiu-se condicionada à própria forma da edificação religiosa a que são interligados.  Hoje na área-

estudo, estão pontuados oito espaços públicos com função de praça, sendo que dois deles, por serem 

formalmente ligados à presença de uma instituição religiosa, são considerados como adro ou largo
36

: 

da Igreja do Carmo e do Conjunto de São Francisco, e que terão suas particularidades melhor 

exploradas logo à frente.  

As praças, assim como os largos e adros do Centro Histórico de João Pessoa, tem um importante papel 

na compreensão de sua morfologia, e consequentemente na apreensão da sua paisagem. Para Lamas, 

“a praça reúne a ênfase do desenho urbano como espaço coletivo de significação importante”, por isso, 

adquire também grande caráter de permanência na estrutura da cidade (LAMAS, 2002, p.102). A 

significação e a permanência destes espaços públicos na forma da Cidade Alta, assim como a sua 

leitura enquanto elementos primários a partir do qual se estruturam outros elementos formais, permite 

uma melhor compreensão do processo histórico-formal que levou a constituição da paisagem que hoje 

                                                           
36

 Corona e Lemos (1989, p.19) entendem adro como sendo o “espaço aberto fronteiriço à igreja, que antigamente 

era cercado ou murado”, contudo, aqui propõe-se a interpretação de adro como sendo o espaço delimitado por 

muros, imediatamente contíguo à Igreja, e largo como o espaço livre separado da edificação por algum outro 

elemento tal como um passeio, tendo ambos a função de anteceder a edificação religiosa. Com as intervenções 

sofridas nesses dois espaços ao longo dos anos, a diferenciação entre os termos, assim como sua aplicação, 

teriam ficado comprometidas, o que nos leva a adotar nesse trabalho a nomenclatura mais usual. 
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conhecemos. A distribuição bastante equilibrada destes espaços no tecido urbano da Cidade Alta, 

assim como o seu desenho na malha, em sua maioria de forma regular, pode ser observada na imagem 

abaixo, onde estão situadas as praças, largos ou adros
37

 que serão considerados como elementos 

morfológicos que compõem esta área de estudo, destacando-se aquela a partir da qual começaremos 

o nosso percurso histórico-morfológico: A Praça Dom Ulrico. 

 

Localizada ao lado da Catedral, a Praça Dom Ulrico
38

 aparenta ter se constituído a partir de um espaço 

residual, ou de um espaço que antes fazia parte do largo existente em redor daquela edificação, no 

entanto, a praça nasceu motivada pela legislação canônica que assim determinava a associação de um 

espaço livre com a Igreja. Quando urbanizada, se esvaziou da função religiosa a que estava diretamente 

ligada e tomou forma a partir de caminhos que convergem para um ponto, definindo um desenho com 

eixo central rodeado por canteiros e arborização.  

A Praça não sofreu intervenções nos últimos anos, mantendo até o presente praticamente a mesma 

configuração, assim como o mesmo uso, predominantemente de passagem, em detrimento da 

permanência de usuários. Interessante observar que não existem bancos no local, o que decerto 

colabora para sua não apropriação pelo público. 

                                                           
37

 Conformando o que pode se chamar, grosso modo, de sistema de espaços públicos da Cidade Alta, visto a 

articulação desses no tecido urbano, poderia ser inserida também a Praça Aristides Lobo, marcada no alto da figura 

32. Contudo, por estar localizada predominantemente na área de transição entre parte baixa e parte alta da cidade, 

não iremos considera-la como sendo um dos espaços públicos que compõem o objeto de estudo aqui tratado.  
38

 Poucos registros históricos não permitem maior conhecimento sobre esta praça. 

Fig. 32: Mapa da Cidade Alta destacados os seus espaços públicos, com ênfase na Praça Dom Ulrico, de onde 

parte o percurso aqui proposto. Fonte: PMJP, editado por nós. 
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Saindo da Praça Dom Ulrico e tomando a direção da Rua Duque de Caxias, antiga Rua Direita, 

encontramos o que comumente se chama de Largo de São Francisco, antecedendo o Conjunto de 

mesmo nome.  

Na verdade o espaço em questão é composto por um adro posteriormente acrescido de um largo e que 

hoje praticamente se fundem em seu desenho e forma. Segundo a diferenciação anteriormente 

proposta, o Adro de São Francisco seria o espaço que parte da fachada da edificação e acompanha 

toda a extensão do seu muro lateral, enquanto que o Largo seria o espaço livre que se conforma a partir 

do limite desse muro e segue até encontrar o leito da rua, e que nesse caso é pontuado ainda pelo 

Cruzeiro. Ao longo dos anos, o Adro não sofreu nenhuma intervenção, já o Largo foi temporariamente 

transformado em praça, como ilustra a Figura 36, e posteriormente suprimido, gerando a configuração 

atual ilustrada na Figura 37. 

 

Fig. 33 e Fig.34: Praça Dom Ulrico em 

2011 e em 1934. Fonte: Foto da autora e 

Acervo Walfredo Rodriguez  

 

Fig. 35: Mapa da Cidade Alta destacado o Largo de São Francisco. Fonte: PMJP, editado por nós. 
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Interessante observar que a conformação assumida pelo largo e adro, assim como pelo traçado das 

ruas adjacentes à edificação não permite que a fachada da Igreja seja vista de nenhum ponto da Rua 

Duque de Caxias, tornando-se assim, um “elemento surpresa”, mesmo para quem se aproxima desta 

edificação pela Rua Vigário Sarlens, indicada no mapa abaixo. Essa relação entre a posição da 

edificação e o traçado resulta numa forma que valoriza a apreensão do Conjunto Franciscano e 

corrobora na sua forte identidade como monumento e como símbolo maior da Cidade Alta, somados, 

evidentemente, às características próprias da edificação, tais como a beleza, a imponência e o 

preciosismo dos detalhes. Temos então um caso clássico onde a forma do traçado conduz a apreensão 

da paisagem, como podemos observar pela figura abaixo.  

  

Fig. 36: Fotografia provavelmente datada entre as décadas de 1950 e 1970, onde é possível observar o 

desenho de uma praça em frente ao adro da igreja. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. Fig. 37: Adro e Largo de 

São Francisco em sua configuração atual.  Fonte: imagem da internet. 

Fig. 38: Trecho do mapa da Cidade Alta, destacando a conformação do Largo no traçado urbano. 

Fig. 39: Vista do Convento de Santo Antônio. Essa vista só é possível com o observador localizado no Largo que 

lhe antecede, tal a conformação das ruas em volta, como observamos no mapa ao lado. 

Fonte: mapa editado por nós sob base da PMJP; malapronta.com.br;. 
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Seguindo pela Rua Duque de Caxias, antiga Rua Direita, encontramos a Praça Barão do Rio Branco, ou 

simplesmente Praça Rio Branco como é conhecida, e que passou no último ano de 2010 por uma 

requalificação graças a qual retomou o seu status de praça, considerando que durante anos o espaço 

foi usado exclusivamente para estacionamento de automóveis.  

 

Em termos de forma, a praça não sofreu alteração significativa nesta intervenção, continuando a exibir 

suas mais fortes características que são a forma retangular, a presença maciça da arborização e ainda a 

relação que mantêm com o entorno edificado. As mais notáveis modificações ficam a cargo do seu 

desenho de piso e do fechamento do acesso para carros em um de seus limites, fazendo com que a 

área útil da praça se expandisse, tocando as edificações.   

 

 

Pela padronização do revestimento e do mobiliário, pode-se dizer ainda que a essa área foi 

acrescentado um espaço vazio do entorno, resultante da demolição de algumas edificações na década 

Fig. 40: Mapa da Cidade Alta destacada a Praça Rio Branco. Fonte: PMJP, editado por nós. 

Fig. 41: Vista da Praça Rio Branco, após sua última reforma em 2010. Fonte:paraibanos.com/joaopessoa 
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de 1970. Como podemos observar nas figuras 43 e 44, o espaço em questão não chega a “tocar” no 

desenho da praça, mas dá continuidade a este tanto em forma como na apreensão da paisagem pelo 

observador.  

A denominação de Praça Rio Branco veio junto com a reforma ocorrida no final da década de 1910, que 

dotou o espaço de pavimentação, arborização e um desenho que resistiu até meados da década de 

1970, quando teve seus contornos modificados para dar lugar ao estacionamento de automóveis 

anteriormente citado, existente até sua última reforma. Até o século XVIII, a praça era chamada de Largo 

do Erário, devido à edificação de mesmo nome que existiu em seu entorno, que hoje abriga uma das 

sedes do IPHAN. Antes disso, a praça fora chamada ainda de Largo da Câmara, por abrigar a Casa de 

Câmara e Cadeia da cidade (onde hoje está um edifício administrativo já bastante descaracterizado) e 

ainda o Pelourinho, não mais existente. Segundo Moura Filha (2010, p.189) a criação deste Largo, para 

a edificação da Casa de Câmara em 1610, expressava um tempo de prosperidade na cidade Filipéia, 

Fig. 42: Praça Rio Branco, busto a frente. Fig. 43: Espaço vazio que se agora se soma à praça, demarcado em 

verde escuro no mapa ampliado. Fig. 44: Vista da Praça Rio Branco a partir deste vazio.  

Fonte: fotos da autora, 2011. 

N 
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Fig. 45 e 46: 

Largo da Cadeia 

e Praça Rio 

Branco em 1910 

e em 1924. 

Fonte: Acervo 

Walfredo 

Rodrigues e 

Stuckert (2004). 

assim como indicava “um novo sentido de crescimento, afastando-se do Largo da Matriz, onde, a 

princípio, aglomeravam-se todas as funções vitais da cidade”. 

Continuando o percurso, chegamos no Ponto Cem Réis, oficialmente Praça Vidal de Negreiros, uma 

forte permanência na forma do tecido urbano que, contudo, não passou intacta no correr dos anos, 

tendo esse espaço sofrido diversas alterações.  

 

 Como “centro do centro”, sempre foi arena de interesses políticos e palco das intervenções que 

deixariam a marca deste ou daquele governo. No último ano de 2009, sofreu sua mais recente reforma, 

sendo agora uma praça seca frequentemente usada para eventos como shows e exposições. Fechando 

o rasgo do viaduto aberto na década de 1970, o Ponto Cem Réis hoje se estende além de um contorno 

definido, para interligar entre si o passeio da Rua Duque de Caxias, a calçada da Rua Visconde de 

Pelotas e as demais edificações do seu entorno, como o antigo Paraíba Palace Hotel. Conformando-se 

no mesmo nível da calçada, a praça tem um desenho de piso que faz o papel da demarcação da sua 

forma quadrada.  

Fig. 47: Mapa da Cidade Alta destacado o Ponto Cem Réis. Fonte: PMJP, editado por nós.  
Fig. 47: Mapa da Cidade Alta destacado o Ponto Cem Réis. Fonte: PMJP, editado por nós.  
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O Ponto Cem Réis pode representar uma ruptura ou uma ligação na forma da Cidade Alta, conforme a 

análise. É uma ruptura na medida em que sua forma atual, mais especificamente o seu desenho, se 

diferencia das demais praças daquela área – tanto no que diz respeito à sua relação com o entorno 

edificado, quanto em relação ao seu traçado e paginação. Com um partido diferenciado que remete a 

uma praça cívica seca – onde o mobiliário e a vegetação se concentram apenas em alguns pontos, 

limitando os espaços de permanência – encontra-se a sua característica de ligação, visto que pela 

acessibilidade limitada da sua configuração anterior a praça praticamente não podia ser percorrida em 

sua totalidade, principalmente devido à barreira representada pelo rasgo do viaduto. Hoje, grande parte 

dos pedestres cruza a praça para ir de uma rua a outra, e por ser aquela área de grande fluxo, a forma 

atual tem também um forte papel de ligação entre o traçado das ruas paralelas. Também reforça a sua 

característica de ligação o fato de que no Ponto Cem Réis, justamente na sua intersecção com o 

Viaduto Damásio Franca, se abrem visuais bastante interessantes para a paisagem da Cidade Baixa de 

um lado, e para a paisagem da Lagoa, do outro. 

Fig. 48 e 49: Vista da Praça Vidal de Negreiros – Ponto Cem Réis, antes e após sua última reforma em 2009. 

Fonte: Honorato, 1999; panoramio.com  

Fig. 50 e 51: 

Vistas a partir 

do Ponto Cem 

Réis para a 

lagoa e para a 

Cidade Baixa. 

Fonte: fotos 

da autora, 

2012.  
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Tão emblemática quanto a mais recente reforma do Ponto cem Réis, foi a intervenção da década de 

1920 que “criou” o espaço em questão, para isso demolindo a Igreja do Rosário dos Pretos, algumas 

casas e edificações comerciais. Com a intenção de ampliar o local de chegada dos bondes, criando um 

espaço digno de abrigar tal função, a construção do Ponto Cem Réis abre uma clareira no tecido 

urbano existente, indo por terra importantes edificações. Esta seria a maior das intervenções corridas na 

Cidade Alta que, como vimos, configuraria essa praça como palco da “modernidade”, anunciando, a 

partir de suas reformulações, a imagem que os governantes pretendiam impor para a cidade.  

Neste momento, a nova praça era o ponto de chegada dos bondes elétricos e contava com um pavilhão 

em estilo eclético que funcionava como café, bombonière e floricultura, além de ponto de encontro dos 

passageiros. Inaugurada em 1924, dois anos depois a praça receberia também uma torre com relógio, 

que por algum tempo tornou-a conhecida como “Praça do Relógio”. A ligação das Ruas Duque de 

Caxias e Visconde de Pelotas, era feita então por meio da ampla praça, por onde se deslocava o bonde 

cujo preço da passagem gerou a alcunha mais famosa e duradoura para aquele espaço: Cem Réis. 

Fig. 52: Igreja do Rosário e edificações vizinhas, demolidas para a abertura da praça. Fonte: Acervo Walfredo 

Rodrigues. Fig. 53: Obras de construção do pavilhão. Fonte: OLIVEIRA, 2006. Fig. 54, 55 e 56: A praça depois 

de inaugurada, onde é possível avistar o bonde, o pavilhão e a torre do relógio. Fonte: 54 e 55 - Paraíba (1938); 

56 – Stuckert (2004).  
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Já no fim da Rua Duque de Caxias, alcançamos a Praça João Pessoa, representativa tanto pelo seu 

nome na memória e na identidade da cidade quanto por ser também a “Praça dos Três Poderes” 

rodeada pelo Tribunal de Justiça, pela Assembleia Legislativa e pelo Palácio do Governo.  

Bastante frequentada e palco de manifestações políticas, sua forma quadrada resulta da regularidade 

do traçado de ruas e quadras da Cidade Alta, o que acontece também com a Praça Venâncio Neiva, ao 

seu lado. Segundo Teixeira (2001, p.15) essa forma regular surge no século XVIII, a partir de uma 

concepção de cidade que “preside ao seu planejamento e a sua construção”. 

No século XVIII, a praça regular, de forma quadrada ou retangular, centrada na malha 

urbana, torna-se o modelo dominante, correspondendo ao culminar do processo de 

crescente racionalidade e regularidade dos traçados urbanos portugueses, em que a 

praça, construída de acordo com uma estrutura geométrica regular, adquire cada vez 

mais um papel estruturante e se torna um elemento fundamental de qualquer novo 

traçado urbano. (TEIXEIRA, 2001, p.15) 

  

Fig. 57: Mapa da Cidade Alta destacada a Praça João Pessoa. Fonte: PMJP, editado por nós. 

Fig. 58 e 59: Vista da Praça João Pessoa e do monumento de mesmo nome. Fonte: Silvio Feitosa, in: 

olhares.com; foto da autora, 2011 
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Bem antes de se tornar Praça João Pessoa, o espaço fora inicialmente conhecido como Campo do 

Commendador Felizardo, onde segundo Almeida (2006, p.81) o termo Campo fazia referência às áreas 

não edificadas e sem tratamento urbanístico, localizadas na periferia das cidades e sem uso corrente 

pela população. Graças à sua localização privilegiada a frente do Convento e Colégio dos Jesuítas – o 

que lhe gerou também a alcunha informal de Largo do Colégio – e com o crescimento da cidade, o 

espaço logo foi urbanizado e transformado em Jardim Público no final do século XIX.  

Já no início do século XX, o Jardim passa a ser praça e retoma a alcunha do Commendador Felizardo 

(ou Felizardo Leite) (ALMEIDA, 2006, p.89). Também por esta época, o espaço foi reformado para estar 

à altura das retretas que lá ocorriam e que eram frequentadas pela elite da cidade: novos bancos e um 

novo pavilhão central, vindo da Europa, substituiria o ali existente (CHAGAS, 2004, p.145). Na década de 

1930, este foi substituído posteriormente para dar lugar ao monumento em memória à João Pessoa que 

passou a ocupar o centro da praça onde até hoje se encontra e a qual doou seu nome.  

Ao lado da Praça João Pessoa, limitando-se com a Rua General Osório, está a Praça Venâncio Neiva, 

que encerra a delimitação da Cidade Alta proposta para o nosso estudo e a partir de onde se iniciou a 

expansão para a Rua das Trincheiras.  

Fig. 60: Praça João Pessoa com seu primeiro 

coreto, em 1910. Fonte: Acervo Humberto 

Nóbrega. Fig. 61:  Aspecto da praça com seu 

segundo coreto, em 1916. Fonte: Acervo 

Walfredo Rodrigues. Fig. 62: A Praça já na 

década de 1930, com o monumento à João 

Pessoa em seu centro. Fonte: Stuckert (2006). 
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Na série de reformas ocorridas nos espaços públicos do centro da cidade no último ano de 2009, a 

Praça Venâncio Neiva recebeu nova pavimentação e vegetação e ainda teve o seu Pavilhão 

característico reformado. Sendo uma intervenção em pequena escala, a Praça teve o seu aspecto geral 

preservado, sem a inserção de novas funções que não aquelas já consolidadas como passagem e 

permanência, além do recorrente uso do espaços como ponto de prostituição e uso de drogas. 

A praça já fora chamada também de Pátio do Palácio, e até 1917 era apenas um descampado com 

vegetação desordenada e sem finalidade definida, até ser efetivamente transformado em praça. A partir 

de então, passou a abrigar em seu centro uma fonte, em uma de suas laterais, o coreto e ainda um rink 

de patinação (ALMEIDA, 2006, p.94). Seus canteiros eram rodeados por frondosa arborização que 

emoldurava os trechos finais das Ruas Duque de Caxias e General Osório. Alguns anos mais tarde, na 

década de 1930, a fonte foi substituída pelo Pavilhão do Chá, elemento de referência daquela praça 

onde até então permanece.   

  

Fig. 63: Mapa da Cidade Alta destacada a Praça Venâncio Neiva. Fonte: PMJP, editado por nós. 

Fig. 64: Vista da Praça Venâncio Neiva. Fig. 65: Pavilhão do Chá. Fig.66: Coreto. Fonte: fotos da autora, 2011. 
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Nas fotografias abaixo, podemos observar a configuração da Praça Venâncio Neiva e do Jardim 

Público, futura Praça João Pessoa, ambas com a disposição da arborização criando alamedas que 

levam ao centro do desenho, onde estava o Pavilhão do Chá, na primeira, e o coreto, na segunda. Nota-

se que a proximidade entre os dois espaços, a similaridade de seu desenho, de sua forma e 

implantação no tecido urbano denotam uma forte articulação, a tal ponto, que quando da reforma do 

Jardim Público na década de 1920, suas famosas retretas foram provisoriamente transferidas para a 

Praça Venâncio Neiva, ao lado (CHAGAS, 2004, p.147). 

Para continuar o percurso que tem como intenção analisar a forma atual da Cidade Alta seguimos para 

a Rua Visconde de Pelotas, onde fica a Praça 1817, que mesmo sendo assim denominada, hoje tem a 

função de praça praticamente inexistente: pontuada por alguma vegetação, serve mais como um 

canteiro que delimita a diferença de nível entre a Rua Visconde de Pelotas e a Rua Mazimiano Chaves.  

Fig. 67: Coreto da Praça Venâncio Neiva e arborização da calçada em 1927. Fig. 68: Vista da praça com o 

Pavilhão do Chá ao centro, destacado pela sua coberta peculiar, em 1935. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega 

Fig. 69 e 70: Vistas da Praça Venâncio Neiva e do Jardim Público, em 1931, onde é possível observar a 

similaridade dos desenhos e formas na malha urbana. Fonte: Acervo Walfredo Rodrigues.  
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Sua configuração atual deve-se em grande parte a demolição da Igreja das Mercês, no final da década 

de 1930. A intervenção, que tinha entre os seus propósitos alargar o espaço de circulação dos bondes, 

pôs abaixo uma igreja construída no século XVIII, acerca da qual Moura Filha (2010) destaca sua 

importância enquanto edificação e enquanto elemento primário de configuração do traçado: 

Esta igreja, não possuindo o requinte arquitetônico daquelas dos Terceiros de São 

Francisco e do Carmo, foi em contrapartida, um referencial urbano de significação na 

cidade do século XVIII. Definiu um espaço próprio, o Largo das Mercês, marcando o 

fim da rua que partindo do Convento do Carmo, seguia paralela à Rua Direita e vinha 

dar à porta da irmandade dos pardos. Uma rua não muito extensa, balizada pelo 

Convento do Carmo, implantado em 1600, e pela Igreja das Mercês, iniciada em 1729. 

Registro do limitado crescimento urbano da cidade. (MOURA FILHA, 2010, p.360)  

Fig. 71: Mapa da Cidade Alta destacada a Praça 1817. Fonte: PMJP, editado por nós. 

Fig. 72: Igreja das 

Mercês e seu 

Largo, à frente, em 

1910. Fonte: 

Acervo Walfredo 

Rodrigues.   

Fig. 73: Vista da 

Igreja e da Rua 

Duque de Caxias 

em 1919. Fonte: 

Stuckert, (2004). 

Fig. 74 e 75: O 

espaço, já como 

praça, em 1938. 

Fonte: Paraíba 

(1938), e Stuckert, 

(2004).  
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Além da demolição da Igreja, o largo foi transformado em praça, com dimensões bem mais modestas 

que as anteriores, modificando consideravelmente a forma da Cidade Alta e sua paisagem. Assim como 

no Ponto Cem Réis, a intervenção abriu espaço para que outras modificações fossem feitas ao longo 

dos anos, o que na Praça 1817 deu início a um irreversível processo de descaracterização tanto do 

espaço público quanto das suas edificações limítrofes. A Igreja foi “reconstruída” em um local 

relativamente próximo de onde era situada, na descida para a Lagoa, mas a sua perda em nome do 

embelezamento da cidade, surtiu efeito contrário com o passar do tempo. Seguidamente nas décadas 

de 1940, 1950 e 1970 a praça passou por intervenções que reduziram gradativamente a sua área verde 

e de convívio, cedendo espaço para a rua e para estacionamento de veículos, e inexplicavelmente 

aumentando o desnível entre as suas duas ruas laterais, motivo pelo qual chegou a receber uma 

balaustrada. Antes fora largo, depois praça e hoje não há um nome que possa adequar-se a área em 

questão, embora seja conhecida como Praça 1817. Nas fotografias em seguida, vê-se as suas últimas 

transformações antes de chegar na configuração atual.  

Fig. 76: Praça 1817 na 

década de 1940, já com 

área para estacionamento 

e com pequena 

construção ao seu centro. 

Fonte: Stuckert (2004). 

Fig. 77: Vista da Praça na 

década de 1950. Fonte: 

Acervo Humberto 

Nóbrega. Fig.78: A 

mesma praça, na década 

de 1960, já 

completamente 

descaracterizada, 

passando a função de 

canteiro. Fonte: Stuckert 

(2004). Fig. 79: Vista 

aérea onde pode-se 

observar a Praça João 

Pessoa, a Praça 1817 e a 

Praça Vidal de Negreiros. 

Fonte: Acervo Humberto 

Nóbrega 
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. 

Finalizando o percurso pelos espaços públicos da Cidade Alta, chegamos até a Praça Dom Adauto, no 

início da Rua Visconde de Pelotas. Esta Praça, como quase todas as outras estudadas, não recebeu 

apenas esse nome, tendo sido conhecida primeiramente como Campo e em seguida Praça Conselheiro 

Henriques. Ainda hoje é comumente chamada de Praça, Largo ou Adro do Carmo
39

, confirmando a 

indefinição que estes termos assumem no imaginário da população. 

                                                           
39 Tomando os termos “largo” e “adro” quase como sinônimos, contudo diferenciando-os do termo “praça”, Vaz 

(2001, p.142) observa que “nos séculos XVIII e XIX, o termo ‘largo’ predominava e o termo ‘praça’ se reservava aos 

espaços aos quais se atribuía um papel central de caráter cívico”. A autora acrescenta ainda que “praticamente 

todas as igrejas tinham seus largos, como que prolongando seu espaço ao ar livre. O adro era destinado a atrair 

curiosos para a igreja e para reunir as pessoas para a realização de cerimônias religiosas, festas e procissões.” 

(VAZ, 2001, p.153). Citando Pace (1996) Vaz coloca também que os adros eram “as salas se espera dos escravos 

pois somente os libertos podiam assistir às funções litúrgicas”. (PACE, 1996, apud Vaz, 2001, p.153) 

Fig. 81: Mapa da Cidade Alta destacada a Praça Dom Adauto. Fonte: PMJP, editado por nós. 

Fig. 80: O canteiro do lado esquerdo da fotografia é o que ainda se chama de Praça 1817. Fonte: Fotos da 

autora, 2011  
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Na medida em que o uso daquele espaço ia se consolidando, a praça foi sendo urbanizada, e o que 

antes fora apenas um largo com vegetação esparsa, recebeu paulatinamente pavimentação, mobiliário, 

largos canteiros ajardinados (hoje em dia sensivelmente reduzidos), arborização e um grande 

monumento em homenagem à figura do político Álvaro Machado. Durante algumas décadas
40

 o 

desenho da praça subdividiu-a em três partes entre as quais havia um espaço para a circulação de 

carros, inclusive entre a praça e as edificações. Hoje o espaço é contínuo, delimitando-se entre as duas 

ruas e as fachadas das edificações, e embora seu desenho tenha sido alterado, a leitura formal da 

praça não foi comprometida. A forma assumida pela Praça Dom Adauto permite que esta seja 

observada a partir de um longo trecho da Rua Duque de Caxias, assim como possibilita uma ampla 

apreensão das edificações em seu entorno. Outro ponto interessante de onde pode ser observada a 

praça e o Conjunto do Carmo e que se deve a configuração formal do traçado daquela área, é a partir 

da Rua General Osório, como um ponto de fuga da Rua Conselheiro Henriques.  

                                                           
40

 Não foi possível determinar com precisão o tempo que a praça permaneceu com esta configuração. 

Fig. 82 e Fig. 83 Praça Dom Adauto ainda sem definição de desenho e em 1934 já com seus contornos e 

mobiliário.  Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. Fig. 84: Praça Dom Adauto atualmente. Fig. 85 e Fig. 86: Igreja 

do Carmo e Largo vistos a partir da Rua Duque de Caxias e da Rua General Osório, respectivamente. Fonte: 

fotos da autora, 2011. 

82 83 

84 85 
86 
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Se analisarmos a distribuição desses espaços públicos na malha da Cidade Alta assim como a 

proximidade dos seus usos e desenhos, podemos perceber que há uma considerável articulação entre 

eles, o que corrobora para a compreensão de uma unidade e de uma paisagem. Essa unidade fica 

ainda mais clara se confrontamos o mapa atual usado como base para localizar as praças estudadas 

com o mapa da cidade em 1855, quando já é possível identificar a estrutura formal sobre a qual a João 

Pessoa de hoje iria se desenvolver. Nem todos os espaços públicos aqui estudados estavam 

consolidados na época em que foi retratado o mapa em questão, mas é possível estimar a provável 

localização destes, ou o lugar que futuramente viriam a ocupar.   

Ao fim desse percurso pelas praças da Cidade Alta, podemos dizer acerca de cada uma delas, citando 

Pace (1996, apud Vaz, 2001, p.140), que “a sua forma, seu caráter e sua volumetria são o resultado do 

que foi construído, subtraído, superposto à sua volta e do que se debruça sobre ela ou nela acontece”. 

Contudo, esses espaços não são apenas reflexos do crescimento da cidade – notadamente da 

expansão de seu traçado – mas por outro lado não menos importante, são também elementos 

geradores de outros elementos, como coloca Paio (2010) 

É necessário conhecer e compreender as praças, não só em função das suas 

características físicas, mas também em relação ao seu desenvolvimento e 

Fig. 87: Ampliação do mapa da cidade em 1855 destacando-se a localização 

aproximada dos espaços públicos aqui estudados. Fig. 88: Mapa de onde foi 

extraída a ampliação anterior. Fonte: Vidal, 2004, editado por nós. 

Legenda: 

1. Adro e Largo de São Francisco 2. Praça Dom Ulrico 3. Praça Dom Adauto 

(Largo do Carmo) 4. Praça Rio Branco 5. Futura localização do Ponto Cem Reis 

6.Largo das Mercês, futura localização da Praça 1817 7.Campo do 

Commendador Felizardo, futura Praça João Pessoa. 8. Pátio do Palácio, futura 

Praça Venâncio Neiva. 
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transformação histórica, às suas funções, à trama urbana e a todos aqueles elementos 

que a configuram, sem menosprezar a sua complexidade. A evolução da vila no tempo 

está relacionada com o papel da praça e dos restantes elementos na sua estrutura, 

assim como a formação de geradores e/ou indutores de novos elementos. (PAIO, 

2010, p.37) 

Na relação intrínseca entre traçado e praças – espaços públicos de circulação e de permanência, 

respectivamente - inclui-se ainda a definição do espaço de uso privado, constituído pelo parcelamento 

do solo em quadras e lotes e pelos edifícios que os ocupam. Para fins didáticos, neste estudo optamos 

por analisar o edifício como uma categoria em separado, mas o parcelamento é tratado como parte do 

traçado, e sobre ele nos debruçaremos agora.  

Lamas (2004, p.86), considerando a estreita relação do edifício com a porção de solo que ele ocupa, 

entende que a forma do lote é condicionante da forma do edifício, e que este por sua vez, condiciona a 

forma da cidade. Capel (2002, p.71) refere-se ao lote como o elemento básico de construção da cidade, 

pois constitui efetivamente as áreas que delimitam a unidade essencial do solo urbano. Capel associa 

ainda a forma dos lotes com a função destes em relação à determinação do uso do solo. Alega também 

que estes surgem e evoluem de maneira simultânea e inter-relacionada, ainda que seja necessário 

considerar que existem diferentes tempos de resposta das formas às exigências funcionais da cidade.  

Para Capel (2002, p.81) a forma dos lotes mostra muito do uso anterior e dos objetivos do 

parcelamento. Nesse sentido, Rossi também traz uma interessante contribuição quando diz que 

A forma dos lotes de uma cidade, sua formação, evolução, representa a longa história 

da propriedade urbana e a história das classes profundamente ligadas à cidade. [...] A 

modificação da estrutura fundiária urbana que podemos seguir com absoluta precisão 

através dos mapas cadastrais históricos indica o surgimento da burguesia urbana e o 

fenômeno da concentração progressiva do capital. (ROSSI, 2001, p.36, grifo do autor) 

Tratando da divisão do solo em lotes, podemos perceber na atual malha urbana da Cidade Alta, que em 

sua grande maioria, estes são profundos e estreitos, com dimensões que obedecem a um determinado 

padrão. Esse parcelamento é resultado da organização do traçado da cidade desde a sua fundação, 

onde segundo Moura Filha (2010, p.183), já no século XVII era possível identificar “uma constante na 

dimensão dos quintais e uma pequena variação na largura das testadas, indicativo de haver alguma 
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regularidade no tamanho dos lotes urbanos”, características ainda de forte permanência no traçado 

atual, como podemos observar na figura 89. 

Esse arranjo de quadras formadas por lotes de testada estreita se justifica, em parte, pelo uso inicial 

para o qual o solo foi parcelado, ou seja, para o uso residencial, assim como também pela forte tradição 

portuguesa de parcelamento do solo. Já os arranjos com forma e dimensões diferenciadas da 

configuração predominante derivam, em sua maioria, da permanência das edificações de uso religioso 

ou institucional. Estes podem ser ainda resultado também do posterior parcelamento de grandes áreas 

remanescentes como as cercas conventuais franciscanas e beneditinas, que foram gradativamente 

suprimidas, dando lugar à ocupação imobiliária.  

A maioria dos lotes é sentido leste - oeste e se estendem até o meio da quadra, contudo é possível 

perceber no mapa a existência de lotes que se estendem de um lado a outro da quadra, e ainda 

aqueles em sentido contrário, acessados por meio das travessas. O parcelamento atual de lotes da 

Cidade Alta, ainda que tenha sofrido intervenções em épocas distintas, reflete em seu aspecto geral a 

adoção de um traçado regular desde a origem da cidade, profundamente relacionado ao traçado dos 

elementos morfológicos estudados anteriormente: as ruas e praças.  Por sua vez, o arranjo destes lotes 

condiciona a existência e as características de outro elemento morfológico: o quarteirão. Acerca dessas 

articulações, Moura Filha (2010, p.184) faz uma interessante colocação ao tratar da cidade no século 

XVII, e que pode ser estendida para compreensão destas permanências no traçado atual: 

Fig. 89: Estrutura de quadras e lotes da Cidade Alta. Fonte: IPHAN, editado por nós. 

N 
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Sendo o lote a menor parcela da organização urbana e havendo homogeneidade na 

dimensão dos mesmos, o somatório dessas unidades vai resultar em quarteirões de 

relativa uniformidade, porque o lote, entre outros elementos morfológicos, não é só um 

condicionante da forma do edifício, mas também da forma da cidade. Em se tratando 

das cidades brasileiras, herdeiras do sistema luso de edificações geminadas, esta 

relação entre o edifício e o lote é ainda mais significativa, uma vez que estes vão ser 

uma unidade na organização de outro elemento morfológico: o quarteirão, por sua vez 

associado ao traçado de ruas e praças. (MOURA FILHA, 2010, p.184) 

O quarteirão ou quadra é o agrupamento de edifícios limitado pelo cruzamento de traçados. Pode ser 

tomado mais especificamente como “um conjunto de edifícios agrupados entre si em anel, ou sistema 

fechado e separado dos demais; é o espaço delimitado pelo cruzamento de três ou mais vias e 

subdivisível em parcela de cadastro (lotes) para construção de edifícios” (LAMAS, 2004, p.88). Ainda 

para este autor, o quarteirão é o resultado de regras geométricas de divisão do solo e de ordenamento 

do espaço urbano, tornando-se assim um instrumento operativo de produção da cidade. Para Capel, o 

parcelamento em quadras supõe limitações e possibilidades para determinados usos do solo, e se 

redivide em função das necessidades impostas pelas exigências econômicas, produtivas e sociais da 

cidade, notadamente ao que diz respeito aos usos do solo (CAPEL, 2002, p.72)  

Duarte faz importantes considerações sobre as quadras e o seu papel na configuração do tecido 

urbano em relação ao seu processo de maturação no tempo, que, segundo o autor, acontece a partir de 

“substituições, adições e supressões de elementos” (DUARTE, 2007, p.15).  

As quadras, reguladas pela resultante das interações produzidas, não crescem 

indefinidamente. A partir de um certo momento, o polígono, mais ou menos irregular, 

formado pela justaposição dos lotes atinge um tamanho ótimo e interrompe seu 

crescimento para dar passagem à rua. [...] mesmo antes que uma quadra esteja 

totalmente ocupada pela construção de edifícios ou pela demarcação dos limites dos 

lotes em seu interior, caminhos podem estar se configurando a sua volta, gerando 

futuros limites para seu crescimento. (DUARTE, 2007, p.15) 

O autor acrescenta ainda que é possível identificar uma hierarquia entre as vias que limitam o polígono 

das quadras, sendo na maioria das vezes, um par de ruas mais importantes e outro par de ruas 

secundárias, ou travessas; e ainda, que as quadras tendem a alongar-se na direção das ruas principais, 

indicando então a direção do crescimento do tecido urbano.  
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No traçado da Cidade Alta predominam quadras mais regulares e alongadas no sentido das vias 

principais, como a Rua Duque de Caxias e a Rua General Osório, o que pode ser compreendido a partir 

da interpretação de Duarte mencionada acima. Este arranjo de quadras e lotes, ainda fortemente 

influenciado pelo modelo de urbanismo português e associado pela conformação de ruas e praças, 

pode ser tomado como uma das mais fortes e mais antigas permanências que caracterizam a Cidade 

Alta de hoje, considerando que os primeiros indícios deste traçado remontam a origem e formação da 

cidade. 

Por sua vez, esse arranjo de quadras e lotes corrobora ainda mais para a construção da paisagem da 

Cidade Alta ao passo que influencia diretamente na configuração dos seus edifícios. Lotes, e 

consequentemente quadras, segundo Duarte (2007, p.32), assumem o papel de fronteira entre o 

espaço público e o privado, fronteira essa que constitui tanto a separação quanto a ligação entre o 

edifício e a cidade.  

Na Cidade Alta, a ligação entre o edifício e a cidade se faz de maneira bastante direta, visto que a 

maioria das edificações toma todo o espaço frontal do lote, coincidindo com o limite deste com o limite 

da própria rua. Conforme citado anteriormente, o papel do edifício enquanto elemento morfológico 

condicionante da paisagem da Cidade Alta será estudado numa categoria a parte, logo em seguida. 

Fig. 90: Distribuição das quadras no traçado da Cidade Alta. Fonte: IPHAN, editado por nós. 

N 
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2.1.2 Edifícios  

Para Lamas, “é através dos edifícios que se constitui o espaço urbano e se organizam os diferentes 

espaços identificáveis e com forma própria” (LAMAS, 2002, p.84). Seu posicionamento se afina com 

Duarte (2007, p.12) ao tratar sobre a relação rua-edifício, onde um elemento é constitutivo do outro. Para 

este autor, “à medida que novos edifícios vão sendo construídos, a localização de cada um deles 

precisa levar em conta a existência dos anteriores. Uma dialética entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ se encarrega 

de prover a orientação e o sentido das vias de ligação entre as construções” (DUARTE 2007, p.12). 

Citando o teórico iluminista Durand, Rossi traz a analogia do edifício enquanto elemento de 

composição: “Assim como as paredes, as colunas, etc., são os elementos que compõem os edifícios, 

os edifícios são os elementos de que se compõem as cidades.” (DURAND, 1809, apud ROSSI, 2001, 

p.24). Rossi considera os edifícios como “momentos e parte de um todo que é a cidade”, sempre 

recorrendo à interação da morfologia urbana com a tipologia edificada, entende os tipos construtivos 

como elementos primários da forma urbana. Essa relação morfologia – tipologia é claramente 

caracterizada por Lamas, quando afirma que “a forma urbana é resultado, produto e simultaneamente 

geradora da tipologia edificada, numa relação eminentemente dialética entre a cidade e a arquitetura, 

entre a forma urbana e os edifícios.” (LAMAS, 2004, p.86). 

O autor destaca ainda que o espaço urbano depende dos tipos edificados e do modo como estes se 

agrupam. No Centro Histórico de João Pessoa, casas térreas e sobrados dos séculos XIX e XX – que 

ocupam lotes definidos durante o período colonial cuja forma induz a tipologia das edificações – estão 

geralmente agrupados de forma geminada, com total aproveitamento do lote e da quadra, exceto pelas 

áreas de logradouro, ou quintais. O gabarito desses imóveis é bastante variado, e embora a maior parte 

não atinja três pavimentos, a profusão de edificações altas, sobretudo depois do Movimento Moderno 

na Arquitetura, é sensível na paisagem, notadamente da Cidade Alta. Investigando ainda a situação 

atual de conservação das edificações no trecho estudado, visto que essa questão tem grande 

interferência na apreensão da paisagem, podemos encontrar edificações que sofreram total 
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descaracterização da sua tipologia, ou ainda de sua leitura estilística, e nos casos mais sutis, tiveram 

seus adornos retirados ou encobertos. 

Percorrendo a área em questão, podemos perceber que no início das Ruas General Osório, Duque de 

Caxias e Visconde de Pelotas, a tipologia dos imóveis apresenta certa homogeneidade, concentrando-

se nessa área edificações de um pavimento, ladeadas por alguns poucos sobrados. Pela regularidade 

do gabarito e da tipologia, assim como pela existência de poucas interferências visuais nas fachadas, 

tais como letreiros e placas comerciais, essa é a área da Cidade Alta cujas edificações melhor 

propiciam sua leitura em termos de forma e imagem, como podemos acompanhar nas figuras abaixo.  

A abertura dos dois viadutos na década de 1970 desencadeou uma série de intervenções no conjunto 

edificado a sua volta, que hoje apresenta um considerável distanciamento formal – em termos de 

tipologia e de gabarito – em relação ao trecho anteriormente citado. No trecho das Ruas Duque de 

Caxias e Visconde de Pelotas compreendidos entre as Praças Rio Branco e João Pessoa, o resultado 

das alterações sofridas por estas edificações é bastante preocupante, e vale destacar ainda que as 

edificações de acentuada verticalização agrupam-se exatamente neste trecho, algumas impulsionadas 

pela série de intervenções em questão, outras, ao contrário, sendo agentes deste processo. 

Fig. 91: Edificações do 

início da Rua Visconde 

de Pelotas. Fig. 92: 

Edificações do início 

da Rua General 

Osório. Fig. 93 e 94: 

Edificações do início 

da Rua Duque de 

Caxias. Fonte: fotos 

da autora, 2011. 

91 92 

93 94 
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Nas quadras que se localizam entre o Ponto Cem Réis e a Praça João Pessoa, no trecho referente às 

três ruas tomadas como eixos da Cidade Alta, tanto a variedade de tipologias e gabaritos quanto o 

precário estado de conservação destas, somados ainda às múltiplas interferências visuais advindas do 

uso comercial predatório, confundem o observador na leitura das formas da Cidade Alta, o que 

certamente influenciará de maneira negativa a leitura desta paisagem. É justamente nessa área onde a 

poligonal de tombamento rigoroso se desfaz, ou se reduz a uma linha de ligação, como pudemos 

observar no mapa da página 19. Isso deixa claro o papel do estado de conservação das edificações 

para a definição do que deve ser conservado para o futuro, tanto no momento do tombamento quanto 

no dia a dia.  

Fig. 95 e 96: 

Exemplares de 

edificações 

descaracterizadas 

na Rua Visconde 

de Pelotas. Fonte: 

fotos da autora, 

2011. 

Fig. 97: 

Exemplares de 

edificações 

descaracterizadas 

na Rua Visconde 

de Pelotas. Fig. 98 

e Fig. 99: 

Exemplares de 

edificações 

descaracterizadas 

na Duque de 

Caxias. Fig. 100: 

Exemplares de 

edificações 

descaracterizadas 

na Rua General 

Osório.  Fonte: 

fotos da autora, 

2011. 
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A maioria dessas descaracterizações vem da substituição das portas e janelas do pavimento térreo por 

um único vão com portas de rolo, o acréscimo de marquises geralmente de dimensões próximas às 

dimensões da própria calçada, e a supressão do coroamento ou platibanda das edificações, 

substituindo-os por elementos com forma de brises, ou apenas tornando a fachada “quadrada”.  

Embora uma parte considerável das edificações da Cidade Alta encontre-se bastante descaracterizada, 

ainda é possível, principalmente através da leitura do traçado e do parcelamento, ter uma noção de 

conjunto edificado onde as formas tem forte identificação com a topografia e com o desenho de ruas e 

praças, consolidando uma “delimitação”, uma unidade da forma, da imagem e consequentemente da 

paisagem da Cidade Alta. Contudo, é importante reconhecer que esta característica de unidade se torna 

cada vez menos perceptível conforme o grau de interferência nas fachadas e volumetria. 

A crescente verticalização das edificações, notadamente no período entre 1950 e 1970 – um processo 

ocorrido não só em João Pessoa, mas na maioria das cidades de médio e de grande porte – trouxe 

profundas modificações na forma e na paisagem da Cidade Alta. A cidade investiu na modernização da 

área central com a readequação das vias para o crescente fluxo de veículos e com a inserção de novas 

tipologias de edificações, especialmente aquelas com elevado gabarito e com traços que anunciavam a 

chegada da arquitetura modernista na cidade. 

Umas das primeiras edificações com mais de dois pavimentos a ser erguida no centro de João Pessoa, 

ainda em 1930
41

, foi o edifício de escritórios Duarte da Silveira, com 06 pavimentos. Localizado no 

entorno do Ponto Cem Réis, esse edifício é precursor da verticalização na cidade, embora a relação das 

suas dimensões de altura e largura seja discreta se comparada aos edifícios construídos em seguida, 

principalmente a partir de 1950.  

Também no entorno do Ponto Cem Réis foi construído, no final da década de 1940, e inaugurado em 

1951, o edifício sede do IPASE, que já ostentava linhas mais modernistas, principalmente se comparado 

ao edifício Duarte da Silveira. Ainda nessa área, foi construído em 1957 o edifício Nações Unidas, 

assumindo uma volumetria em curva para acompanhar o desenho da quadra onde foi implantado. Este 

                                                           
41

 As datas de construção ou inauguração dos edifícios citados nessa sessão tem como fonte o trabalho final de 

graduação apresentado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba intitulado “João 

Pessoa: Verticalização, Progresso e Modernidade. Registro dos Prédios Altos 1958 - 1975” de autoria de Carolina 

Chaves, 2008. 
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edifício, assim como os anteriores, ainda mantém uma proporção entre base e a altura e não chega a 

representar uma quebra no skyline daquela área.  

 

O primeiro edifício que realmente marca a paisagem da Cidade Alta, assim como de todo o centro pela 

acentuada verticalização, é o residencial Presidente João Pessoa, iniciado na década de 1950 e 

inaugurado em 1962, cuja altura se tornou tão impactante para a população que a edificação ganhou a 

alcunha de “18 andares”, como até hoje é conhecido pelos pessoenses. Sua fachada principal é 

perpendicular ao eixo da Rua General Osório, onde está localizado, e acompanha a inclinação do 

terreno em direção à Cidade Baixa.  

Outro edifício que se impõe na paisagem pela sua forma predominantemente vertical é o edifício Régis, 

localizado ao lado do IPASE, no Ponto Cem Réis. Construído em 1964, o edifício definiria então o 

entorno verticalizado da praça, assim como hoje se apresenta. Sua altura, equivalente a 16 pavimentos, 

se destaca tanto quanto o “18 andares” citado anteriormente, sendo os dois, as maiores quebras na 

Fig. 101: Paraíba Palace Hotel e sede do IPASE. Fonte: STUCKERT, 2004. Fig. 102: Destaque para edifício 

Duarte da Silveira e edifício Nações Unidas no Ponto Cem Réis. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. 

Paraíba Palace 

IPASE 
Duarte da Silveira Nações  

Unidas 

Fig. 103 e 104: Destaque para o Edifício 

Presidente João Pessoa, ou “18 andares”. 

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega 
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linha de coroamento da paisagem em questão. No mesmo ano, foi construído o edifício 05 de Agosto, 

localizado alguns lotes a frente do edifício Régis na Rua Duque de Caxias e cujo nome alude à data de 

aniversário da cidade. Seus 10 pavimentos também se destacam na paisagem. 

Os dois últimos edifícios do auge da verticalização no centro da cidade surgiram na passagem da 

década de 1960 para a década de 1970 e foram o edifício residencial Paraná, em 1968, e o edifício do 

Banco do Brasil, em 1973: ambos atingem os 14 pavimentos. Já deslocado do período em questão, foi 

construído ainda mais um símbolo da verticalização no centro da cidade: localizada na Praça Venâncio 

Neiva, a edificação de 07 pavimentos que antes abrigava o Fórum Cível da capital hoje funciona como 

anexo administrativo do Tribunal de Justiça.  

  

Fig. 105: Edificações verticalizadas 

daquela área, onde o Régis alcança maior 

altura. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. 

Régis 18 andares 
05 de agosto 

Nações 

Unidas 

Fig. 106: Em 

amarelo o edifício 

Paraná, em 

vermelho, edifício 

Banco do Brasil em 

construção. Fonte: 

Acervo Humberto 

Nóbrega. Fig. 107: 

Edifício Paraná ao 

fundo. Fonte: Postal 

Fig. 108: Exemplar 

de verticalização na 

Cidade Alta já na 

década de 1980. 

Fonte: 

memorialvirtual.tjpb

.jus.br 

106 107 

108 
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Todas essas edificações contribuíram para desenhar uma paisagem mais “moderna” e certamente mais 

verticalizada para a Cidade Alta. O gabarito, as formas simples, porém robustas, e o modo de 

implantação no lote ocupando praticamente toda a área disponível, vão de encontro àquilo que era 

empregado anteriormente, no tecido urbano de traçado colonial. As novas formas do conjunto edificado 

inseridas em tempos distintos sobre o velho traçado constituem, contudo, sempre uma nova paisagem.  

 

Antes ainda das modernizações e verticalizações das décadas de 1950 e 1970, as edificações que 

definiam os limites das praças criadas ou embelezadas nas primeiras décadas do século XX também 

passaram por uma série de intervenções: é o caso do Paraíba Palace Hotel no Ponto Cem Réis e da 

antiga Casa de Câmara e Cadeia, na Praça Rio Branco. 

No Ponto Cem Réis, a construção do Paraíba Palace Hotel, inaugurado em 1931, marcaria para sempre 

a imagem daquela praça, a qual estava profundamente ligado. Tal ligação se consolidaria ainda mais na 

década de 1950, quando foram reformados o prédio e a praça. O Ponto Cem Réis substituiu o seu 

coreto de formas ecléticas por dois outros feitos de concreto e vidro. Localizavam-se em pontos 

opostos da praça e já insinuavam, na vanguarda que era o Ponto Cem Réis, a busca por outra 

modernidade, de formas mais simples e menos rebuscadas e que dariam fôlego à série de intervenções 

da década de 1970. O relógio que havia no centro da praça, passou então para a torre que marca a 

Fig. 109: Imagem aérea 

da Cidade Alta onde é 

possível identificar os 

edifícios construídos no 

auge da verticalização 

do centro da cidade. 

Fonte: Acervo Humberto 

Nóbrega 

1. Ed. Pres. João Pessoa 

2. Ed. 05 de Agosto 

3. Ed. Régis 

4. Ed. do IPASE 

5. Ed. Duarte da Silveira 

6. Ed. Nações Unidas 

7. Ed. Paraná 

8. Ed. Banco do Brasil 

*Futura localização do 

anexo judiciário 
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Fig. 112 e 113: 

Largo da Cadeia 

e Praça Rio 

Branco em 1910 

e em 1924. 

Fonte: Acervo 

Walfredo 

Rodrigues e 

Stuckert (2004). 

fachada do Hotel, este por sua vez foi ampliado passando a ocupar toda a frente da quadra e recebeu 

ainda outros elementos decorativos como as sacadas.  

Na Praça Rio Branco, com as reformas da década de 1920, outra intervenção emblemática ocorreu 

numa edificação: a antiga Casa de Câmara e Cadeia e então Paço Municipal, teve sua fachada 

completamente alterada para os moldes do ecletismo em voga, mantendo-se, contudo as proporções 

de cheios e vazios e número de aberturas. Atualmente a mesma edificação encontra-se totalmente 

descaracterizada, assumindo uma forma de “caixa”, sem nenhuma referência estilística a sua 

configuração anterior, e empobrecendo a visão que se tem a partir da praça. 

Ainda na mesma Praça, a Casa dos Contos, ou Casa do Erário, construída em 1776 e naquela época 

sendo o “único edifício do poder público em destaque perante a modesta arquitetura da cidade” 

(MOURA FILHA, 2010, p.387) havia sofrido um incêndio, sendo então reconstruída em 1916. Nesta 

ocasião, teve sua suntuosa escada externa removida assim como acrescidos alguns ornamentos em 

sua fachada como uma sacada e um frontão (ARAÚJO, 2008, p.47) 

Fig. 110 e 111: Paraíba Palace Hotel em sua primeira configuração e depois de reformado, já na década de 

1960. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. Fonte: Cidades Invisíveis (1993). 
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Além de todos os edifícios aqui citados que formam o conjunto arquitetônico da Cidade Alta, estão 

presentes naquela área uma série de edificações de reconhecido valor patrimonial, tombadas 

individualmente pelo IPHAEP ou IPHAN. São esses imóveis os mais autênticos exemplares da história 

da cidade e constituem-se hoje como referências da sua identidade. São monumentos, conforme 

Lamas (2004), e são também elementos primários, conforme Rossi (2001), na medida em que 

participam enquanto permanências do crescimento e desenvolvimento da cidade. 

Para Lamas, “o monumento é um fato urbano singular, elemento morfológico individualizado pela sua 

presença, configuração e posicionamento na cidade e pelo seu significado.” (LAMAS, 2004, p.104) Com 

a definição de monumento como fato urbano singular, Lamas se aproxima dos conceitos utilizados por 

Rossi para explicar a conformação da cidade. Este último encerra grande valor aos monumentos 

notadamente ao seu significado na dinâmica urbana e ao seu caráter de permanência. 

Com efeito, inclino-me a crer que os fatos urbanos persistentes se identificam com os 

monumentos, que os monumentos são persistentes na cidade, e persistem 

efetivamente, inclusive do ponto de vista físico. (Salvo, enfim, casos bastante 

particulares.) Essa persistência e permanência é dada por seu valor constitutivo, pela 

história e pela arte, pelo ser e pela memória. (ROSSI, 2001, p.56) 

Nesse sentido, o que os autores citados tratam como monumento não se restringe aquela construção 

ou escultura com fins de celebrar homens, feitos ou datas, mas abrange também edifícios e o conjunto 

deles com expressivo valor da história e da identidade de uma cidade e que compõem a paisagem 

urbana. Lamas acrescenta ainda que o monumento vai além da função para a qual foi concebido, pois 

mesmo quando esta função deixa de existir, a edificação assume significados culturais, estéticos e 

históricos bem precisos. 

Uma importante parte das edificações da Cidade Alta consideradas como monumentos é composta 

pelas edificações religiosas. As Igrejas sobressaem na paisagem por sua forma de implantação, assim 

como pela própria forma da edificação, constituindo-se geralmente como os mais suntuosos e 

rebuscados exemplares da arquitetura da época. Essas edificações são importantes exemplos da 

permanência que trata Rossi – o autor destaca também que os monumentos se conservam na dinâmica 

da cidade, ainda que esta dinâmica tenda mais para a transformação que para a conservação e que 
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desta forma, os monumentos se estabelecem como fatos urbanos propulsores, ocupando uma posição 

dialética no desenvolvimento da cidade enquanto artefato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paisagem do centro histórico de João Pessoa é ricamente pontuada por monumentos de diferentes 

escalas e também de diferentes tempos. No entanto, o tombamento como instrumento de proteção é 

comumente restrito às edificações construídas até o século XIX ou início do século XX, pouco 

constando, no caso de João Pessoa, exemplares tombados posteriores a essa época. Da mesma 

forma, edificações com avançado grau de descaracterização, ainda que de relevância histórica, não se 

tornam objetos de interesse dos instrumentos de proteção. Ainda assim, é impossível não considerar 

como monumentos da Cidade Alta, mesmo sem tombamento, exemplares como o Paraíba Palace 

Hotel, a Assembleia Legislativa, o edifício Régis, o “18 andares”, entre outros, tamanho é o significado 

histórico e formal destes para a paisagem que estamos estudando, exercendo também clara função de 

identificação desta.  

Quanto aos edifícios já reconhecidos pelo tombamento federal e estadual, dos trinta e nove localizados  

na área de preservação rigorosa e de entorno do IPHAN, vinte e seis dele estão localizados na nossa 

área-estudo, conforme podemos observar no mapa em seguida.  

  

60 

64 

61 62 

63 
65 

Fig. 114: Conjunto arquitetônico do Carmo. Fig. 115: Conjunto Franciscano, com cruzeiro à frente Fig. 116: 

Mosteiro de São Bento. Fig. 117: Catedral Basílica de Nossa Sra. Das Neves. Fig. 118. Igreja da Misericórdia. 

Fonte: fotos da autora, 2011, 118 – imagem da internet. 
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Lamas cita ainda como elementos morfológicos a fachada, o logradouro, o mobiliário urbano e a 

vegetação, contudo, entendemos aqui que embora esses elementos também façam parte da narrativa 

do objeto de estudo, não se constituem como de maior importância dentro da escala de observação 

pretendida, o que não significa dizer que serão excluídos da investigação, mas que assumem papel 

coadjuvante na construção do método. Para o autor, é frequente na produção das formas urbanas a 

existência de um fenômeno que seja determinante, assumindo papel preponderante em qualquer 

análise (LAMAS, 2004, p.37), o que não invalida a ocorrência de fenômenos menores que tenham 

relevância na construção da forma urbana, e consequentemente, da paisagem urbana. 

Algumas observações podem ser feitas a partir do estudo das formas que geram a paisagem da Cidade 

Alta. Uma delas é que ainda que a verticalização, a abertura dos viadutos ou as reformas urbanas 

tenham comprometido a leitura de determinados elementos morfológicos e influenciado 

consequentemente a sua leitura enquanto conjunto, a forma geradora da Cidade Alta, ou o que 

poderíamos chamar de sua essência formal, permanece legível e com forte identidade. Outra 

observação é que essa essência formal é caracterizada principalmente pelo traçado, que tem como 

linhas de força as três ruas principais (General Osório, Duque de Caxias e Visconde de Pelotas), e ainda 

Fig. 119: Mapa de 

localização dos bens 

tombados em nível estadual 

ou federal. Fonte: dados do 

IPHAN, editado por nós em 

base da PMJP. 

Legenda: 

1. Igreja e Convento de Sto. Antônio e Ordem 3ª de São Francisco. 2. Casa 

Paroquial 3. Colégio Diocesano Pio XX 4. Colégio Nossa Senhora das Neves 5. 

Basílica de Nossa Senhora das Neves 6. Academia Paraibana de Letras 7. 

Igreja de São Bento 8. Sobrado Conselheiro Henriques 9. Sobrado Santos 

Coelho. 10. Palácio do Bispo 11. Igreja do Carmo. 12. Ordem Terceira do 

Carmo. 13. Antiga Delegacia Fiscal. 14. Casa do Erário 15. Loja Maçônica 

Branca Dias. 16. Biblioteca Pública 17. Clube Cabo Branco 18. Casa Peregrino 

de Carvalho 19. Igreja da Misericórdia  20. Igreja Presbiteriana 21. Faculdade 

de Direito 22. Palácio da Redenção 23. Coreto da Praça Venâncio Neiva  24. 

Tribunal de Justiça 25. Academia de Comércio Epitácio Pessoa. 26. Grupo 

Escolar Thomas Mindello. 
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pela articulação da implantação dos seus espaços públicos, assim como ao grande caráter de 

permanência destes e das edificações entendidas como monumentos. 

Contudo, apesar dessa permanência da forma urbana, podemos questionar se o mesmo teria 

acontecido com a imagem do trecho em questão. Tomando como exemplo a Rua Duque de Caxias, 

temos a permanência do traçado, a permanência da sua ligação com os espaços públicos adjacentes e 

ainda a permanência da relação de cheios e vazios com o espaço edificado, se compararmos sua 

forma atual com as fases de sua urbanização ao longo dos anos. No entanto, talvez não seja possível 

dizer que conservamos também a mesma imagem da Rua Duque de Caxias, e que hoje podemos 

apreender os mesmos efeitos que há décadas atrás eram oferecidos ao observador, o que em alguns 

casos pode se tratar de uma perda irreparável. 

Se considerarmos que a paisagem é um produto da relação entre a forma (processos históricos que 

deram origem a determinadas formas urbanas) e a imagem (apreensão do observador), para fomentar 

sua conservação é preciso que haja equilíbrio entre a conservação destes dois elementos: que a forma 

urbana seja conservada, para tanto utilizando os instrumentos cabíveis, como o tombamento, e que da 

imagem que se produz a partir de tais formas seja possível conservar os efeitos que provoca, ou um dia 

provocou no observador.  

A apreensão da imagem a partir da forma urbana, os efeitos que estas podem causar no observador e 

qual a relação destes com a apreensão e conservação da paisagem serão os temas tratados no 

capítulo seguinte, a partir do estudo da imagem atual da Cidade Alta comparada as suas mais 

representativas imagens das épocas anteriores.  
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3.1 | A Imagem da Paisagem 

É ainda na escala urbana, ou seja, na dimensão do bairro, que procedemos a apreensão da imagem da 

paisagem. Entendemos a imagem como uma representação da cidade, uma decodificação do espaço 

percebido e dos seus principais elementos constituintes, construída pela relação bi-lateral entre o 

observador e o espaço observado. Enquanto produto dessa relação, a imagem se afina com a 

paisagem, que também resulta da escolha de um ângulo de visão e de um enquadramento, de forma 

que a percepção visual, ou seja, o olhar do observador, torna-se a condição fundamental para a 

existência da paisagem. Peixoto (2003) ratifica essa compreensão quando considera a paisagem como:  

Campo de intersecção de pintura e fotografia, cinema e vídeo. Entre todas essas 

imagens e a arquitetura. Horizonte saturado de inscrições, depósitos em que se 

acumulam vestígios arqueológicos, antigos monumentos, traços de memória e o 

imaginário criado pela arte contemporânea. Esse cruzamento entre diferentes espaços 

e tempos, estes diversos suportes e tipos de imagem, é que constitui a paisagem das 

cidades. (PEIXOTO, 2003, p.13) 

Por sua vez, Meneses (2003) acrescenta que a correlação entre imagem e paisagem é visceral, em 

especial nos campos da pintura e fotografia, onde a paisagem e a sua representação através da 

imagem muitas vezes se fundem no senso comum. Para este autor, a fotografia pode funcionar como 

um vetor “para a investigação de aspectos relevantes na organização, no funcionamento e na 

transformação de uma sociedade” (MENESES, 2003, p.138).  
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Nesse sentido, para que possamos compreender as transformações ocorridas na paisagem da Cidade 

Alta no tocante à sua imagem, assim como fizemos no capítulo anterior detendo-nos em sua forma, 

utilizaremos a fotografia como instrumento para essa apreensão. Importante salientar que o papel da 

fotografia nesse estudo é possibilitar a leitura da paisagem no tempo presente e no tempo passado 

articulando-os, contudo, a intenção é que percorramos a história da Cidade Alta através das suas 

fotografias, e não que tentemos recompor a história dessas fotografias, visto que não são elas o nosso 

objeto, mas um instrumento para melhor compreendê-lo.  

3.1 A fotografia de paisagem 

Desde a invenção da fotografia, em meados do século XIX, a paisagem tem sido um dos principais 

motivos retratados. Esse interesse surge como forma de explorar as possibilidades estéticas da nova 

técnica de representação sem, contudo, afastar-se da tradição secular da pintura de paisagem. No 

entanto, por ter sido exaltada, a princípio, pela sua capacidade de reprodução muito mais próxima do 

real que a pintura, a fotografia imbuiu-se de um caráter documental que esteve durante muito tempo em 

tensão com essas possibilidades e intenções estéticas. Segundo Chevrier (2007, p.49), na fotografia de 

paisagem do século XIX coexistiam, às vezes se confundindo estreitamente, o caráter descritivo e a 

busca do pitoresco.  

Ainda dialogando estreitamente com a pintura, no fim do século XIX são lançados os cartões-postais 

ilustrados, feitos a partir de uma intervenção na própria fotografia. Embora estes tenham sido “um 

poderoso aliado na difusão da imagem fotográfica em seu momento de massificação” (FABRIS, 1991, 

p.33), os postais ilustrados pareciam pregar a negação da linguagem fotográfica, intervindo 

artisticamente no que até então era a reprodução técnica e fiel da realidade. Contudo, segundo Borges 

(2005, p.59), por mais realista que fosse esse tipo de postal, suas imagens não alcançavam a sensação 

de realidade proporcionada pela fotografia. Ainda, sendo os cartões postais fotográficos mais 

econômicos e consequentemente mais comercializáveis que os ilustrados, não tardou para que 

tivessem êxito, como acrescenta a mesma autora: 
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O sucesso de tal empreendimento levou, em pouco tempo, fotógrafos e pequenos 

empresários a investir na produção e comercialização de vistas de paisagens, de 

cenas da vida rural e urbana, de monumentos históricos e de lugares, que, por razões 

diversas, iam se tornando cada vez mais objeto de desejo e das viagens de lazer da 

Belle Époque. Em pouco tempo, as paisagens, os monumentos históricos, o folclore 

regional, os tipos pitorescos e a mão de obra das áreas rurais e urbanas tornaram-se 

os principais alvos da produção dos cartões postais. (BORGES, 2005, p.59) 

A estes temas, Kossoy (1989) acrescenta ainda: 

A expressão cultural dos povos exteriorizada através de seus costumes, habitação, 

monumentos, mitos e religiões, fatos sociais e políticos passou a ser gradativamente 

documentada pela câmara. O registro das paisagens urbana e rural, a arquitetura das 

cidades, as obras de implantação das estradas de ferro, os conflitos armados e as 

expedições científicas [...] são alguns dos temas solicitados aos fotógrafos do 

passado. (KOSSOY, 1989, p.15) 

Segundo Meneses (2002, p.47), um dos atributos do cartão postal é que ele vai “disciplinar os modos 

de ver a paisagem urbana, os pontos de vista, as angulações adequadas, os componentes (espaços, 

estruturas, mobiliário urbano, veículos, circunstantes – ou sua ausência)”. Vale lembrar que a tarefa de 

ver a paisagem urbana de forma disciplinada fica a cabo do fotógrafo que conscientemente seleciona o 

que será objeto daquela fotografia, independentemente se esta parte da sua intenção individual ou foi 

encomendada por terceiros. Para Kossoy (1989, p.22), “toda fotografia tem sua origem a partir do 

desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em 

determinado lugar e época” sendo, portanto, o “produto final que caracteriza a intromissão do ser 

fotógrafo num instante dos tempos”.  

O recorte da paisagem feito pelo fotógrafo nos cartões postais sempre esteve intrinsecamente 

associado à noção do belo. Se é escolha consciente desse profissional as “possibilidades de ver, optar 

e fixar um certo aspecto da realidade primeira” (KOSSOY, 1989, p.72) entende-se que a paisagem que 

será retratada obedecerá a um rigoroso apuro estético, na intenção de que a imagem resultante faça 

comunicar as qualidades daquela paisagem que será conhecida via postal. A escolha do ângulo de 

visão, do enquadramento e até da luz do dia podem influenciar positivamente na construção dessa 

imagem, o que certamente foram recursos muito utilizados para realçar a beleza de alguns cenários. 

Contudo, segundo Borges (2005, p.60), “não por acaso, os prédios públicos e as construções 
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arquitetônicas esteticamente mais arrojadas foram os principais alvos dos produtores de cartões 

postais”. Acerca dessa relação do fotógrafo com a arquitetura, Carvalho e Wolf comentam que 

A escolha precisa dos elementos a serem incluídos ou omitidos de fotografias de 

arquitetura, fossem elas do edifício isolado, do detalhe arquitetônico ou de conjuntos, 

relacionava-se diretamente com as intenções do fotógrafo que pretendia guiar a 

percepção de quem visse a imagem. Junto com a arquitetura, a presença de pessoas, 

objetos, carros, animais, anúncios, e, principalmente, o recorte da cena enfocada na 

fotografia escondem e trazem consigo, simultaneamente, a postura do fotógrafo diante 

do quadro, sua ideação do que comunicar, do que fazer ver. (CARVALHO & WOLFF, 

1991, p.151) 

A técnica incipiente da fotografia em seus primeiros tempos, que exigia um período prolongado de 

exposição à luz, fez com que a arquitetura fosse bastante retratada, visto seu caráter de imobilidade. 

Pessoas e animais viriam a aparecer nas fotografias à medida que a técnica e os instrumentos utilizados 

para as tomadas fotográficas foram evoluindo, consequentemente possibilitando um tempo de 

exposição mais reduzido. A presença de pessoas nas fotografias de arquitetura e de paisagens urbanas 

era também uma forma de dar referências de escala para o observador da imagem. 

Segundo Carvalho e Wolff (1991, p.145), a cena urbana fora muitas vezes fotografada a partir de locais 

que possibilitassem sua visualização de uma ótica externa, como nas fotografias panorâmicas, que 

conseguiam explicitar a relação entre os edifícios e os espaços públicos entre si e com o entorno. Para 

essas autoras, é possível identificar duas fases da fotografia de arquitetura no Brasil: na primeira, 

predominam os panoramas da paisagem que enquadravam em meio à vegetação e a topografia do 

sítio, o conjunto de construções que definiam as vilas, povoamentos e cidades. As autoras colocam 

ainda que  

Provavelmente os prédios não eram fotografados isoladamente, no período inicial da 

fotografia brasileira, por não serem considerados relevantes por seus 

contemporâneos. Com exceção das igrejas, poucos são os edifícios que mereceram a 

atenção exclusiva das objetivas. As igrejas, por outro lado, já se destacavam em 

composições de conjunto por sua própria dimensão e fatura. (CARVALHO & WOLFF, 

1991, p.161) 

No que seria uma segunda fase da fotografia de arquitetura no Brasil, iniciada por volta de 1860, 

Carvalho e Wolff (1991, p.164) afirmam que “os edifícios já ocupam em muitas composições o foco 

central das imagens, sem dividi-los com igual peso com o entorno”.  
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Importante destacar que a fotografia enquanto documento, não reúne em si a síntese do passado, nem 

deve ser tomada como algo dado, ao contrário, requisita do pesquisador a reflexão e o questionamento 

pra que se possa de fato esgotar o potencial informativo daquele fragmento da realidade. Como 

colocou Kossoy (1989, p.72), a fotografia é indiscutivelmente uma forma de conhecimento do passado 

que pode e deve ser utilizada como fonte histórica, contudo, aquele registro mostra apenas um 

fragmento da realidade, um aspecto determinado desta. O autor acrescenta ainda que  

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento do gesto e 

da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras palavras, da 

memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da 

paisagem urbana, da natureza. A cena registrada não se repetirá jamais. O momento 

vivido, congelado pelo registro fotográfico, é irreversível. (KOSSOY, 1989, p.101) 

Essa perpetuação da paisagem urbana que ocorre na esfera do registro fotográfico se opõe à dinâmica 

de transformação das cidades, que como bem colocou Aldo Rossi (2001, p.57) tende mais à evolução 

do que à conservação. Assim, a fotografia amplia o seu papel de documento e de registro de um recorte 

da realidade e passa a contribuir também como testemunha de um passado – da arquitetura e da 

paisagem – ao qual se pode recorrer para balizar intervenções restauradoras, para tomar conhecimento 

de estruturas não mais existentes, ou até mesmo pelo saudosismo de quem pode conviver com esse 

passado.  

Nesse trabalho, a fotografia é utilizada como documento, mas também como fonte para a análise visual 

da paisagem nela retratada. Visto que a intenção é fazer essa análise comparando dois tempos da 

mesma paisagem, para que possamos melhor apreender suas permanências e mutações, iremos 

utilizar como documentos a serem lidos e interpretados as fotografias antigas disponíveis nos arquivos 

consultados
42

, e as fotografias atuais feitas por nós, que tentam reproduzir ao máximo o mesmo recorte. 

Essa análise visual do passado só é possível graças à fotografia, que ao congelar o tempo e reproduzi-

lo numa imagem, perpetua o instante e a paisagem que não mais se repetirão. Antes de dar início à 

interpretação das fotografias em questão, é necessário ainda tecer alguns comentários sobre a análise 

visual enquanto método, e sobre como este método foi aplicado no nosso estudo.  

                                                           
42

 Foram consultadas as fotografias do Acervo Humberto Nóbrega e do Acervo Walfredo Rodriguez, e ainda a 
coletânea publicada por Stuckert Filho em Parahyba: Capital em Fotos em seus três volumes.  
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3.2 A análise visual 

A apreensão da paisagem retratada pelas fotografias será aqui realizada a partir da análise visual e do 

conjunto de procedimentos que a compõem. Tais procedimentos permitem identificar os elementos que 

conformam a cidade e como esta pode ser percebida pelo observador. Para Del Rio (1990, p.91) a 

análise visual busca a compreensão desses elementos a partir daquilo que eles nos transmitem, sendo, 

portanto, uma categoria de análise subjetiva, fortemente condicionada à interpretação do observador. 

Este mesmo autor coloca que os mais importantes estudos na categoria de análise visual são aqueles 

classificados como teoria/métodos de paisagem urbana (townscape), entre os quais destaca-se a obra 

de Gordon Cullen, a quem nos referimos no capítulo 1, ao tratar da relação entre paisagem e 

arquitetura. Para Del Rio (1990, p.86) o livro de Cullen foi um dos “marcos fundamentais na aceitação da 

teoria de paisagem urbana para análise e projetos, principalmente em áreas historicamente sensíveis”.  

Ainda que este traga conceitos por vezes bastante específicos e de certa forma até subjetivos, ou, como 

colocou Del Rio (1990, p.87), ”baseado em uma análise intuitiva e artística”, sua contribuição no que diz 

respeito à forma de olhar a paisagem urbana e de captar até seus elementos menos perceptíveis é de 

grande contribuição para qualquer análise visual. Interessante observar que alguns elementos 

estudados por Cullen no que ele denominou como “arte do relacionamento”, como o pavimento, a 

vegetação e o mobiliário urbano são também elementos morfológicos adotados por Lamas, o que 

colabora para o entrelaçamento dos dois métodos: o estudo da forma, e o estudo da imagem. 

Alguns conceitos presentes em Paisagem Urbana, como complexidade, continuidade e estreitamento, 

por exemplo, são explorados também por Maria Elaine Kohlsdorf, em A Apreensão da Forma da 

Cidade
43

, ainda que a partir de uma abordagem fundamentada prioritariamente nas teorias da Gestalt
44

. 

Para esta autora, a apreensão dos lugares dá-se a partir de sua forma física e nos estudos centrados 

nos mecanismos cognitivos
45

 (KOHLSDORF, 1996, p.31). Nesta dissertação não nos aprofundaremos 

nos aspectos cognitivos da percepção, tema principal desenvolvido no referido livro, contudo, pela 

proximidade com os conceitos trabalhados por Cullen, e também por Lynch, trazemos alguns conceitos 

                                                           
43

 KOHLSDORF, Maria Elaine. A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília: UNB, 1996. 

44
 Linha teórica que atua no estudo da forma e da sua apreensão e que tem como princípio a ideia de que a 

configuração do todo é distinta e maior do que a junção de suas partes.  

45
 Ferramentas que atuam sobre a inter-relação entre os processos da mente e do conhecimento.  
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de Kohlsdorf para enriquecer a análise visual aqui proposta. Assim, iremos nos ater especificamente a 

aqueles conceitos pautados no desempenho topocetivo na percepção e no espaço urbano, ou seja, 

relacionados à capacidade de orientação e identificação do indivíduo.  

No que diz respeito à percepção, a autora elenca dois tipos de efeitos visuais possíveis: os topológicos 

e os perspectivos. Os do primeiro grupo “representam elaborações a partir das referências topológicas 

básicas do corpo humano: à frente/atrás, acima/abaixo, ao lado, à direita/à esquerda, etc.” 

(KOHLSDORF, 1996, p.89). São eles alargamento e estreitamento, envolvimento e amplidão e suas 

possíveis derivações e combinações. Já os efeitos perspectivos “são produzidos pela composição 

plástica da cena contida nos campos visuais do observador” (KOHLSDORF, 1996, p.97). Lista-se 

direcionamento, visual fechada, impedimento, emolduramento, mirante, conexão, realce e efeito em y. 

Grande parte desses efeitos tem ligação direta com os efeitos apreendidos por Cullen em seu estudo. 

Por outro lado, ao tratar do desempenho topoceptivo no espaço urbano, Kohlsdorf aproxima-se mais da 

fundamentação proposta por Lynch. Os conceitos de orientabilidade e identidade desta, os quais 

estruturam o que a autora classifica como qualidades semânticas, fenômenos de configuração e leis de 

composição plástica, se afinam proximamente com os conceitos utilizados por Lynch: imageabilidade, 

legibilidade, identidade, estrutura e significado. Esta interação de conceitos entre os dois autores 

destaca-se notadamente nas qualidades semânticas do espaço urbano, onde segundo Kohlsdorf (1996, 

p.211), tem-se a legibilidade como principal vertente, da qual se derivam a pregnância, a individualidade 

e a continuidade como qualidades responsáveis pelo desempenho daquela. 

E corroborando ainda para a relação intrínseca entre a análise formal e a análise visual aqui sugerida, a 

autora acrescenta que 

A forma dos lugares é o meio mais importante de emissão de informações para a 

realização do conceito de espaço, e em sua recepção e interpretação, age, 

predominantemente, o sistema visual. Por isso, a análise do comportamento dos 

espaços urbanos, em termos de identificação e orientação das pessoas, requer que se 

examine sua forma a partir de seus elementos visualmente relevantes na estruturação 

das informações. Esses dados constituem as condições de estímulo de determinada 

configuração e permitem que se observe seu comportamento topoceptivo. 

(KOHLSDORF, 1996, p.72, grifo nosso) 
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Da seção Paisagem e Arquitetura tratada no capítulo 1, além de Gordon Cullen, traremos para compor o 

método da análise visual aqui proposta os conceitos de Kevin Lynch
46

, pontualmente colocados nos 

parágrafos anteriores. Apreendidos em conjunto com os efeitos visuais propostos por Cullen, os cinco 

elementos urbanos propostos por Lynch podem enriquecer consideravelmente a análise visual em 

questão. A caracterização da imagem da cidade por esses elementos deve levar em conta que não se 

trata de uma descrição de atributos separados, mas de um estudo da relação desses como integrantes 

de um sistema. Para Lynch, a total orquestração dos cinco elementos por ele definidos é que conforma 

uma imagem densa e viva, imagem esta que enquanto representante de uma unidade funcional, deve 

possibilitar a identificação e estruturação por seus habitantes. São eles: 

Vias - São os canais de circulação através dos quais o observador faz seu percurso habitual, ocasional 

ou potencial, apreendendo visualmente a cidade à medida em que se locomove. As vias são 

comumente responsáveis pela caracterização das imagens e ao longo delas se estruturam e se 

relacionam os demais elementos. Segundo Lynch, qualidades espaciais características como largura ou 

estreiteza das ruas, assim como fachadas especiais ou detalhes de uma arborização também se 

mostram elementos importantes para o sistema de vias, reforçando a imagem destas. Da mesma forma, 

as vias das quais se fazem notar efeitos de direcionamento e continuidade, assim como aquelas com 

maior exposição visual própria ou que permitem visadas de outras partes da cidade, denotam maior 

identidade, corroborando para a totalidade da imagem urbana. 

Limites - Elementos lineares que demarcam rupturas entre duas partes do espaço urbano ou fronteiras 

deste espaço com o seu entorno. Tendem a representar uma interrupção da continuidade da imagem e 

se tornam por isso, elementos de importantes características organizacionais que conferem unidade às 

áreas por eles delimitada. Para Lynch, os limites são referências laterais que podem ser barreiras, mas 

também costuras, o que geram efeitos diferentes. Os limites estão fortemente associados à legibilidade 

dos lugares, pois expressam a clareza das articulações, o reconhecimento das costuras e as relações 

entre as ligações transversais (KOHLSDORF, 1996) 

                                                           
46

 Del Rio (1990, p.92) insere Lynch na categoria Percepção do meio ambiente, pois para este, o objetivo de A 

Imagem da Cidade estava na identificação de imagens públicas e da memória coletiva.  Na categoria de Análise 

Visual o autor agrupa os teóricos com ênfase na experiência estética e emocional, preferencialmente em ambientes 

históricos e vernaculares (DEL RIO, 1990, p.86). 
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Bairros - Melhor definidos como setores ou unidades, são partes da cidade com reconhecida identidade 

e que funcionam como zonas temáticas na estrutura da imagem. Kohlsdorf (1996) acrescenta que os 

bairros caracterizam-se como “conjuntos morfológicos com suficiente coerência e clareza, de modo a 

serem diferenciados uns dos outros”. A forte identidade do bairro possibilita que o observador 

reconheça quando o penetra. Por este motivo, são sempre identificáveis a partir do interior e se visíveis 

de fora, podem servir como referências externas. Limites e percursos são elementos que contribuem 

notadamente para a identidade dos bairros e setores. 

Pontos Nodais - São lugares estratégicos de uma cidade, que se destacam na estrutura urbana pela 

importância de algum uso ou característica física e no qual o observador pode entrar. Coincidem 

sempre com uma intersecção de caminhos conformando limites precisos ou não. O ponto nodal pode 

ser um símbolo ou um foco do bairro, acerca do qual se irradia. Kohlsdorf (1996) indica como sendo seu 

principal atributo o movimento, pois “a eles se vai ou deles se vem”. Para esta autora, os pontos nodais 

são também o agrupamento de um tema morfológico, funcional ou significativo, contrastante com o seu 

entorno. 

Marcos - São elementos externos ao observador e fortes indicadores de identidade e singularidade. 

Para Lynch, o predomínio espacial pode fixar um determinado elemento construído como um marco 

visual em dois momentos: quando este é visível a partir de outros lugares ou quando este contrasta 

diretamente com os edifícios vizinhos. Podem ser de escalas e intensidades diferentes e aparecer 

isolados ou conformando uma série consecutiva. Os marcos comumente equacionam apelo visual e 

simbólico, aumentando com isso o seu valor de identidade e referência, ou seja, sua imageabilidade. 

O autor sugere ainda que tais elementos sejam analisados em grupos ou redes em torno de seu 

funcionamento e em seguida sua interação aos pares, pois enquanto pares podem reforçar-se 

mutuamente ou entrar em conflito, anulando-se. 

Nenhum dos tipos de elementos acima especificados existe isoladamente em situação 

concreta. Os bairros são estruturados com pontos nodais, definidos por limites, 

atravessados por vias e salpicados por marcos. A sobreposição e interpenetração dos 

elementos ocorre regularmente. Se esta análise começa pela diferenciação dos dados 

em categorias, deve terminar por sua reintegração à imagem total. (LYNCH, 1982) 
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A persistência das formas, os elementos primários que geram pólos de desenvolvimento, imagens de 

forte legibilidade, marcos que estruturam caminhos, são alguns dos aspectos que estruturam a 

apreensão e análise da paisagem e que podem confirmar a existência de coesão, identidade e unidade 

desta. Por sua vez, é certo que uma paisagem que se expressa enquanto unidade dentro de um 

conjunto maior e que faz isto a partir da coerência de seus elementos, terá como valores o conjunto dos 

significados destes e do todo a que correspondem, sendo neste caso, o todo maior e mais significativo 

que as partes que o compõem. 

Lynch entende ainda que a imagem da cidade parte antes de tudo da sua forma. Como exemplo disso, 

no livro A Imagem da Cidade, o autor traz um capítulo chamado A Forma da Cidade, onde elenca a partir 

dos cinco elementos mostrados aqui, qualidades formais que tem como intenção aumentar a 

imaginabilidade (ou imageabilidade) do ambiente urbano. Para tanto, Lynch chega a sugerir uma série 

dessas qualidades que devem ser observadas pelo designer
47

 no momento de uma reformulação da 

cidade, entre as quais simplicidade da forma, continuidade, clareza de junção, alcance visual entre 

outras.  

Sendo a imagem e a forma da cidade indissociáveis e considerando que o nosso estudo da Cidade Alta 

partiu da apreensão de sua forma, para a análise das fotografias proposta neste capítulo traremos, 

quando necessário, os conceitos abordados no capítulo anterior, orquestrados com aqueles colocados 

por Lynch, Cullen, Kohlsdorf e demais contribuições pontuais. 

Todos os conceitos aqui expostos e fundamentados concorrem para um método de apreensão da 

paisagem construído no campo teórico da intersecção dos autores estudados. Esse método tem como 

suporte os valores que esses autores buscaram apreender nas qualidades da forma e da imagem e 

deverá seguir este raciocínio ao ser rebatido na área de estudo, como faremos em seguida. 

 

                                                           
47

 Lynch usa o termo designer na intenção de não restringir o trabalho de intervenção na imagem da cidade ao 

papel do arquiteto e urbanista, mas a um profissional multidisciplinar, interessado em questões de outras áreas do 

conhecimento, com ênfase não só na configuração física mas no planejamento da percepção visual da cidade.  
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3.3 A Cidade Alta em imagens 

Para explorar a imagem da paisagem da Cidade Alta utilizaremos, conforme dito anteriormente, a 

fotografia como instrumento para a análise visual. A intenção é apreender essa paisagem a partir de 

dois olhares em paralelo: no tempo atual – buscando a aproximação e a compreensão do que 

efetivamente é hoje a Cidade Alta, no que se refere ao tecido urbano, à arquitetura, as possibilidades de 

apreensão da sua imagem – e no tempo passado, que juntamente com o breve histórico traçado no 

capítulo anterior, nos dá subsídios para compreender as permanências, como dito por Rossi (2001, 

p.49) “o passado que ainda experimentamos”, e consequentemente as mutações sofridas por essa 

paisagem. Com isso, podemos questionar “o quê” da Cidade Alta está sendo conservado, que 

paisagem será experimentada pelas gerações futuras e o que nós já não experimentamos mais. 

Entendemos que sem esses questionamentos, que devem ser continuamente ecoados, corremos o 

risco de estar sucumbindo os valores da paisagem em questão, acomodados pela existência do 

tombamento. 

O caminho trilhado para esta apreensão da imagem da Cidade Alta teve início na coleta de fotografias 

antigas da cidade com as quais procuramos elaborar uma linha cronológica de cada espaço estudado 

que pudesse servir de consulta e de panorama geral da imagem destes. Tal caminho acabou por se 

tornar longo e tortuoso tanto em relação à identificação das fotografias (data e fonte) quanto ao 

preenchimento mínimo de uma linha cronológica, visto que muitos dos espaços estudados 

apresentavam lacunas no tempo dos registros fotográficos, principalmente a partir da década de 1970. 

Além disso, algumas fotografias não se encontravam datadas com exatidão, ao que foi necessário 

estimar uma data aproximada através da observação das construções existentes das quais se conhecia 

a época do surgimento. Acrescenta-se que de alguns espaços como o Largo de São Francisco, a Praça 

Dom Adauto, a Praça Rio Branco e a Praça Dom Ulrico foram encontrados pouquíssimos registros, 

cabendo a essa última apenas uma fotografia. Vale salientar ainda que entre o material coletado 

buscamos priorizar as tomadas mais abrangentes da paisagem, evitando utilizar aquelas que tinham 

como foco alguma edificação específica.  
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Feita essa seleção, conforme o espaço retratado com mais ênfase, agrupamos as fotografias em onze 

grupos referentes às três ruas e aos oito espaços públicos. Contudo, diante da impossibilidade de 

separar a Praça 1817 da Rua Visconde de Pelotas, principalmente devido às mutações que estas 

sofreram ao longo do tempo, achamos por bem considerá-las como um único espaço, chegando ao 

número de dez no total. Para cada um deles foi elaborada uma linha cronológica onde constavam as 

fotografias mais expressivas de cada período retratado. 

A partir desse material, demos início às tomadas atuais
48

 recriando, na medida do possível, o mesmo 

cenário, retratado em sua angulação e enquadramento. Observa-se que em alguns casos essa tarefa foi 

bastante complicada, pois pouquíssimos elementos, ou nenhum, sobreviveram à ação do tempo e das 

intervenções humanas para que pudessem balizar a realização das fotografias no tempo de hoje. Em 

seguida, essas fotografias foram inseridas nas linhas cronológicas correspondentes, ao lado da 

fotografia original e ligada a esta por um retângulo colorido, conforme nos possibilitou o layout adotado.  

A forma mais indicada de leitura das linhas cronológicas, encontradas em anexo, é da esquerda para a 

direita, acompanhando o eixo onde estão pontuadas as décadas (entre 1870 e 1990) e de onde partem 

as linhas de chamada para cada fotografia antiga, acompanhada da atual equivalente. As linhas de 

chamada em tracejado indicam que a data foi estimada dentro do espaço da década demarcada. 

Considerando o número elevado de fotografias do conjunto dos dez espaços, cinquenta e seis no total, 

e sendo demasiadamente extensivo, e em alguns casos repetitivo tecer comentários sobre cada uma 

delas, selecionamos para análise as mais expressivas, nesse caso, aquelas que apresentavam maior 

contraste entre a paisagem do passado e a paisagem do presente.  A seguir, damos início à apreensão 

e análises propostas, começando pelas ruas e seguindo pelas praças e espaços afins. 

 

  

                                                           
48

 Todas as fotografias atuais são do acervo da autora, realizadas especificamente para fins dessa dissertação, 

entre os meses de setembro e outubro de 2012. Atribui-se a maior parte delas, em especial aquelas de mais difícil 

reconstituição, ao trabalho de Alessandra Moura e Andrei Ferrer.  
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Rua General Osório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira imagem que analisamos é também o mais antigo registro fotográfico a que tivemos acesso. 

Datada de 1877, a fotografia da Rua General Osório tendo como fundo a Catedral, provavelmente foi 

escolhida como cenário dos primeiros registros por ser o trecho mais consolidado da cidade, contando 

com a presença de edificações de ambos os lados da rua, além da imponente presença da Catedral 

emoldurada pelo casario do qual realça. Ainda, na época em que foi retratada, essa paisagem era a 

imagem mais representativa da própria cidade, ilustrando de forma clara e legível os elementos que 

compunham o espaço urbano. As edificações, implicitamente submetidas à presença da igreja, podiam 

ser lidas individualmente, em termos de volume e de fachada, ou num conjunto harmonizado, 

corroborando fortemente para a pregnância de tal imagem, ou seja, para o registro daquela paisagem 

na memória. 

Na tomada atual, podemos afirmar que grande parte, senão todos os efeitos visuais expressos na sua 

correspondente foram perdidos ou descaracterizados. A legibilidade e a pregnância da imagem foram 

comprometidas na medida em que as edificações foram perdendo a leitura de conjunto, onde cada 

intervenção, por mínima que seja, influenciou a leitura da continuidade das suas fachadas. Tais 

intervenções geralmente têm como intenção dar maior destaque para cada edifício individualmente, 

incorrendo numa menor legibilidade do todo.  

A vegetação, elemento morfológico de destaque nessa escala da paisagem urbana, interferiu 

negativamente, fragmentando a noção de direcionamento dada pela perspectiva e anulando o realce da 

Fig. 120: Vista atual e em 1877 da Rua General Osório, com Catedral ao fundo. 

Fonte: Acervo da autora e Stuckert, 2004. 
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Catedral no enquadramento e na composição da fotografia, e possivelmente na apreensão do 

observador situado naquele ângulo, ou movendo-se em direção àquela edificação. Da mesma forma, a 

vegetação encobriu a vista anteriormente possível para a torre do Mosteiro de São Bento, outro realce 

da fotografia de 1877 não mais perceptível pelo observador em movimento. Como realce, Kohlsdorf 

(1996, p.100) entende o efeito que “atrai a atenção o indivíduo para um elemento da cena observada”, 

criando, a partir dos elementos enfatizados, “pontos de interesse que estruturam a forma do espaço”. 

Sem essa clareza na estruturação do espaço, a paisagem perde em identidade e consequentemente, 

em significado. 

 

Na figura 121, temos a justaposição de duas fotografias com visadas bastante amplas da Cidade Alta, 

estendendo-se até o horizonte. Na fotografia da direita, feita há mais de um século atrás, é inegável a 

dominância da torre sineira do Mosteiro de São Bento na paisagem, chegando a prender o olhar do 

observador, que só com algum esforço consegue voltar-se para os demais elementos da cena urbana. 

Essa mesma observação não pode ser feita em relação à fotografia atual, pois concorrem com a torre 

outras tantas edificações destacadas pela verticalidade, inclusive o edifício Pres. João Pessoa, 

popularmente conhecido como “18 andares” que nessa perspectiva praticamente fundiu-se com 

aquela, retirando todo o destaque dado pela fotografia anterior. Pode-se prever que um observador 

caminhando no sentido contrário da tomada dessas fotografias, ou seja, vindo da Praça Venâncio Neiva 

em direção à Catedral, não terá, no que Cullen (1983, p.19) denominou de visão serial, possibilidade de 

visualizar a referida torre até conseguir transpor o obstáculo representado pelo edifício “18 andares”.  

Fig. 121: Vista atual e em 1903 da Rua General Osório, a partir da torre da Catedral. Mosteiro de São Bento à 

direita. Fonte: Acervo da autora e Acervo Humberto Nóbrega. 
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A Rua General Osório, antiga Rua Nova, que se destaca no registro mais antigo pelo efeito perspectivo 

do direcionamento, pode ser apreendida tanto na fotografia em questão quanto na imagem da Cidade 

Alta como via e como limite, segundo a conceituação dada por Lynch em seus cinco elementos 

urbanos: como via, pela função de deslocamento e por estruturar os demais elementos em torno de si, 

e como limite por marcar uma fronteira entre a Cidade Alta e a área de declives que levam à Cidade 

Baixa, à sua direita. Ainda que transponível, o limite imposto pela Rua General Osório confere unidade à 

demarcação do que entendemos por Cidade Alta, reforçando sua imagem em relação ao entorno, 

contudo, na fotografia atual, a força desse limite é consideravelmente reduzida pela forma como se 

(des)organiza a vegetação, efeito mais sensível ainda no nível do observador. 

Em 1903, ano em que foi feita a fotografia da direita, existia uma edificação perpendicular ao eixo da 

Rua Nova que delimitava o fim desta, mas que não impedia o acesso ao outro trecho, e que sendo 

posteriormente demolida, possibilitou o prolongamento da rua em questão até a Praça Venâncio Neiva, 

como hoje se encontra. Essa edificação provavelmente condicionava ao observador um interessante 

efeito de impedimento, que Kohlsdorf (1996, p.96) entende como um obstáculo transponível pela visão. 

Na tomada atual, o efeito de impedimento aproxima-se da conotação de limite e refere-se à presença 

das edificações verticalizadas nos últimos planos da fotografia. Pelo alinhamento e pelo gabarito 

dessas, temos a impressão de que a partir daquele ponto se constrói outra paisagem, ao contrário da 

fotografia mais antiga, onde o olhar alcança o horizonte, reforçado pela sua continuidade. 

Na fotografia da direita, de 1932, o efeito perspectivo do direcionamento dado tanto pela extensão da 

rua quanto pela presença das árvores regularmente distribuídas nas calçadas, oferece ao observador 

Fig. 122: Vista atual e em 1932 da Rua General Osório, na direção da Praça Venâncio Neiva. Fonte: Acervo da 

autora e Stuckert, 2006. 
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“uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte” o que Lynch convencionou chamar de 

imaginabilidade (LYNCH, 1982, p.11) ou imageabilidade (DEL RIO, 1990, p.83). Para o autor, tal 

característica é dada por uma cor, forma ou disposição que “facilita a criação de imagens mentais 

claramente identificadas, poderosamente estruturadas e extremamente úteis ao ambiente” (LYNCH, 

1982, p.11). Nessa fotografia, o que por sua vez não se repete na sua equivalente atual, a presença da 

vegetação é determinante para a formação de uma imagem estruturada, identificável e portanto, dotada 

de imageabilidade. Vale destacar que a vegetação, assim como os demais elementos morfológicos que 

compõem a paisagem, pode ter função negativa ou positiva na apreensão da imagem: Ao mesmo 

tempo em que tem o papel de conferir identidade, se não planejada, é possível que tenha efeito 

contrário, pode também emoldurar uma determinada vista, como encobrir algum elemento merecedor 

de destaque. 

Enquanto elementos morfológicos, a árvore e a vegetação, segundo Lamas (2002, p.106), “caracterizam 

a imagem da cidade; tem individualidade própria; desempenham funções precisas: são elementos de 

composição e do desenho urbano; servem para organizar, definir e conter espaços”, colocação que 

pode ser claramente exemplificada nas fotografias em questão, onde a característica de via daquela rua 

parece muito mais expressiva enquanto a vegetação definia a continuidade do espaço. Ainda segundo 

Lamas, (2002, p.106) “uma rua sem suas árvores mudaria completamente de forma e de imagem” o 

que verdadeiramente aconteceu em toda a extensão da Rua General Osório, e que podemos observar 

tanto na Figura 122 acima, quanto nas demais comparações ilustradas na linha cronológica dessa rua, 

em anexo. 

Ainda na fotografia de 1932, podemos notar a presença de dois marcos de escalas de visibilidade 

distintas: o Coreto da Praça Venâncio Neiva, no fim da perspectiva da rua, e a torre da Igreja de São 

Gonçalo, um pouco mais à esquerda. Sendo, principalmente esta última, um forte indicador de 

orientabilidade para o observador, o seu desaparecimento na tomada atual certamente empobrece a 

identidade e a imageabilidade da Cidade Alta. Devido à construção verticalizada que a encobre nessa 

perspectiva, imagina-se que o observador que percorre a Rua General Osório, não disporá desse 

referencial de orientação na sua sucessão de pontos de vista. 
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Fig. 123: Vista atual e em 1904 da Rua Duque de Caxias, sentido Conjunto Franciscano Fonte: Acervo da autora 

e Acervo Walfredo Rodriguez. 

Rua Duque de Caxias  

 

Nas fotografias da Figura 123, pode-se observar que as maiores alterações daquela paisagem se deram 

na volumetria e na fachada das edificações. O efeito visual perspectivo de direcionamento dado pela 

relação do casario com a rua mantem-se sem grandes interferências, contudo, a leitura que se tem do 

conjunto edificado proporciona apreensões a partir de diferentes efeitos. Na foto de 1904, a clareza dos 

elementos que compõem o espaço da rua, ou seja, por ser possível identificar a fachada, o lote, o 

volume, as aberturas de cada edificação, e ao mesmo tempo do conjunto que elas formam, a imagem 

daquela paisagem parece-nos legível e de forte identidade. Fala-se em identidade não no sentido de 

igualdade, mas como coloca Lynch (1982, p.9) pelo significado de “individualidade ou unicidade”.  

Já na fotografia atual, a individualidade de cada edificação se faz perceptível a partir de outro efeito 

visual, ou qualidade semântica, como coloca Kohlsdorf (1996, p.213): a complexidade, existente quando 

os elementos “são estruturados a partir de outros, geralmente diferentes e relacionados entre si de 

maneira diversificada”. Nesse caso, a complexidade do conjunto implicou negativamente na sua 

legibilidade, pois não é mais possível perceber com clareza os elementos de cada edificação: a 

variedade de cores nas fachadas interfere na continuidade da apreensão, dificultando a leitura do ritmo 

das aberturas, por exemplo. Assim, a imagem daquela paisagem perde em harmonia e em estrutura. 

Cullen (1983, p.46) trata como saliências e reentrâncias o efeito onde “o olhar fica embrenhando numa 

complexidade e sinuosidade”, ao contrário de “apreender de uma só vez toda a rua, o que aconteceria 

se as fachadas estivessem perfeitamente alinhadas”. 
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A fotografia da direita exibe em seu centro a antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

demolida na década de 1920 para a construção do Ponto Cem Réis. Nessa imagem, a edificação da 

igreja se apresenta ao observador através do efeito chamado por Cullen de acidente: segundo o autor 

“a importância de acidentes numa rua – torres, campanários, elementos que criem um efeito de silhueta, 

cores vivas, etc. – reside na sua capacidade de prender o olhar, impedindo-o de deslizar para longe, e 

evitando, desta forma, a monotonia” (CULLEN, 1983, p.46). Esse mesmo efeito provocado pela 

presença da igreja na Rua Duque de Caxias é chamado por Kohlsdorf (1996, p.100) de realce, onde a 

edificação “se comporta como acentuação ou surpresa” na cena observada. Podemos dizer ainda que 

essa imagem evoca uma forte pregnância, incentivada principalmente pelo contraste entre as formas e 

volumetria da igreja em relação às edificações vizinhas, em primeiro plano na fotografia. Para Kohlsdorf 

(1996, p.212), o contraste é o “efeito segundo o qual elementos se diferenciam mas permanecem 

estreitamente ligados, reforçando as características próprias a cada um deles”.  

As duas edificações que aparecem em primeiro plano na fotografia de 1920 foram demolidas para a 

abertura do Ponto Cem Réis e posterior construção do Paraíba Palace Hotel e demais construções 

vizinhas, como podemos observar no primeiro plano da fotografia atual
49

. Com a demolição da igreja e 

abertura da praça, novos efeitos ficam sensíveis ao observador em movimento, apreendendo visões 

seriais: percorrendo a Rua Duque de Caxias em qualquer dos seus dois sentidos, o surgimento do 

Ponto Cem Reis evoca a sensação de alargamento, e ao passar por ele, a sensação de estreitamento, 

                                                           
49

 Na linha cronológica de Rua Duque de Caxias, em anexo, podemos observar outro ângulo destas edificações, 

numa fotografia de 1938, e compará-las à situação atual. O prédio de esquina tratava-se da sede do Jornal Correio 

da Manhã. 

Fig. 124: Vista atual e em 1920 da Rua Duque de Caxias, no sentido do Ponto Cem Réis Fonte: Acervo da 

autora e Acervo Walfredo Rodriguez. 
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Fig. 125: Vista atual e em 1938 da Rua Duque de Caxias, no encontro com a Praça João Pessoa. Fonte: Acervo 

da autora e Acervo Humberto Nóbrega. 

sensações que Kohlsdorf (1996, p.88) entende como paredes de delimitação lateral que parecem se 

afastar ou se aproximar do observador. Se nesse mesmo ponto tomamos a vista contrária à praça, 

surge uma interessante visão da Rua Guedes Pereira, com a Cidade Baixa ao horizonte (ver Figura 51, 

p.91), o que abre espaço para mais dois efeitos visuais perspectivos: o mirante, “efeito de um lugar em 

relação aos seus circunvizinhos, pelo qual as possibilidades visuais são maiores como abrangência 

naquele do que nestes” (KOHLSDORF, 1996, p.97); e também o efeito de conexão, interpretando a Rua 

Guedes Pereira e o trecho visível do viaduto como um canal que intercepta, mostrando 

“descontinuidade nas paredes laterais do espaço”. (KOHLSDORF, 1996, p.97). 

A situação deste trecho da Rua Duque de Caxias assemelha-se bastante a aquela apresentada na 

Figura 123, referindo-se ao trecho final dessa mesma rua: a legibilidade proporcionada pela clareza das 

edificações como unidade e como conjunto, já não mais existe na paisagem atual, como podemos 

observar pela fotografia. A descaracterização das fachadas é gritante, e a presença do edifício Régis no 

final da perspectiva altera a noção de escala e proporção antes existente. É o efeito visual da 

complexidade apreendido a partir de uma conotação negativa.  

Percebe-se ainda na fotografia de 1938 a característica da rua como via, indicando direcionamento e 

continuidade e concorrendo para a caracterização de tal imagem. Na fotografia atual, essa apreensão 

fica praticamente impossibilitada e colabora para isso o fato de que este trecho foi fechado para a 

circulação de automóveis, recebendo ainda mobiliário como bancos e canteiros. A rua, elemento 

morfológico caracterizado pela circulação, passa a ser interpretado como um elemento morfológico de 
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Fig. 126: Vista atual e em 1910 da Rua Visconde de Pelotas e Praça 1817. Na foto da direita, Igreja das Mercês 

ao fundo, não mais existente. Fonte: Acervo da autora e Acervo Walfredo Rodriguez. 

permanência, confundindo-se com a praça. O pavimento, elemento morfológico tal como proposto por 

Lamas (2002, p.80) e elemento de ligação e conexão como entende Cullen (1983, p.55), denota a 

contradição de funções: embora no mesmo nível, rua e calçada, ou o que seriam cada uma destas, 

ostentam revestimentos diferentes. 

Esse é um caso onde as edificações, a rua e a perspectiva se descaracterizaram, tendo como 

consequência direta e inevitável a descaracterização da paisagem e da imagem que se faz desta, ainda 

que se observado em termos de tecido urbano, a estrutura da Rua Duque de Caxias tenha sido 

conservada. 

Rua Visconde de Pelotas – Praça 1817 

 

Não é exagero afirmar que as fotografias apresentadas na Figura 126 mostram espaços diferentes. Até 

aqui analisamos paisagens que o tempo, e principalmente a intervenção humana trataram de 

diferenciar, criando novas imagens destas. Nesse caso, temos a impressão de que muito mais do que 

paisagem diferentes, estamos nos reportando a espaços distintos, tamanha é a descaracterização 

sofrida. Na figura da direita, de 1910, a Igreja das Mercês exerce clara dominância sobre os demais 

elementos do contexto, e na estreita relação com o largo que lhe antecede, também visivelmente 

identificável, cria-se um cenário de sensível imageabilidade. Por essas mesmas características, e ainda 

pelo contraste da imponência dessa edificação em relação ao casario circundante, podemos apreender 

nessa imagem a qualidade da pregnância, a facilidade de registrar e reconhecer essa paisagem. 
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Na fotografia atual, não existe mais igreja e também não existe mais largo no sentido completo deste 

enquanto elemento morfológico e enquanto elemento visível e reconhecível. O casario muda de forma, 

de volume e de escala: antes edificações térreas, hoje apresentam gabaritos diferenciados, com no 

mínimo dois pavimentos. A dominância na fotografia e na paisagem é dada pelo edifício Banco do 

Brasil, numa relação com o entorno totalmente diferente daquela existente entre a igreja e as demais 

edificações na época em que foi feita a fotografia.  

Na década de 1910, a ligação entre um lado e outro da rua, que estavam no mesmo nível, se fazia de 

forma direta, apenas atravessando a praça. Atualmente, a rua que antes abraçava a praça, se separa 

em dois níveis e em dois nomes, fazendo com que sejam efetivamente duas ruas, como podemos 

melhor observar na figura seguinte. 

O conjunto de fotografias ilustrado na Figura 127 segue a mesma lógica da Figura anterior: espaços já 

tão modificados que parecem ser distintos. O casario que aparece na lateral esquerda da fotografia de 

1934 perdeu totalmente sua clareza de leitura, transformando-se num emaranhado de informações onde 

não é possível precisar quais são os elementos de arquitetura e quais são os acréscimos advindos da 

publicidade e do mobiliário urbano.  

Mesmo já tendo sido demolida a igreja, o espaço da praça ainda era presente na época em que foi feita 

a fotografia mais antiga, oferecendo a apreensão de amplitude e de unidade. Hoje, esse espaço foi 

subdividido e criou-se como delimitação um canteiro que divide os dois níveis da rua e que se 

apresenta com uma barreira praticamente intransponível. No que Lynch conceitua como limite, esse 

Fig. 127: Vista atual e em 1934 da Rua Visconde de Pelotas (trecho hoje chamado Mazimiano Chaves), sentido 

Praça João Pessoa. Fonte: Acervo da autora e PARAÍBA, 1938. 
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Fig. 128: Vista atual e em 1910 da Praça João Pessoa. Fonte: Acervo da autora e Acervo Walfredo Rodriguez. 

caso parece muito mais próximo de uma ruptura do que de uma costura, revelando uma efetiva 

interrupção da continuidade da imagem, tanto no ângulo da fotografia apresentada, quanto na 

apreensão de um observador em movimento nesse trecho. Para o autor, “parecem mais fortes os limites 

que não só predominam visualmente, mas têm uma forma contínua e não podem ser atravessados” 

(LYNCH, 1982, p.69), como é o caso do trecho ilustrado na Figura 127. 

O guarda-corpo que aparece em primeiro plano na fotografia atual é a demarcação de outro limite, que 

segrega ainda mais o espaço em questão: o rasgo do viaduto, perpendicularmente ao comprimento da 

rua. Tendo sido fechado na última reforma do Ponto Cem Réis, a abertura não está mais presente na 

ligação da Rua Duque de Caxias com a praça, mas continua interferindo sensivelmente na separação 

dos dois níveis existentes nessa rua, como citados anteriormente. Ainda, a visão antes existente para a 

Praça João Pessoa, denotada pelas palmeiras características e por parte da antiga Escola Normal, hoje 

não é mais desfrutável do mesmo ponto onde o observador estava situado na fotografia antiga pela 

interferência da vegetação. 

 

Praça João Pessoa 

 

A Praça João Pessoa, já fora Campo e também Jardim Público. Nesta última configuração, ilustrada na 

fotografia da direita, recebeu gradeamento em toda a sua extensão, posteriormente retirado quando o 

espaço foi denominado de praça. O gradeamento tem como objetivo delimitar a propriedade, ou nesse 

caso, o uso. Esse artifício é enfatizado por Cullen (1983, p.91) como sendo uma estratégia de restrição 
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Fig. 129: Vista atual e em 1928 da Praça João Pessoa, com Escola Normal, atual Tribunal de Justiça ao fundo. 

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. 

tanto visual quanto de acessibilidade largamente utilizada até o fim da 2ª guerra, a partir de quando 

outras formas de vedação e delimitação menos impactantes começam a difundir-se, como desníveis, 

espelhos d’água e vegetação. 

O gradeamento não mais existente pode ser interpretado também como um limite, nesse caso 

aproximando-se do sentido colocado por Lynch de costura, por permitir uma relação visual entre as 

partes divididas (LYNCH, 1982, p.71). Ao contrário do que aconteceu na Praça 1817, que incorporou 

uma barreira nas suas últimas intervenções, a Praça João Pessoa, como podemos observar na 

fotografia atual, perdeu essa delimitação – ainda que seu contorno esteja claramente demarcado pelos 

canteiros - sendo então novamente incorporada ao seu entorno tanto em sua forma, quanto em sua 

imagem. Interessante ressaltar ainda o papel da vegetação na identidade desse espaço: como ilustra a 

fotografia de 1910, as palmeiras tem relevante destaque na paisagem da praça, e embora com menos 

força, hoje ainda são uma de suas principais referências. 

 

Nas fotografias ilustradas na Figura 129 podemos perceber que a praça praticamente não sofreu 

alterações em seu desenho de 1928 até os dias de hoje. Uma das poucas modificações, porém 

bastante impactante, foi a retirada do coreto central, onde até então eram realizadas as retretas, e que 

foi substituído pelo monumento à João Pessoa, que deu nome à praça a partir de 1930. Em verdade, o 

coreto apresentado na foto era o segundo modelo a ser instalado, o primeiro tinha formas mais simples 

e foi retirado quando da reforma da praça alguns anos antes. 
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Fig. 130: Vista atual e em 1927 da Praça Venâncio Neiva e Rua General Osório, com Coreto à direita. Fonte: 

Acervo da autora e Acervo Humberto Nóbrega. 

O monumento, segundo Lamas (2002, p.104), “é um fato urbano singular, elemento morfológico 

individualizado pela sua presença, configuração e posicionamento na cidade e pelo seu significado”. No 

caso do monumento a João Pessoa que observamos na fotografia atual, podemos dizer este aproxima-

se mais da escala da praça do que da escala da cidade em termos de dimensões, mas também em 

termos de imagem. Embora Lamas (2002, p.104) afirme que a presença do monumento é determinante 

na imagem da cidade, entendemos que o autor está se referindo a uma escala de monumento de muito 

maior amplitude, e que concorre diretamente para a intensidade da sua imagem, assim aproximando-se 

ao conceito de monumento proposto por Rossi, que supera a escala de mobiliário e é entendido como 

um fato urbano estreitamente vinculado às permanências. Nesse caso, apreende-se como monumentos 

daquela praça as edificações de maior porte como o Tribunal de Justiça, o antigo Conjunto dos Jesuítas 

e a Assembleia Legislativa, todas com forte influência na caracterização e identidade de tal espaço. 

 

Praça Venâncio Neiva 

 

As fotografias que compõem a Figura 130 exibem muito claramente a qualidade da dominância 

conceituada por Kohlsdorf (1996, p.212), sendo exercida na fotografia de 1927 pela presença do coreto, 

e na atual, pela presença do Edifício Presidente João Pessoa, ao fundo da perspectiva. Não fosse a 

árvore que ocupa o primeiro plano da fotografia atual, poderíamos melhor visualizar o coreto, contudo, 

este não recuperaria a sua dominância, mas concorreria diretamente com o edifício que está 

impregnado em toda a imagem da Rua General Osório, podendo ser visto também a partir de diversos 

pontos da Cidade Alta.  
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Fig. 131: Vista atual e em 1935 da Praça Venâncio Neiva e Rua General Osório, com Tribunal de Justiça, antiga 

Escola Normal, à esquerda. Fonte: Acervo da autora e Acervo Humberto Nóbrega. 

Comparando as duas fotografias, podemos observar também que o espaço destinado às calçadas em 

1927 era muito mais amplo do que atualmente, o que permitia que essas recebessem a arborização que 

caracterizou por tanto tempo a imagem e a identidade dessa rua, hoje pontuadas apenas no trecho 

inicial, mas já com pouca influência na imageabilidade da via. O estreitamento dessas calçadas interfere 

também na imagem da praça, elemento morfológico de permanência – ainda do encontro e das 

práticas sociais – que gradativamente cede espaço à rua, elemento morfológico de circulação.  

Podemos destacar ainda na fotografia mais antiga, a presença da Catedral, ao fundo, como ponto focal 

da perspectiva, que pode ser apreendida como um acidente, segundo Cullen (1983, p.46) ou como um 

realce, segundo Kohlsdorf (1996, p.100). Devido à presença quase inevitável do mobiliário urbano de 

iluminação pública na fotografia atual bem à frente na perspectiva da Catedral, não podemos visualizar 

tal efeito, mas certamente para um observador melhor situado em relação a esse entrave, o efeito ainda 

assim seria menos sensível atualmente do que em 1927, pela localização e proporções do edifício 

Presidente João Pessoa. 

O jogo de contrastes entre o edifício do Tribunal de Justiça, a Academia de Comércio e o Pavilhão do 

Chá presente na fotografia de 1935 é atualmente substituído pela dominância exercida pelo edifício do 

Anexo Administrativo do mesmo Tribunal, alterando a escala de relação do entorno com a praça. 

Segundo Lamas (2002, p.102), a definição de praça implica a estreita relação do vazio com os edifícios, 

os seus planos marginais e as fachadas. “Estas [as fachadas] definem os limites da praça e 

caracterizam-na, organizando o cenário urbano”. A impressão que temos ao comparar as duas fotos, 

certamente sensível ao observador que percorre a área, é que a praça perdeu em imponência, tanto 
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Fig. 132: Vista atual e na década de 1920 (data estimada) do Ponto Cem Réis. Fonte: Acervo da autora e Acervo 

Humberto Nóbrega. 

pela dominância daquele edifício, em forma e dimensões, quanto pela notável diminuição de sua 

calçada de contorno. 

Outro aspecto de destaque na comparação das duas fotografias é em relação à vegetação da praça. 

Lamas (2002, p.106) entende que mesmo a estrutura verde não tendo a mesma permanência que as 

partes edificadas da cidade, ela situa-se “ao mesmo nível da hierarquia morfológica e visual”. E 

acrescentando-se a essa colocação, Cullen (1983, p.84) reforça o entendimento comum de que a árvore 

é o mais frequente elemento natural que compõe a paisagem urbana, numa longa e respeitável relação 

com a cidade. Nota-se na fotografia da direita o papel preponderante da vegetação na delimitação tanto 

da praça quanto da rua, conferindo identidade e imageabilidade a ambas, o que já não é tão sensível na 

imagem atual, onde fica notável o descuido com a seleção e disposição das árvores e que por sua vez 

ratifica o que coloca Lamas (2002, p.106) quando diz que “um traçado pode ser definido tanto por um 

alinhamento de árvores como por um alinhamento de edifícios. Uma Praça também”.  

 

Praça Vidal de Negreiros – Ponto Cem Réis 

 

O Ponto Cem Réis, oficialmente Praça Vidal de Negreiros, apresenta-se nas fotografias acima em dois 

momentos bastante distintos, entre os quais se pode dizer que já não há mais nenhum elemento de 

ligação que não seja o próprio vazio da praça. Na imagem mais antiga, destaca-se na paisagem a 

presença e singularidade da torre do relógio, situada bem ao centro daquele espaço. Hoje não mais 

existente, exercera por muitos anos a função de marco e de ponto focal não só da Cidade Alta como 

provavelmente de toda cidade. Segundo Cullen (1983, p.28), o ponto focal designa a ocupação de um 

determinado espaço e é o símbolo vertical da convergência. Já os marcos, conforme colocou Lynch 
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Fig. 133: Vista atual e em 1938 do Ponto Cem Réis. Fonte: Acervo da autora e Stuckert, 2004. 

(1982, p.88) são “pontos de referência considerados externos ao observador”, que em sua maioria 

exaltam as  característica de orientabilidade e identidade, concorrendo assim para a imageabilidade 

daquele espaço e para a sua pregnância. 

Quando da retirada da torre, o relógio foi instalado no ponto mais alto da fachada do Paraíba Palace, e 

hoje, pode-se arriscar dizer que essa edificação assume a função de marco para a praça, e, por ser 

visível em diversos pontos da Cidade Alta, é também marco para esta. Lynch alerta que “os marcos se 

tornam mais fáceis de identificar e mais passiveis de ser escolhidos por sua importância quando 

possuem uma forma clara, isto é, se contrastam com seu plano de fundo e se existe alguma 

proeminência em termos de sua localização espacial” (LYNCH, 1982, p.88), o que nos leva a crer que 

mesmo com a existência do Paraíba Palace, a singularidade da torre do relógio o fazia um marco com 

ainda mais imageabilidade. 

Interessante observar ainda na fotografia da década de 1920, o coroamento da Igreja das Mercês, 

posteriormente demolida, despontando por trás das edificações, à direita.  

A fotografia de 1938 apresenta novamente a torre do relógio destacando na paisagem da praça, e em 

sua volta a concentração de automóveis, aparecendo ainda o bonde no canto inferior esquerdo. Como 

marco, a torre expressa a singularidade, o contraste com o contexto, o significado para aquele espaço e 

ainda organiza os fluxos de carros, pessoas e bondes em torno de si, “símbolo vertical da 

convergência”, como dito por Cullen (1983, p.28). Segundo Lynch (1982, p.113), “a força da imagem 

aumenta quando o marco coincide com uma concentração de associações”, exatamente o que 
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acontece nesse caso, onde a partir de sua força enquanto imagem, o marco, ou ponto focal, acaba 

concorrendo também para a apreensão da praça como ponto nodal.  

Os pontos nodais são, para Lynch (1982, p.113), “pontos de referência conceituais de nossas cidades”, 

e “focos estratégicos nos quais o observador pode entrar, são, tipicamente, conexões de vias ou 

concentrações de alguma característica” (p.81). Na Cidade Alta, nenhum outro espaço é tão claramente 

um ponto nodal quanto o Ponto Cem Réis: em sua origem, para ele confluía o fluxo da Cidade Baixa 

para a Lagoa, e vice versa, da Rua Duque de Caxias e da Rua Visconde de Pelotas. Com a abertura do 

viaduto na década de1970, exclui-se o trânsito da Cidade Baixa para a Lagoa, mas o fluxo de pedestres 

continua em grande quantidade, principalmente após a reforma de 2009 que tornou o espaço livre de 

barreiras. 

Na fotografia atual, destaca-se a presença do monumento a Vidal de Negreiros, que, contudo, não 

aproxima-se em escala e em identidade da antiga torre do relógio . É sensível também a dominância 

exercida pelo edifício Duarte da Silveira na fotografia e na paisagem da praça, caracterizada fortemente 

pelas marcantes edificações de seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambas as fotografias, o contraste entre as edificações corrobora para a maior imageabilidade da 

paisagem. Na fotografia atual, o interessante jogo de volumes, fachadas e proporções entre o Paraíba 

Palace, o edifício do IPASE e o edifício Régis pode ser apreendido a partir da qualidade semântica da 

complexidade, ou seja, quando os elementos se estruturam entre si de maneira diversificada e 

claramente perceptível (KOHLSDORF, 1996, p.213). Tal qualidade, combinada com o contraste – 

Fig. 134: Vista atual e em 1960 do Ponto Cem Réis, com Paraíba Palace à esquerda. Fonte: Acervo da autora e 

Stuckert, 2004. 
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quando os elementos se diferenciam permanecendo ainda estreitamente ligados, acentuando as 

características de cada um (KOHLSDORF) - também bastante sensível nas duas imagens, notadamente 

na primeira, concorrem diretamente para a pregnância da paisagem do Ponto Cem Réis.  

Pode-se dizer também que além do jogo de contrastes, existe nas imagens um jogo de dominância 

entre os três referidos edifícios, sendo que pela sua acentuada verticalização, o Edifício Régis acaba se 

sobressaindo dos demais, principalmente pela sua função de orientação para um observador situado 

além daquelas imediações. Nesse contexto, tal edifício assume também a função de marco visual, que 

para Lynch pode ser sensível de duas maneiras distintas: “tornando o elemento visível a partir de muitos 

outros lugares” ou ainda “criando um contraste local com os elementos vizinhos, isto é, uma variação 

em recuo e altura” (LYNCH, 1982, p.89). De toda forma, como os marcos, segundo o mesmo autor, 

podem ser de escalas e intensidades diferentes e aparecer isolados ou conformando uma série 

consecutiva, ousamos dizer que as edificações mais singulares do entorno do Ponto Cem Réis, 

somadas ainda às edificações de acentuada verticalização, conformam um conjunto de marcos para a 

Cidade Alta, senão para todo o centro da Cidade. 

 

Praça Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O largo da Cadeia exibido na fotografia de 1910 transformou-se na praça arborizada e equipada de 

mobiliário urbano da fotografia atual. Antes, era uma das características do espaço a sensação de 

amplidão, na escala da praça, que segundo Kohlsdorf (1996, p.90) “é o efeito experimentado em 

espaços onde os limites, físicos e do campo visual, estão distantes ou são indefinidos e insignificantes”. 

Fig. 135: Vista atual e em 1910 da Praça Rio Branco a partir da Rua Duque de Caxias. Fonte: Acervo da autora e 

Acervo Walfredo Rodriguez 
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Fig. 136: Vista atual e em 1944 da Praça Dom Adauto, com Conjunto do Carmo ao fundo Fonte: Acervo da 

autora e Stuckert, 2006. 

Atualmente, o efeito visual é o oposto, devido à marcante presença das árvores, que pelo porte e pela 

configuração da copa causam a sensação de envolvimento: segundo Kohlsdorf (1996, p.89), 

experimentada “em um espaço limitado por elementos físicos suficientemente marcantes, por todos ou 

quase todos os lados do observador, e de modo que se possa, do seu interior, ter visão para o exterior”. 

Retomando o que disse Lamas (2002, p.106) a vegetação situa-se no mesmo nível da hierarquia 

morfológica e visual dos demais elementos edificados da cidade, e a sua presença, associada à 

estrutura formal do espaço, dota a Praça Rio Branco de identidade e pregnância. 

Por outro lado, a apreensão das edificações pelo observador em movimento na Rua Duque de Caxias, 

de onde foi feito o registro fotográfico, fica prejudicada exatamente devido à presença maciça da 

vegetação, subtraindo ao espaço em clareza e legibilidade. É necessário penetrar na praça como em 

um recinto (CULLEN, 1983, p.27) para poder melhor visualizar as fachadas que a delimitam. Caso o 

edifício enfocado na fotografia mais antiga coexistisse com a praça e a vegetação atuais, provavelmente 

teríamos um interessante efeito de emolduramento, contudo, após algumas intervenções, a forma 

assumida pela edificação nada acrescenta em complexidade à imagem da praça, e nem em 

imageabilidade à paisagem desta. 

 

Praça Dom Adauto 

 

Excetuando-se o porte da vegetação e o recorte no pavimento da praça, as fotografias acima 

praticamente não se diferenciam. A imagem de ambas se enriquece pelo contraste entre o edifício da 

Arquidiocese da Paraíba, à esquerda, o Conjunto Carmelita e o Monumento à Álvaro Machado, 
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Fig. 137: Vista atual e em 1903 do Largo de São Francisco, a partir da torre da Catedral. Fonte: Acervo da 

autora e Acervo Walfredo Rodriguez. 

ganhando em complexidade mas também em clareza pela nitidez da sua configuração (KOHLSDORF, 

1996, p.212). Tendo atualmente um espaço fronteiriço mais integrado, com poucas informações de 

desenho e de forma, a legibilidade dessa paisagem é ainda mais nítida. 

 

Largo de São Francisco 

As fotografias acima foram feitas a partir da torre da Catedral, de onde se tem ampla visão para o 

Conjunto Franciscano. Entretanto, pela comparação das duas imagens, podemos perceber que com o 

surgimento da edificação à esquerda na fotografia atual, essa visibilidade fica sensivelmente 

comprometida, o que podemos comprovar pelo ângulo contrário, a partir do Adro para a catedral, como 

exposto na Figura 138 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografia mais antiga desta figura, posicionado à frente da Igreja, o observador tem visão ampla 

para a Catedral, para a torre do Mosteiro de São Bento e para o cruzeiro, situado no largo contíguo ao 

Fig. 138: Vista atual e em 1931 do Largo de São Francisco, a partir da Igreja. Fonte: Acervo da autora e Stuckert, 

2004. 
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adro de São Francisco. Na fotografia atual, pela localização do edifício em questão, a visibilidade para a 

Catedral foi sensivelmente reduzida, o que interfere na apreensão de uma possível complexidade entre 

esta, o cruzeiro e o Conjunto Franciscano. Na mesma fotografia, a visão para a torre de São Bento foi 

encoberta pela vegetação, o que, contudo, pode tornar-se uma agradável surpresa numa sucessão de 

visões ao observador em movimento.  

Pelas imagens reproduzidas nas Figuras 137 e 138, percebe-se que estamos tratando de duas escalas 

distintas, e complementares, de monumentos: o Conjunto Franciscano e o cruzeiro. Segundo Lamas 

(2002, p.104), “o monumento desempenha um papel essencial no desenho urbano, caracteriza a área 

ou bairro e torna-se polo estruturante da cidade”. O mesmo autor, citando Poète (1929, apud ROSSI, 

2001) diz que “o edifício público ou monumento como individualidade e como localização devem intervir 

em primeira mão na composição da cidade. [...] Servem para compor a fisionomia urbana”. São eles 

também exemplos do conceito de monumento para Rossi (2001), estritamente atrelado à noção de 

permanência. Pode-se dizer que a Cidade Alta, e a cidade de João Pessoa, expandindo-se dos limites 

de seu centro histórico, tem a imagem do Conjunto Franciscano e do cruzeiro como forte referencial de 

identidade, consequentemente de imageabilidade e pregnância. É um exemplo da salutar relação entre 

paisagem, permanência e conservação.  

 

3.4 A Cidade Alta como paisagem 

Neste último tópico, procuramos apreender a imagem da Cidade Alta tendo como fundamentação a 

análise das fotografias anteriormente comentadas, contudo, indo além do que elas apresentaram. 

Tendo conhecido a forma, no capítulo II, e as imagens antigas e atuais das ruas e praças inseridas 

naquele perímetro, podemos fazer uma leitura da paisagem da Cidade Alta, a partir do seu 

entendimento enquanto conjunto, enquanto unidade identificável tanto pela forma, quanto pela imagem. 

Para tanto, iremos nos valer especificamente dos cinco elementos urbanos de Lynch, pois acreditamos 

que esses podem melhor caracterizar a paisagem em questão, exatamente por apreender a imagem a 

partir da forma que lhe estrutura. Vias, marcos, limites, pontos nodais e bairros serão os elementos que 

balizarão esta leitura, centrada na paisagem atual da Cidade Alta.  
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Como já nos referimos anteriormente, o termo Cidade Alta faz referência direta à topografia que 

conforma aquele sítio. Não existe uma demarcação precisa da sua abrangência, contudo, os seus 

limites são facilmente identificáveis: a leste e ao oeste, por exemplo, as encostas tem grande papel na 

definição dos seus contornos, pois marcam a transição da parte mais elevada e plana – a Cidade Alta – 

para áreas de entorno desta. Nas fotografias abaixo, podemos visualizar esse efeito em alguns pontos 

da Rua General Osório, onde as encostas algumas vezes aparecem tomando a forma de travessas. 

Esse mesmo efeito pode ser visualizado também no limite oposto, na descida para a Lagoa. 

Por sua vez, as ruas estruturantes daquela área estão articuladas às encostas, aumentando 

sensivelmente a percepção dos limites da Cidade Alta. Sendo a Rua General Osório e a Rua Visconde 

de Pelotas alcançadas perpendicularmente por essas encostas, e ainda por assumirem fortemente a 

concepção de via colocada por Lynch (1982), apresentando em sentido geral continuidade e 

legibilidade, tornam-se limites claros e precisos da área em questão. Nas fotografias abaixo, podemos 

apreender o sentido de continuidade dessas duas vias, que se apresenta com maior clareza nos trechos 

iniciais de cada uma delas. 

  

Fig. 139, 140 e 141: Vistas das encostas que interceptam a Rua General Osório em direção à Cidade Baixa: Rua 

Peregrino de Carvalho, Ladeira Feliciano Coelho e Ladeira da Borborema. Fonte: Fotos da autora, 2011. 

Fig. 142 e 143: Rua Visconde de Pelotas e Rua General Osório, vias e também limites da Cidade Alta. Fonte: 

Fotos da autora, 2011. 
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Mesmo se considerarmos que o trecho final da Rua General Osório apresenta grande declividade, a sua 

leitura enquanto limite não se invalida, tanto pela relação com as encostas, como a Rua da República, 

por exemplo, quanto principalmente pela relação de conjunto com as duas outras ruas paralelas a esta, 

o que ratifica Lynch (1982, p.65), ao dizer que “algumas ruas importantes podem ser imaginadas em 

conjunto como uma estrutura simples de memorizar, apesar de algumas pequenas irregularidades, 

desde que mantenham uma relação geral coerente entre si”.  

No final das duas outras ruas que limitam a Cidade Alta a leste e a oeste com a área de encostas, 

também se configuram efeitos visuais que contribuem para a leitura de uma linha imaginária que 

demarca o nosso objeto de estudo: ao final da Rua General Osório, o casario da rua perpendicular a 

esta cria um impedimento; já a Rua Visconde de Pelotas acaba efetivamente na Praça João Pessoa, 

contudo, se considerarmos a Rua Mazimiano Chaves (o trecho abaixo do nível da Visconde de Pelotas) 

e sua continuação, teremos a partir do final da quadra do Tribunal de Justiça uma deflexão no sentido 

da rua que vai de encontro a continuidade até então apreendida nas principais vias que conformam a 

Cidade Alta, como podemos observar nas figuras abaixo. 

Impedimentos semelhantes a esses delimitam a Cidade Alta também no seu outro extremo, ao norte: a 

Rua General Osório tem, além da Catedral fechando a perspectiva, o casario que fica recuado em 

relação a esta e perpendicular ao sentido da rua, como podemos conferir na Figura 146. Na Rua Duque 

de Caxias, o impedimento é dado pela presença do cruzeiro, que está posicionado no centro da 

perspectiva da rua, como vemos na Figura 147. Na medida em que o observador se aproxima do 

Fig. 144: Delimitação sugerida pelo impedimento no final da Rua General Osório. Fig. 145: Deflexão no sentido 

da rua que indica o início de uma nova área, externa a Cidade Alta.  Fonte: Fotos da autora, 2012. 
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cruzeiro, descortina-se a vista para o Conjunto Franciscano, fazendo com que o limite daquela 

paisagem passe a incorporar tal monumento. Vale salientar que a cerca conventual do Conjunto é 

também um limite da Cidade Alta, um dos primeiros estabelecidos, devido mais uma vez à topografia do 

terreno. Por último, na Rua Visconde de Pelotas um conjunto de edificações perpendicular ao sentido da 

rua fecha a sua perspectiva como num efeito visual de impedimento, conforme ilustrado na Figura 148. 

 

Vale salientar que o limite a que estamos nos referindo funciona não como uma barreira impenetrável, 

mas como uma transição, uma costura, que permite visualizar a Cidade Alta de fora para dentro e de 

dentro para fora. Acerca disso, Lynch (1982, p.111) acrescenta que “se um limite importante for dotado 

de muitas conexões visuais e de circulação com o restante da estrutura urbana, ele se tornará uma 

característica com a qual tudo o mais será facilmente alinhado”. 

Tais conexões visuais são também características marcantes da Cidade Alta. Por se tratar de uma área 

elevada em relação ao entorno, suas aberturas são lugares privilegiados para obter vistas das outras 

partes da cidade, consolidando essas costuras, e ao mesmo tempo, a identidade daquela área. Essas 

vistas são obtidas exatamente a partir das três ruas estruturantes da área em questão, que como citado 

anteriormente, conformam também os seus limites. Além das vistas das encostas mostradas 

anteriormente, as fotografias em seguida ilustram alguns pontos a partir de onde se descortinam essas 

visuais.  

  

Fig. 146: Catedral e casario ao fundo como limite da Rua General Osório. Fig. 147: Cruzeiro do Conjunto 

Franciscano como impedimento da Rua Duque de Caxias. Fig. 148: Casario demarcando o limite da Rua 

Visconde de Pelotas. Fonte: Fotos da autora, 2011. 
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Contudo, as conexões visuais da Cidade Alta não são perceptíveis apenas olhando para fora dela. 

Articulando as três principais ruas que a estruturam, surgem interessantes vistas de edificações que se 

destacam na paisagem e que na escala da rua, poderiam ser chamados de marcos. Em conjunto, 

esses marcos reforçam-se mutuamente (LYNCH, 1982, p.113) e pela intervisibilidade a partir da via, 

corroboram para a legibilidade e imageabilidade da Cidade Alta como um todo, como uma unidade. As 

fotografias abaixo são exemplos dessas conexões entre as três vias principais a partir das vistas para 

elementos de realce. 

Fig. 149 a 151: 

Vistas para a 

Cidade Baixa a 

partir do Ponto 

Cem Réis, da 

Rua General 

Osório e do 

encontro da 

Praça Venâncio 

Neiva com a 

Praça João 

Pessoa. 

Fig. 152: Vista 

para a Lagoa a 

partir do Ponto 

Cem Réis. 

Fonte: Fotos da 

autora, 2012. 
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152 151 

Fig. 153: Conjunto do Carmo visto a partir da Rua General Osório (que também pode ser visualizado a partir da 

Rua Duque de Caxias). Fig. 154: Vista da Igreja da Misericórdia a partir da Rua General Osório. Fig. 155: Vista 

da Loja maçônica Branca Dias, a partir da Rua Duque de Caxias. Fonte: Fotos da autora, 2011. 
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A articulação entre as três ruas se dá também pela localização das Praças João Pessoa e Venâncio 

Neiva no tecido da Cidade Alta: A Praça João Pessoa é delimitada pela continuação das Ruas Visconde 

de Pelotas e Duque de Caxias, enquanto a Praça Venâncio Neiva é elemento de ligação entre as Ruas 

Duque de Caxias e General Osório. Assim, as três principais vias da Cidade Alta estão interligadas pela 

presença de duas de suas praças, que pela proximidade, tem estreita ligação também entre si.  

Essa costura entre praças e ruas pode ser lida também como um dos limites da Cidade Alta. Mais uma 

vez não estamos nos referindo ao limite enquanto barreira, mas como linha imaginária a partir da qual se 

percebe a construção de outra paisagem. Devido à expansão da cidade em direção ao sul, hoje bairro 

das Trincheiras, este limite se configurou menos apreensível que os demais, até mesmo pelo tempo 

necessário para a consolidação daqueles espaços enquanto praças. No entanto, ainda que mais 

“solúvel”, essa demarcação não deixa de ser legível, pois seguindo pela Rua Duque de Caxias, ao 

passarmos da Praça Venâncio Neiva, entrando na Rua das Trincheiras temos outra paisagem, outro 

tempo da cidade marcado, principalmente, pela tipologia da sua arquitetura. Podemos visualizar esse 

efeito a partir das vistas seriais em seguida. 

 

Tendo apreendido a conformação dos limites da Cidade Alta, que corroboram para sua identificação 

enquanto estrutura reconhecível, vale destacar também o papel dos seus pontos nodais, que tem entre 

suas características a capacidade de concentrar fluxos, tanto internamente a aquela área, quanto 

articulando-a com os outros espaços da cidade. Segundo Lynch (1982, p.p.94), “os pontos nodais 

ocorrem automaticamente nas interseções e nos terminais mais importantes, e, por sua forma, deveriam 

reforçar esses momentos críticos de um trajeto”.  

Fig. 156 a 159: Visões seriais da Praça João Pessoa, passando pela Praça Venâncio Neiva, até a entrada na 

Rua das Trincheiras, no bairro de mesmo nome. Fonte: Fotos da autora, 2012. 
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Temos como um dos principais pontos nodais da Cidade Alta, o conjunto formado pelas praças João 

Pessoa e Venâncio Neiva, visto que estas últimas articulam o fluxo para o bairro das Trincheiras e para a 

Cidade Baixa, sendo um ponto de confluência de trajetos, assim como um dos limites da Cidade Alta. 

Lynch (1982, p.115) coloca que os pontos nodais podem ser unidos por justaposição ou por 

intervisibilidade, conformando uma estrutura de conjunto. Esse é o caso das duas praças a que 

estamos nos referindo, que como comentado anteriormente tem uma relevante interligação entre si e 

com as vias que definem o nosso objeto de estudo. Lynch reforça esse entendimento ao dizer que os 

pontos nodais podem ser colocados “em algum tipo de relação comum com uma via ou limite, ligadas 

por um elemento de pequenas dimensões ou pelo eco de alguma característica comum a todos. Essas 

ligações podem estruturar partes substanciais do espaço urbano” (LYNCH, 1982, p.115). 

 

O Ponto Cem Réis, como comentado anteriormente, é também um fortíssimo ponto nodal da Cidade 

Alta, que se abre para a Lagoa, para a Cidade Baixa e ainda articula o intenso fluxo de pedestres entre 

as Ruas Duque de Caxias e Visconde de Pelotas. Nesse sentido, a abertura do viaduto acabou por 

ampliar a relação da praça e os espaços com os quais ela se articula, na medida em que o trânsito de 

automóveis não mais atravessa o espaço da praça, o que considerando as dimensões desse trânsito 

para os dias de hoje seria um corte crucial para a estrutura de toda a Cidade Alta. Vale destacar que 

essa articulação da praça com os demais espaços ganha novo fôlego com a reforma sofrida por ela em 

2009, onde o seu piso passa a ser contínuo, livre de barreiras.  

Essa nova configuração do Ponto Cem Réis corrobora para sua leitura enquanto ponto nodal, visto que 

para Lynch (1982, p.114) este será mais definido “se tiver um limite nítido, fechado, e se não se estender 

Fig. 160: Em primeiro plano vê-se 

a Praça João Pessoa, e ao fundo, 

a Praça Venâncio Neiva. As 

edificações, da esquerda para a 

direita, são o Tribunal de Justiça, o 

Palácio do Governo e a Igreja de 

São Gonçalo.  

Fonte: Sílvio Feitosa, disponível 

em olhares.com 
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incertamente para os lados; também será mais digno de nota se tiver um ou dois objetos que sejam 

focos de atenção. Mas será irresistível se puder ter uma forma espacial coerente”. Quanto aos focos de 

atenção, esse papel é claramente assumido pelas edificações do entorno da praça, destacando-se 

entre elas o Paraíba Palace, que parece definir o espaço da praça, com a qual tem estreita relação, 

como podemos comprovar observando a Figura 161, em seguida. 

Não bastasse a diária convergência de fluxos, o Ponto Cem Réis se consolida cada vez mais como um 

espaço para eventos culturais, acrescentando uma nova intensidade de uso e de público que reforça a 

sua identidade enquanto ponto nodal. 

 

 

 

 

 

 

A inter-relação de todos os elementos estudados, vias, limites, marcos e pontos nodais conforma a 

existência de um último elemento, o bairro, conceito que casa perfeitamente com o próprio 

entendimento de Cidade Alta aqui adotado. Mais do que uma delimitação cadastral, o bairro tal como 

colocado por Lynch define-se pelo conjunto de características comuns que conformam uma unidade 

temática, que por sua vez, pode ser reconhecida interna e externamente. 

Assim como demonstramos no nosso estudo da Cidade Alta, os bairros, segundo Lynch (1982, p.77), 

tem vários tipos de fronteiras: algumas sólidas e precisas, outras flexíveis e incertas. É possível rebater 

claramente os conceitos do autor no nosso objeto de estudo quando este afirma que 

Um bairro torna-se ainda mais nítido se houver uma maior definição e um 

“fechamento” de suas fronteiras. [...] E, se a região for facilmente visível em sua 

totalidade – por exemplo, por vistas panorâmicas em lugares elevados, pela 

Fig. 161: Ponto Cem Réis e 

Paraíba Palace ao fundo. Estreita 

relação de imagem a partir de 

elementos morfológicos de 

distintas categorias. Fonte: 

Gilberto Stuckert, disponível em 

flickr.com/photos/gilbertostuckert 
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concavidade ou convexidade de sua posição –, sua independência visual em relação 

ao resto do espaço urbano estará assegurada. [...] Quando adequadamente 

diferenciado em seu interior, um bairro pode expressar ligações com outras 

características da cidade. Para tanto, o limite deve ser penetrável: uma costura, não 

uma barreira. (LYNCH, 1982, p.116) 

Ainda segundo o mesmo Lynch, mais uma vez ratificando o que foi exposto nas páginas anteriores 

acerca da Cidade Alta, os bairros “contém em si próprios um grande número de vias, pontos nodais e 

marcos, e são, portanto, a eles ligados. Esses outros elementos não apenas estruturam a região 

internamente, como também reforçam a identidade do todo, enriquecendo e aprofundando o seu 

caráter” (LYNCH, 1982, p.93). 

Essa compreensão da Cidade Alta como um bairro corrobora diretamente no que estamos querendo 

passar através da sua paisagem. A unidade temática sugerida por Lynch se configura primeiramente 

pela apreensão da paisagem, por sua vez condicionada pelas formas e pelas imagens daquele espaço. 

Acreditamos que essa unidade deve ser conservada, tanto para garantir a sua legibilidade, quanto, e 

principalmente para garantir o seu significado enquanto patrimônio cultural da nossa cidade, ratificado 

pelo tombamento. Sobre essas questões nos debruçaremos nas considerações finais, em seguida. 
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Considerações Finais 

Percorremos nessa dissertação um longo caminho em busca de identificar e apreender a Cidade Alta a 

partir da sua paisagem. Neste caminho, tivemos que antes de tudo, compreender o sentido da palavra 

paisagem, desde os primórdios da sua construção até o seu atual emprego nas questões patrimoniais. 

Por se tratar de um termo bastante utilizado pelo senso comum, mas sem uma definição precisa e 

unânime, fomos investigar na geografia, disciplina que mais se aprofundou no estudo e conceituação da 

paisagem, os fundamentos para a sua compreensão. Enveredamos por diferentes correntes 

geográficas, com interpretações distintas e por vezes antagônicas do conceito de paisagem, não na 

intenção de nos apropriarmos de um daqueles conceitos em detrimento de tantos outros, mas de 

entender a sua construção, a sua evolução e as questões envolventes a sua sempre imprecisa 

definição. 

Neste processo, esbarramos com as discussões advindas da adoção de outro termo, a paisagem 

cultural, que na sua gênese, tinha como intenção alertar para as possibilidades de interpretação da 

paisagem a partir das marcas da intervenção humana nesta, abrindo um campo de interesse muito mais 

abrangente do que as descrições estritamente físicas que dominavam a disciplina geográfica até então. 

A partir do alcance tomado pelo termo paisagem cultural, e do seu aprofundamento ao longo dos anos, 

foram sendo inseridas nas discussões questões mais subjetivas, como o significado social, o 

simbolismo, e a relação homem – natureza, sempre atreladas ao conceito de cultura vigente. 
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Em seguida, analisamos a apropriação do termo no campo da arquitetura e urbanismo, que, 

diferentemente da geografia, utilizou-se de uma abordagem muito mais estética e sensorial, 

desenvolvendo diversos métodos de análise em detrimento de um aprofundamento na conceituação. 

Nessa disciplina, o interesse recaía numa área pouco explorada pela geografia, as paisagens urbanas, 

onde o espaço construído se sobressaía em relação aos demais elementos. Estudos de morfologia e de 

imagem urbana foram agrupados nessa categoria pela proximidade dos temas discutidos, por sua vez 

possibilitada pela abrangência alcançada pelo termo paisagem. 

Finalizando a fundamentação teórico-conceitual, discutimos o conceito de paisagem a partir da ótica do 

patrimônio, na intenção de analisar sua incorporação às discussões sobre preservação e conservação 

nos principais órgãos patrimoniais. Para tanto, analisamos diferentes legislações que tratam do tema da 

paisagem, a princípio como entorno de um bem e posteriormente como sendo o bem principal a ser 

protegido. Tendo sido a paisagem inserida em tais discussões somente a partir de 1972, percebemos, 

no entanto, que sua efetiva aplicação nas políticas de defesa dos bens culturais é ainda mais recente, 

notadamente no Brasil, e que se desenvolve prioritariamente amparada no termo paisagem cultural e no 

entendimento que a UNESCO tem a respeito deste. Acerca do surgimento do interesse na paisagem 

enquanto categoria patrimonial no país, Ribeiro (2011) comenta que 

Foi nesse contexto de ampliação da noção de patrimônio e de renovação das políticas 

públicas que a discussão sobre a paisagem cultural emergiu no Brasil. Apesar de 

experiências anteriores de preservação da paisagem como patrimônio e da existência 

de um Livro do Tombo para a inscrição de paisagem, o Livro Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, a paisagem cultural surge no Brasil no início do século XXI 

pretendendo-se como uma coisa inteiramente nova. (RIBEIRO, 2011, p.3) 

 

A partir da investigação acerca do conceito de paisagem nas três esferas acima citadas, pudemos 

concluir que se tratam de abordagens distintas, ainda que a geografia e o patrimônio compartilhem o 

uso do termo paisagem cultural. O que percebemos é que enquanto na geografia o termo cultural tinha 

a intenção de ampliar a noção de paisagem, no campo do patrimônio este mesmo termo tornou-se 

restritivo, sendo dele merecedoras apenas as paisagens excepcionais. Por sua vez, a ligação entre os 

dois campos deu-se na concepção da paisagem estreitamente ligada à noção de natureza, deixando 
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em segundo plano a discussão acerca das paisagens urbanas, tal como se mostra o nosso objeto de 

estudo, a Cidade Alta do Centro Histórico de João Pessoa. 

Ora, entendemos que todas as paisagens são culturais, pois expressam em maior ou menor escala, a 

relação do homem com o espaço em que vive, modificando-o. Contudo, como nos confirma Ribeiro 

(2010b, p.9) a paisagem cultural é hoje entendida como “aquela impregnada de cultura, a boa cultura 

que se quer preservar”. Partindo dessa visão, abre-se espaço para um embate entre paisagens culturais 

e não culturais, como se esta última pudesse realmente existir, considerando que a própria leitura de 

uma paisagem possivelmente “intocada” já conserva em si a implicação de uma interpretação cultural. 

Assim, na construção dessa dissertação, achamos por bem dar preferência à utilização do termo 

paisagem, sem adjetivações. Tal posicionamento encontra respaldo ainda na observação de que a 

Cidade Alta aqui estudada não cabe na definição ou pelo menos na leitura atual de paisagem cultural, 

pois não ostenta beleza nem natureza excepcionais e inquestionáveis. Contudo, achamos que essa 

categoria patrimonial poderia ser mais abrangente e voltar-se também às paisagens urbanas e 

cotidianas como a da Cidade Alta, já que conceitualmente é a paisagem cultural que está sendo 

discutida internacionalmente e é para ela que estão sendo construídos instrumentos, tais como a 

Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, em voga desde o último ano de 2009. Segundo Ribeiro 

(2011), o surgimento de legislações específicas e de instrumentos de proteção tais como a Chancela, 

traz novos olhares para as políticas de conservação do patrimônio, pensadas a partir da paisagem. 

Acerca dessa nova forma de olhar, o autor comenta que  

Trata-se claramente de uma abordagem espacial e de uma interpretação dos 

fenômenos a partir de sua localização e de sua relação com outros no espaço. Esta é 

a grande revolução no campo das políticas de patrimônio que está acontecendo. É 

fazer a leitura dos objetos e valores antes vistos isoladamente ou em outros contextos, 

a partir de um olhar para e pelo espaço. É ai que está a grande potencialidade de se 

trabalhar com a ideia de paisagem cultural. (RIBEIRO, 2011, p.5) 

Entendemos que essa leitura merece ser estendida para todas as paisagens, sejam elas rotuladas de 

culturais ou não, o que nos aproxima do posicionamento adotado pela Convenção Europeia da 

Paisagem, que não distingue um tipo de outro, mas trabalha pelo monitoramento e conservação de 

todas as paisagens, observadas as peculiaridades de cada uma delas. 
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Para nós a questão não deveria ser inscrever ou não uma paisagem num grupo seleto de paisagens 

culturais excepcionais, mas de repensar determinadas paisagens a partir do seu valor patrimonial 

específico, mesmo que este se dê numa escala aparentemente reduzida. Nesse caso, a Cidade Alta, 

que já está inserida num perímetro de interesse patrimonial, poderia ter agregado aos valores que lhe 

outorgaram tal reconhecimento, a sua paisagem, com todas as particularidades apresentadas ao longo 

dessa dissertação. Como dito anteriormente, supomos que a paisagem não foi considerada na ação do 

tombamento por esta não constar no título do documento e ainda pelo tipo de delimitação proposta, 

visivelmente presa ao perímetro de edificações de interesse.  

Entendemos que a paisagem interpreta a relação de diferentes elementos no espaço, portanto não 

caberia pensar na proteção de edificações ou monumentos excepcionais isolados, mas na proteção da 

paisagem como uma relação entre todos esses elementos. Tal concepção repercute no entendimento 

de que a modificação de cada elemento isolado, ainda que numa pequena escala, interfere na 

concepção do todo, como vimos por exemplo nas fotografias de dois tempos de um mesmo espaço, no 

capítulo 3. Por outro lado, é importante esclarecer que o oposto não tem o mesmo efeito: a conservação 

do monumento excepcional, pontuado na paisagem, não garante a conservação da paisagem em si, 

mas de uma imagem que se pode obter desta. 

Nessa relação entre diferentes elementos que compõem a paisagem, privilegiamos na nossa narrativa 

aqueles situados no campo da arquitetura e urbanismo, a partir de uma abordagem da paisagem 

enquanto forma e enquanto imagem, relacionando-a ainda à questão do patrimônio e da sua 

conservação. Essa foi a perspectiva de interpretação adotada aqui, salientamos contudo, que cada 

narrativa e cada interpretação leva a resultados diferentes, não excludentes mas complementares. 

A própria adoção da categoria de paisagem já é a escolha de uma maneira de ler o espaço (RIBEIRO, 

2011, p.11), a partir da qual outras escolhas se estruturam tal como a narrativa – o que se quer dizer da 

paisagem – e o método – como se quer dizer. Por termos como objeto de estudo uma paisagem 

efetivamente urbana, buscamos no campo da arquitetura a construção dos métodos aqui utilizados, 

analisando o papel da intervenção humana na forma e na imagem daquela paisagem. Nesse sentido, 

podemos dizer que a própria paisagem definiu seu método de abordagem, e que inversamente, este 

corrobora para sua melhor apreensão.  
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Como sugeriu Duncan (1990, apud MELO, 2001, p.41-42), buscamos ler a paisagem como um texto. 

Ainda que numa primeira visão a paisagem da Cidade Alta pareça um texto esvaziado de significado 

pelo uso atual, procuramos através da fundamentação teórica e metodológica adotada, apreender essa 

paisagem com um olhar mais aprofundado e guiado pela narrativa proposta. Assim, nosso trabalho foi 

prioritariamente de identificação da paisagem da Cidade Alta, resgatando seus valores para além do 

uso comercial, na intenção de melhor apreendermos as questões de sua conservação. Acerca da leitura 

e identificação da paisagem, Ribeiro (2011) coloca que  

Este trabalho de seleção de alguns elementos e de uma determinada leitura e 

interpretação é que dará materialidade àquele espaço como uma paisagem. Por isso 

defendo que, nesse momento, o fundamental é que se discuta um referencial teórico-

metodológico sobre a relação entre patrimônio e paisagem cultural que possa dar 

base aos trabalhos de identificação e chancela [...]. (RIBEIRO, 2011, p.7) 

Tal comentário consolida a estratégia aqui adotada de primeiramente mergulhar na construção do 

conceito de paisagem e sua apropriação nas questões patrimoniais para em seguida, a partir das 

escolhas condicionadas pelo próprio objeto, fazermos a sua leitura e interpretação.  

Tivemos como forte condicionante dessa leitura, toda a carga histórica da Cidade Alta, onde nasceu e 

cresceu a cidade de João Pessoa. Assim, na nossa narrativa a análise daquela paisagem se deu 

sempre interligada com a sua história, pois além de indissociáveis, a história tem o papel de explicar a 

formação e transformações daquela paisagem, tendo por si só força suficiente para criar o 

entendimento de uma paisagem da Cidade Alta. Contudo, além da construção histórica, foi preciso 

também ler o texto do tempo atual: como esse tempo pode ser percebido hoje e a partir de que valores.  

Partindo do entendimento que a forma determina a imagem, e juntas determinam a paisagem, no 

capítulo 2 analisamos a forma tomando o passado e presente interligados, e no capítulo 3 analisamos a 

imagem a partir da justaposição dos dois tempos. Assim, temos uma leitura abrangente da construção 

dessa paisagem tanto no espaço quanto no tempo, e na estreita relação do passado com o presente. 

Tomando ainda a concepção de Berque (1998, p.84) de que a sociedade produz a paisagem a partir de 

certa lógica e que essa paisagem é marca e também matriz, procuramos mostrar na construção dos 

capítulos de análise do objeto, que a lógica de produção da Cidade Alta, diferente no passado e no 
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presente – antes condicionada pelas residências e pela forte presença do poder religioso, e hoje 

estritamente vinculada ao comércio e serviços – resulta em imagens diferentes da mesma paisagem.  

Ainda segundo o mesmo autor, como marca e matriz a paisagem é apreendida por um olhar, mas 

também determinante deste. Mostramos no capítulo 3 que os elementos e símbolos da Cidade Alta de 

hoje muitas vezes se contrapõem a aqueles do passado, incitando ao observador um olhar já bastante 

desprendido da força histórica e patrimonial daquele espaço, daquela paisagem. A paisagem 

patrimônio pouco se mostra ao sujeito, e como matriz, realimenta esse olhar. Podemos inclusive supor 

que o seu valor enquanto memória, identidade, pertencimento e singularidade do lugar são pouco ou 

nada apreendidos pelos pessoenses. 

Contudo, as permanências na paisagem da Cidade Alta são sensíveis, e graças a elas ainda é possível 

falar dessa paisagem patrimônio. O traçado, alguns trechos do conjunto edificado, os monumentos e a 

própria história são as permanências que podemos usufruir, ainda que todas estas venham sendo cada 

dia mais encobertas pelo uso predatório do comércio, e que consolidam a imagem e o significado da 

Cidade Alta. Diante disso, questionamos o que conservar e quais valores merecem ser incentivados e 

protegidos: os valores comerciais do uso atual ou os valores históricos culturais daquela paisagem? 

Sobre essas questões, Castriota (2009) nos alerta que  

No que se refere à preservação do meio ambiente urbano, temos, então, um duplo 

condicionamento: por um lado, sendo este um organismo vivo, não há que se impedir 

o processo de renovação, intrínseco a ele, e que acompanha o próprio 

desenvolvimento da vida humana. Por outro lado, no entanto, cabe à sociedade e ao 

Governo orientar essa renovação e transformação, para que a paisagem urbana 

evolua de maneira equilibrada e não predominem apenas os interesses econômicos 

imediatos de um determinado segmento. (CASTRIOTA, 2009, p.88-89) 

Acompanhando o entendimento do autor, achamos que deve haver o equilíbrio de tais interesses, para 

que nem o comércio se sobreponha aos valores das edificações, do conjunto e da paisagem enquanto 

patrimônio e que por outro lado, a dinâmica daquela área não seja afetada pelo congelamento ou 

espetacularização de uma possível interpretação equivocada da conservação. Ainda assim, 

destacamos que as permanências se dão a partir do construído e não da sua função, que é transitória. 

Como bem destaca Rossi (2001 p.57), “continuamos a fruir elementos cuja função foi perdida no tempo; 
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o valor desses fatos reside, pois, unicamente na sua forma” e acrescentamos, ao seu papel na 

paisagem. Com isso queremos enfatizar que o mal incentivo aos usos e funções que podem ser 

temporárias pode vir a influenciar negativamente na conservação das permanências. 

Acreditamos ainda que uma política de intervenção em espaços urbanos isolados das edificações e 

vice-versa, ou isolados dos demais espaços e com isso apartados da paisagem, não contribui para a 

efetiva conservação do patrimônio, mais corrobora para uma visão restrita e fragmentada deste. 

Contudo, esta tem sido a política adotada na Cidade Alta, e pode-se dizer em todo o Centro Histórico de 

João Pessoa: intervenções pontuais nas praças e em algumas edificações que nada colaboram para 

uma leitura de conjunto, para uma leitura da paisagem.  

Diante disso, nos perguntamos se não seria enfim a paisagem, diante de tudo que expomos nessa 

dissertação, um dos mais ricos e expressivos significados culturais da Cidade Alta, maior do que cada 

edificação isolada ou do seu traçado desvinculado dos demais elementos. Sendo assim, o nosso 

esforço é de perceber a Cidade Alta como paisagem, como paisagem urbana e ainda como paisagem 

cultural, no sentido que entendemos deste termo. Ao mesmo tempo, insistimos em alertar para a 

necessidade de inserir a paisagem na discussão da conservação do patrimônio, independente da sua 

caracterização como urbana ou cultural, mesmo com as inconsistências conceituais e operacionais 

desta última.  

Assim, finalizamos nossa discussão afirmando que além de paisagem patrimônio, a Cidade Alta se 

mostrou também como uma unidade de paisagem, que por si só já implica o reconhecimento de uma 

conservação específica e ratificadora dessa unidade, e que pode ser melhor aprofundada a partir das 

teorias que regem tal classificação. Esse seria um novo trabalho, uma nova discussão. 
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APÊNDICE A – Cronologia fotográfica dos seguintes espaços, em ordem: 
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APÊNDICE B – Fontes das fotografias antigas apresentadas no Apêndice A  
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