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ABSTRACT 
 

The interesting to know the contents of Brazilian landscape studies that were discussed in the VI 
ENEPEA in Recife, 2002, became a challenge for researchers of the Landscape Center – UFPE, 
after the organization of that meeting. In this way, it was brought off the instructions of the meeting 
to prepare a brief analysis of the presented papers according the referred subthemes: memory, 
continuity and projection. These subthemes were detailed in different landscape dimensions: 
morphology, historical, functional and symbolic in order to identify works contents. The 
comprehension of the found contents pointed out the main aims, the gaps and new perspectives on 
how to construct an efficient urban landscape to reach a natural and cultural historic heritage, 
which could be perceived according the social needs to provide its legibility.  
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1. INTRODUÇÃO 

A discussão do tema geral do VI ENEPEA, ‘A construção da Paisagem Brasileira’, pautou-se na 
necessidade de identificar os focos de estudo e compreender como a paisagem vem sendo planejada 
nas cidades. De início, a observação apontava que em muitas ocasiões existia uma paisagem marcada 
pela ilegibilidade, ineficiência e ilegitimidade, o que induziu a equipe do Laboratório da 
Paisagem/UFPE, responsável pela sua organização, a uma indagação provocativa – O que fazer com a 
paisagem agora? A indagação seria respondida conforme inserção em três subtemas – Memória, 
Permanência ou Projeção. Os subtemas estão atrelados à variável tempo reunindo o passado, o 
presente e o futuro. O subtema Memória refere-se ao conhecimento acumulado que se reporta ao 



passado e o trata como acervo, reserva, símbolo e patrimônio; o subtema Permanência condiz com a 
continuidade de um estado presente, consciência atual e evolutiva, ora entendida como manutenção, e 
o subtema Projeção tem o sentido de previsão, expectativa, experimentação, avanço e cenários futuros. 

No processo avaliativo do Encontro, constatou-se que tal provocação gerou uma produção científica 
de comunicações orais bastante significativa, o que instigou a análise ora apresentada, na mira de 
compreender a motivação e as intenções desse período pesquisado, gerando um balanço da produção 
científica de estudos sobre a paisagem brasileira. Com isso pretendeu-se conferir as respostas dadas à 
provocação lançada e apontar aportes teóricos, carências e direções que impulsionassem cada vez mais 
os núcleos e laboratórios dos programas de ensino da graduação e pós-graduação e subsidiassem a 
produção da arquitetura paisagística de instituições e escritórios privados, enriquecendo o debate 
nacional sobre a paisagem.  

Nesse intuito identificou-se no texto introdutório do livro Paisagem, Tempo e Cultura, organizado 
pelos geógrafos Roberto Lobato Correa e Zeny Rosendhal (1998, p. 8), um caminho de interpretação 
da complexidade da paisagem. Segundo eles, a paisagem geográfica apresenta dimensões simultâneas 
que se sobrepõem pelo seu caráter predominante: a dimensão morfológica, entendida como um 
conjunto de formas criadas pela natureza e pela ação humana; a dimensão funcional, por apresentar 
relações entre as diversas partes; a dimensão histórica, por ser produto da ação do homem ao longo do 
tempo e a dimensão simbólica, por ser envolvida de significados e valores. De posse desse 
instrumento norteador, cada subtema foi analisado e classificado privilegiando-se o conteúdo segundo 
as dimensões. E esse conteúdo foi determinante nas considerações finais que sinalizaram perspectivas 
e tendências futuras.  

A análise dos trabalhos transcorreu segundo a relação paisagem-memória, paisagem-permanência e 
paisagem-projeção a partir das dimensões selecionadas. O subtema Memória caracterizou-se pela 
presença maior de trabalhos nas dimensões simbólica e histórica, enquanto que os subtemas 
Permanência e Projeção responderam com a maioria de trabalhos na dimensão funcional. 
 
 
2. SUBTEMA MEMÓRIA 
 
A relação paisagem-memória está representada por um conjunto de 26 trabalhos, em que predominam 
estudos de imagens e representações na dimensão simbólica (9), seguidos, igualmente, por estudos da 
história dos espaços públicos na dimensão histórica (9) e estudos sobre a evolução do traçado urbano 
na dimensão morfológica (8).  

2.1. Dimensão Simbólica 
 
Na Dimensão Simbólica, o conteúdo dos 9 trabalhos do binômio paisagem-memória expressa a 
representação (2), a imagem (1) e a identidade (6).   

A representação da paisagem como visão poética é analisada em pesquisa da UFRJ, através da 
abordagem fenomenológica das imagens literárias de dois poetas pernambucanos, João Cabral de 
Melo Neto e Carlos Pena Filho, (Lordello e Oliveira). Investiga-se de que maneira os arquétipos 
formadores da paisagem foram tratados por esses poetas, tais como o mar e o rio Capibaribe. Conclui-
se que os poetas vêem a paisagem segundo elementos arquetípicos que originam as imagens poéticas. 
Ainda as representações cinematográficas e suas paisagens são investigadas em pesquisa da UFRJ por 
meio das inter-relações entre o cinema e o meio urbano (Name). Guardando o mesmo viés, visões da 
paisagem alagoana são analisadas a partir das fotografias de Abílio Coutinho, portanto segundo o 
olhar de um viajante de 1869 da comitiva do presidente da província de Alagoas, por ocasião de uma 
viagem às cidades banhadas pelo rio São Francisco (Campello). A intenção dessa pesquisa da UFPE é 
construir uma imagem oficial de cidades tais como Propriá, Piranhas e Penedo.  

Com vistas à compreensão da construção da paisagem brasileira, são associados os conceitos de 



palimpsesto, paisagem e memória, em pesquisa da UFPE, que explicam a memória na cidade como 
uma sobreposição de paisagens remanescentes de tempos diversos (Pellegrino). Nesse sentido, é 
relevante a existência de políticas de conservação para salvaguardar a memória coletiva das cidades 
(Parisi), em que se ressalta a cidade de Laranjeiras em Sergipe (Dias), controlando as intervenções 
encaradas como ‘raspagens’ da paisagem-memória para permitir legibilidade e legitimidade. Na 
tentativa de identificar os saberes culturais que transformam a arquitetura vernacular com seus efeitos 
na paisagem natural e construída, o trabalho de Xapuri, no Acre, avoca um pequeno povoado do início 
do século XX, onde a exploração da seringueira passa a urbanizar a floresta (Costa). A madeira de lei, 
então material da habitação indígena, evolui para constituir a morada do seringueiro em forma de 
barracão, introduzindo assim a nova técnica da alvenaria, incluindo a platibanda e mudando a caída 
das águas para frente e trás. A autora trabalha o conceito de paisagem como a apropriação da região, 
ou seja, a territorialização do natural.  

Discutindo a relação paisagem e lugar, a história do bairro de Apipucos na cidade do Recife, 
Pernambuco, é apresentada em iconografias, relatos de jornais, pinturas e poesias (Veras). A 
permanência do valor simbólico do rio Capibaribe no Recife é analisada na história da formação dessa 
cidade aquática. Ao longo do tempo, as formas de utilizar e admirar o rio mudaram e, apesar disso, o 
rio continua sendo escolhido como símbolo da paisagem recifense (Melo).  

2.2. Dimensão Histórica 
 
Na Dimensão Histórica, de um total de 9 trabalhos, 5 abordam os espaços públicos, entre praças e 
parques históricos,  enquanto 4 tratam da paisagem dos bairros como identidade do lugar e da 
paisagem urbana enfatizando os elementos naturais. 

Os estudos sobre a história dos espaços públicos são iniciados com o Parque de Friburgo, pesquisa da 
UFAL, em que é associado ao modelo de Villa italiana por ‘tentar organizar um pequeno mundo’ com 
plantações e criação de animais guardando, portanto, o caráter utilitário e estético do jardim 
renascentista italiano (Alcides). No desenho da Villa, com função rural e urbana, prevalece a 
geometrização do espaço, diferente da simetria e dos eixos franceses, não esquecendo a presença do 
elemento água. Outra análise do período holandês, realizada pela UFAL, faz uma descrição histórica 
de paisagens naturais das vilas brasileiras, hoje cidades, Porto Calvo, Marechal Deodoro e Penedo, a 
partir de iconografias confeccionadas pelos artistas do período holandês Post e Eckout (Honaiser). As 
pinturas desses artistas trazem informações valiosas sobre a vegetação, o relevo, o povo e suas 
construções, do ponto de vista científico e militar, diálogo dos exploradores com a terra nativa.  

Em outro momento histórico, a Praça Getúlio Vargas em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, é um projeto 
de Glaziou que segue os princípios geométricos do jardim francês fugindo à tendência romântica do 
século XIX (Folly, Terra e Andrade). Suas mudanças ao longo dos anos são mostradas a partir de 
imagens fotográficas e mapas, além de projetos elaborados que descaracterizaram o desenho original. 
Glaziou projetou um jardim segundo princípios franceses respeitando os eucaliptos já existentes. A 
praça foi tombada com os eucaliptos, único vestígio do projeto original. A evolução da criação dos 
espaços públicos na área central de Florianópolis, Santa Catarina, descreve a história do bairro do 
centro tendo como ponto focal a Praça XV de Novembro (Cunha e Orth). A partir dela surgem largos, 
pátios, parques e a orla marítima que sofrem transformações morfológicas ao longo do tempo. Na 
perspectiva da conservação das praças inseridas em sítios históricos analisa-se a ênfase dada às 
edificações e às praças nas legislações específicas na cidade do Recife relacionando-as como 
patrimônio cultural (Silva e Sá Carneiro).  

A paisagem e a memória são abordadas na escala de bairro em Apipucos e Poço da Panela no Recife 
mostrando as identidades locais que caracterizam as unidades de paisagem, o que fortalece o ‘genius 
loci’ (Barros). Em outra perspectiva, fica expressa a relevância da preservação do patrimônio 
ambiental nas propostas de intervenção urbana nos bairros de São Domingos, Gragoatá e Boa Viagem 
na cidade de Niterói, Rio de Janeiro (Crichyno). Nesse contexto, ‘preservar é resistir à expropriação 
generalizada de forças econômicas’ mostrando a necessidade da conservação da paisagem diante dos 



obstáculos: verticalização e conseqüente perda das visuais. Na escala da cidade, Maceió em Alagoas, é 
analisada como um sítio físico que foi menosprezado pela influência do discurso higienista da 
‘natureza nociva’ que permaneceu e dificultou a reinterpretação dessa paisagem (Cavalcanti). Logo, 
surge o fenômeno do turismo e o descaminho na construção da paisagem maceioense. Já em Poços de 
Caldas, Minas Gerais, as águas termais são expressões da paisagem que acolhiam a burguesia nacional 
como um fragmento da Europa, hoje uma cidade industrial com turismo de padrão médio e popular 
(Pozzer).  

2.3. Dimensão Morfológica 
 
Na Dimensão Morfológica os objetos de estudo (8) versam sobre a evolução do traçado urbano (4) e 
transformações nos projetos dos espaços públicos (4). 

A evolução do traçado da cidade de Penedo, Alagoas, é analisada do ponto de vista histórico e 
paisagístico, em mapas do Brasil colonial, do tempo dos holandeses e do momento atual: o que ficou 
dos traçados das ruas, dos caminhos das igrejas e do Forte Maurício, formas originais da ocupação 
(Muniz). São ressaltados os marcos históricos da paisagem como a rocheira e o rio São Francisco, 
motivos da fundação do povoado, com ênfase na presença das igrejas. A cidade de Penedo é exemplo 
de como os recursos paisagísticos foram valorizados na ocupação do sítio incluindo os elementos 
naturais na relação com o rio e os edifícios históricos, hoje monumentos, como o Forte Maurício do 
tempo dos holandeses, conventos e igrejas.  

Relacionando a expansão do traçado sob a influência dos modelos europeus para o embelezamento 
urbano, a construção da cidade do Rio de Janeiro é apresentada em seus principais acontecimentos do 
período colonial até o início do século XX, em que se inclui a execução dos aterros (Santucci). Ao 
longo do tempo, surgem o Passeio Público, jardins públicos e privados e vias na gestão de Pereira 
Passos para admirar a paisagem natural. Já no centro histórico de João Pessoa, Paraíba, as 
transformações ocorridas na paisagem, desde a sua fundação até os dias atuais, vistas na cartografia e 
iconografia, destacam o traçado, os monumentos e as áreas verdes como memória da paisagem 
(Martins e Silva). Diante dos problemas urbanos e ambientais, faz-se necessária a gestão desse 
patrimônio cultural de maneira sustentável, na perspectiva do habitante e do visitante. Num outro 
ponto de vista, da contribuição da cultura alemã na formação da paisagem gaúcha da região do Vale 
do Rio Prado, Rio Grande do Sul, investiga-se a relação entre o traçado da cidade em tabuleiro de 
xadrez, as rotas e o ordenamento dos lotes, na constituição do espaço ao longo da história com as 
práticas sócio-espaciais dos imigrantes e descendentes, mesclando o importado e o local (Campos). 

A memória da paisagem, enquanto transformação do projeto dos espaços públicos, é discutida na 
criação do Passeio Público do Rio de Janeiro pelo mestre Valentim que enfrentou dificuldades na sua 
realização (Taulois). Projeto cujo desenho surge da paisagem e do traçado da cidade e é associado 
tanto à influência portuguesa quanto ao Campidoglio de Miguel Ângelo em Roma, pátio criado 
segundo eixos de simetria. O Terreiro de Jesus, em Salvador, nome dado ao entorno do Colégio dos 
Jesuítas, é analisado, em pesquisa da UFAL, como espaço público, núcleo que originou a cidade, e que 
sugere uma reflexão sobre o conceito de “praça” no passado, no presente e no futuro, refletindo os 
valores do passado no cenário atual (Cruz e Silva). Em seguida, o estudo sobre o Campo de Santana 
no Rio de Janeiro, descreve o projeto de Glaziou e apresenta as modificações ocorridas e os problemas 
existentes (Trindade). Parte do princípio de caracterização do jardim histórico, segundo a Carta de 
Florença, salientando que eles não constituem prioridade na realidade brasileira como parte do 
patrimônio cultural, com ênfase na vegetação e no mobiliário. Por fim, são enfatizados os pátios como 
espaços públicos históricos relacionados às igrejas na cidade do Recife em que se propõe projeto de 
requalificação do Pátio do Terço (Torres e Sá Carneiro). 

 
2.4. Considerações parciais 
 



Na relação paisagem-memória a maioria dos estudos enfatiza as representações e imagens através da 
poesia, cinema, iconografias e pinturas, além de interpretar a identidade do lugar, portanto, priorizando 
os aspectos subjetivos para o entendimento da paisagem atual (Tabela 1). São evidenciadas, assim, a 
simbologia e a história, prestigiando-se a questão conceitual e a necessidade de políticas de 
conservação. A história da cidade e dos espaços públicos é abordada desde o tempo dos holandeses até 
a discussão das praças hoje chegando à categoria mais recente dos jardins históricos e as 
transformações nesses espaços. A produção maior vem dos estados de Pernambuco, Alagoas e Rio de 
Janeiro. 
 
 
3. SUBTEMA PERMANÊNCIA 

A relação paisagem-permanência agrega 24 trabalhos nos quais se verifica um certo paralelismo da 
dimensão funcional (10) e da dimensão morfológica (9), ou seja, o estudo das formas e os meios 
delineadores da configuração existente, enquanto que na dimensão simbólica estão registrados 5 
trabalhos.     

3.1. Dimensão Funcional 
 
Na dimensão funcional concentram-se 10 trabalhos em que pesa o conteúdo de legislação e de 
diagnóstico dos quais 5 referem-se às expressões de instrumentos urbanísticos refletindo na paisagem 
natural e cultural das cidades através, principalmente, das áreas protegidas; 2 enfocam a necessidade 
de conservação da paisagem histórica; 2 trabalham as praças aplicando método direcionado à função e 
uso, e 1 discorre sobre idéias urbanísticas que direcionaram escolas, pesquisa da UFRJ (London).  

Nas áreas protegidas o enfoque é dado ao ecoturismo como instrumento para disciplinar o uso e como 
estratégia de proteção, em Santa Catarina (Faria, Santiago e Ávila). Numa perspectiva analítica, a 
paisagem litorânea brasileira é entendida como unidade de paisagem, segundo tipos de cobertura, seja 
vegetal, aquática ou construída, e também segundo os fragmentos de paisagem, para identificar as 
estruturas principais e problemas ambientais (Macedo). Pesquisas de Campinas e de Natal acentuam 
que, embora o Plano Diretor apresente normas de proteção e recuperação da paisagem, o mercado 
imobiliário e a indústria turística têm sido forças opressoras aos elementos naturais (Marcondes; 
Nobre e Ferreira). Por sua vez, um diagnóstico da vegetação em João Pessoa detalha um aspecto 
fundamental da função dos espaços livres públicos (Dieb). 

Em outro ponto de vista, da análise da paisagem cultural, a pesquisa no Recife elege critérios, segundo 
aspectos da história e do patrimônio que abrange a distribuição dos espaços livres, com especial 
atenção para aqueles inseridos em sítios históricos e para as praças de Burle Marx, a vegetação e as 
águas, visando entender o caráter da paisagem cultural da RPA1, uma das seis regiões que divide a 
cidade (Sá Carneiro, Silva e Girão). E na intenção de interpretar a paisagem como patrimônio cultural, 
o estudo sobre Porto do Capim, área de ocupação antiga em João Pessoa revela a preocupação com as 
mudanças que descaracterizam seu valor histórico pela falta de gestão (Araújo e Maia).  

Finalmente, um outro bloco contendo 2 trabalhos trata do projeto paisagístico em diferentes escalas 
(Santos e Santiago), e das dificuldades de uso em praças de esquina detectadas pelo método da APO 
(Cunha e Orth), ambos em Santa Catarina.  

3.2. Dimensão Morfológica 
 
A dimensão morfológica, com um conjunto de 9 trabalhos, privilegia dois focos de abordagem: um 
que versa sobre as transformações sócio-espaciais geradas pelo fenômeno do turismo – Santa Catarina, 
Alagoas, Pernambuco –, e, outro, sobre a análise de projetos paisagísticos e uso dos espaços públicos – 
Rio de Janeiro e cidades brasileiras selecionadas. Os trabalhos do primeiro foco ressaltam aspectos 
referentes ao parcelamento, seja espontâneo ou planejado, fazendo repercutir em alterações drásticas 
na cobertura vegetal, enquanto que os do segundo foco desenvolvem análise do projeto de praças, 



incluindo aspectos da restauração de um jardim de Burle Marx em um conjunto habitacional.  

A relação turismo-paisagem é interpretada considerando impactos positivos e negativos. A beleza do 
litoral catarinense é um atrativo para grande número de pessoas de outros estados e países se 
instalarem em Florianópolis (Reis). Mas, a ação do turismo, através da implantação dos balneários, 
leva à diminuição da atividade agrícola e da pesca. E a rapidez de instalação de seu traçado de forma 
ortogonal elimina a cobertura vegetal nativa, assim como desníveis de relevo desrespeitando áreas de 
proteção ambiental (Reis; Oliveira). Fica patente que tais ações geram uma fragmentação da paisagem, 
ou seja, falta de continuidade entre a ocupação espontânea, de malha sinuosa, e o parcelamento 
planejado, o que reflete não só na morfologia, mas também na tipologia arquitetônica.  

Nessa mesma intenção, o caso de Pixaim, pequena localidade inserida na APA de Piaçabuçu, em 
Alagoas, tem riqueza de características naturais como o rio São Francisco, dunas e florestas 
constituindo verdadeiros atrativos de turismo ecológico, atributos estes que proporcionam tanto uma 
proximidade ao ‘paraíso’ como também um perigo à sua destruição (Zambi). De início, a ação de 
proteção de Pixaim gerou expectativa nos moradores uma vez que se estabeleceu um controle no uso 
da madeira para renovar suas casas. Mas, com o tempo fez surgir um novo comportamento do 
habitante voltado para a preservação ambiental. 

Na perspectiva de interpretação de uma paisagem com predominância dos elementos naturais, mas 
marcada pela presença de um assentamento humano que resiste mantendo seus fortes traços originais, 
o estudo da UFAL sobre Vila Velha na ilha de Itamaracá, Pernambuco, acena para o turismo, nas 
entrelinhas, como uma ameaça futura (Oliveira). Enfatiza a visível identidade dos moradores com a 
paisagem histórica que existe desde 1534 e foi pintada por Frans Post em 1631. A paisagem desse sítio 
tombado encerra uma materialidade que combina de forma bastante equilibrada o natural e o cultural. 
Sua situação geográfica no topo do morro não é só estratégia de defesa, uma vez que também 
privilegia a contemplação pelo domínio da paisagem. Hoje, numa perfeita linguagem, a paisagem 
dialoga com os visitantes expressando o predomínio da natureza sobre o construído em que os 
coqueirais e as águas abraçam a igreja, as ruínas do cemitério, o Forte Orange e as pequenas casas dos 
moradores. É nesse ponto que o arruado das casas está delimitado pelo campo de futebol, coroando o 
território. A paisagem de Vila Velha instiga a mente do observador a reviver a imagem primitiva como 
uma recorrência aos primeiros anos de sua existência.  

Sob o segundo ponto de vista, do projeto paisagístico e do uso dos espaços públicos, os 4 estudos 
elegem a praça como objeto. A praça contemporânea, que é investigada em 12 cidades brasileiras a 
partir do projeto paisagístico, tem caráter efêmero diante do fenômeno da apropriação dos usuários 
que muda ao longo do tempo frente às necessidades sociais (Robba). Foram identificados projetos 
paisagísticos completos quando realizados por escritórios particulares em áreas de visibilidade e com 
disponibilidade de recursos, e projetos parciais, elaborados por equipes de órgãos públicos em que 
pesa a falta de recursos e, nesse caso, chegando a influenciar a criatividade.  

O segundo estudo, da UFRJ, faz a análise morfológica da Praça da República e da Praça Batista 
Campos, ambas construídas no século 19, na cidade de Belém, no Pará. São espaços públicos ricos em 
mobiliário histórico – fonte, ponte, escadas, espelho d’água, obelisco, coreto – em que os elementos 
naturais estimulam e mantém antigos hábitos contemplativos dos usuários (Andrade e Tângari). Isso 
aparece como resultado de uma política paisagística do início do século XX que favoreceu a condição 
da proteção por lei municipal. Ainda vislumbrando a conservação e priorizando o mobiliário das 
praças, um estudo sobre o uso de componentes aquáticos de praças no Recife levanta aspectos da 
história e do projeto voltados para o elemento água na paisagem (Guerra). São analisados os aspectos 
estético e utilitário no uso desses componentes ressaltando a apropriação dos usuários na realização de 
atividades cotidianas em alguns casos, e, em outros, a sua eliminação do espaço público. 

Na intenção de um futuro projeto de restauração é apresentado o jardim do conjunto Residencial 
Pedregulho no Rio de Janeiro, projeto de Burle Marx, contendo blocos residenciais e equipamentos 
(Nascimento e Tângari). Refere-se à Carta de Florença de 1981 e ressaltam-se as características 



modernas: pisos contínuos e fluidos, espelho d’água, presença de escultura e substituição de 
equipamentos previstos no projeto pela tendência à prática de esportes e privatização de espaços. 
Finalmente, uma experiência em São Paulo apresenta o projeto de espaços livres de um conjunto 
habitacional apropriado pelos moradores e refletindo o cotidiano, como um avanço na garantia da 
gestão (Gonçalves). 

3.3. Dimensão Simbólica 
 
A dimensão simbólica se constitui de 5 trabalhos caracterizando-se como o conjunto de maior 
convergência em torno da imagem urbana e representação social decorrente da percepção dos 
residentes e direcionando à necessidade de uma proteção legal. Deles, 2 trabalhos referem-se à 
imagem da cidade de Natal segundo moradores e visitantes, com a finalidade de subsidiar a 
conservação do patrimônio natural e do construído diante da grande investida do mercado imobiliário 
com a verticalização e os interesses turísticos (Elali, Veloso e Borba). A imagem que predomina é da 
natureza – água e dunas – exaltando os aspectos estéticos e ecológicos, mas com seus fragmentos, ou 
seja, revelando abandono do patrimônio arquitetônico e falta de parques e praças. O Parque das Dunas, 
uma grande extensão de área protegida localizada no centro, representa para os moradores apenas um 
cenário. Isso leva à reflexão de que apesar da forte presença dos elementos naturais explicitados na 
opinião dos habitantes, há uma forte influência da imagem turística.  

A influência do modelo europeu foi debatida em pesquisa da UPF/Sorbonne focalizando a colônia 
alemã em Blumenau, Santa Catarina, cuja imagem idealizada pelos residentes é mesclada de fatores 
externos, referentes aos aspectos pitoresco e panorâmico, e de fatores internos, referentes à região rural 
e à presença da natureza no entorno (Petry e Donadieu). Por outro lado, pesquisa na Sorbonne sobre o 
sítio tombado de Brasília, afirma que seu projeto potencializa os recursos geográficos locais, 
introduzindo os espaços abertos com vegetação e água na força do traçado dos eixos em cruz que cria 
a cidade e resgata um gesto dos portugueses no momento do descobrimento (Jucá e Donadieu). 
Tratando-se da representação social da paisagem tem-se um estudo dos espaços públicos em São Luís 
face ao programa de revitalização do sítio histórico (Caracas) e o da unidade de conservação do 
manguezal do Pina, situada próxima ao centro do Recife, que abraça nas suas margens áreas pobres e 
ricas (Bezerra). 

3.4. Considerações parciais 
 
Os trabalhos sobre paisagem-permanência tratam a paisagem em duas escalas: a escala macro 
correspondendo à cidade e ao bairro e a escala micro referindo-se ao espaço público. A abordagem 
macro prevalece nas três dimensões, ou seja, morfológica, funcional e simbólica. O teor desses 
trabalhos explicita uma preocupação com as transformações de uma paisagem conduzida por forças 
econômicas, frente às novas necessidades sociais, tais como a implantação de loteamentos pela ação 
do turismo, que não priorizam a sua conservação. Então o progresso ressoa como destruição e não 
como construção. Quanto à escala micro, dos espaços públicos, o assunto são as praças, 
investigando-se o projeto e o uso (Tabela 2). 

Com vistas à continuidade das ações que caracteriza o subtema Permanência, os trabalhos denotam 
uma preocupação bem maior com a forma e a função – a morfologia e a funcionalidade – do que 
com o aspecto simbólico. Isso se traduz pela legibilidade e eficiência da paisagem, ficando em 
segundo plano, a legitimidade. Pode-se interpretar também como uma maior expressão do 
planejamento funcional pela análise de instrumentos urbanísticos, escalas do projeto, e interpretação 
da paisagem cultural, ficando a carência da investigação do pensamento do usuário traduzida nos 
estudos de imagem e representação da dimensão simbólica. Pela grande incidência de estudos de 
caso em sítios preservados, naturais ou construídos, percebe-se a motivação por uma paisagem 
contemporânea encarada como patrimônio natural e histórico a ser conservado. A produção mais 
constante é dos estados de Pernambuco e São Paulo. 
 
 



4. SUBTEMA PROJEÇÃO 

A relação paisagem-projeção reúne 32 trabalhos versando sobre alterações na paisagem pelos 
impactos provenientes da ação do turismo, instrumentos de análise e avaliação do patrimônio 
construído, além de métodos e experiências no ensino. Desses, 17 privilegiam a dimensão funcional da 
paisagem, ao passo que 8 enfocam a dimensão simbólica e 7, a dimensão morfológica.  

4.1. Dimensão Funcional 

Os 17 trabalhos da dimensão funcional tratam a paisagem desde a perspectiva da conservação (7), a 
metodologia de projeto paisagístico e ensino de paisagismo (6) até a função da vegetação no controle 
do ambiente (4). 

O primeiro grupo discute a conservação da paisagem, ora através da reabilitação de áreas específicas – 
orla marítima, região de mineração e centro histórico – ora por meio de instrumentos de planejamento 
urbano – de caráter universal, nacional ou local. A visão sistêmica da paisagem deduzida da 
articulação dos espaços livres públicos do Recife no século XIX é identificada através da 
desarticulação desses espaços segundo constatação da realidade de 1998 a 2000 (Almeida e Sá 
Carneiro). A identificação de elementos sinalizadores – rio, vegetação, fortes, cais, pontes, etc – acena 
uma possível articulação entre os espaços públicos naquele momento e a necessidade de um 
planejamento que os integre como um sistema na estrutura urbana hoje.  

Outro estudo sugere projeto para a praia de Mangue Seco, no Recife metropolitano, e apóia-se na 
análise da paisagem que alia a criação de infra-estrutura à preservação dos recursos naturais 
(Vasconcelos e Veras). Foram identificados níveis diferentes de tratamento da paisagem que sugeriu a 
proposta de ‘percursos’ e ‘permanências’ para permitir explorar as potencialidades existentes. O 
reconhecimento de uma paisagem em parte degradada – face à extração do carvão – e ao mesmo 
tempo marcada pelas belezas naturais também é o foco do artigo sobre Treviso, Santa Catarina 
(Saavedra e Santiago). A perspectiva é utilizar a atividade turística como indutora do processo de 
recuperação da área degradada. Na mesma intenção, estende-se a reabilitação urbana da Av. Dantas 
Barreto nos bairros de Santo Antônio e São José no centro histórico do Recife (Duarte e Veras). A 
avenida foi objeto de reforma urbana traumática pela demolição da Igreja dos Martírios e do Paraíso 
na década de 1970, e que, atualmente, sofre intenso processo de degradação sócio-ambiental. A 
proposta visa criar maior acessibilidade favorecendo a inclusão de espaços de convivência e pontos de 
encontro, organização do comércio informal e sinalização, proporcionando uma paisagem ordenada, 
atrativa e relacionada aos espaços livres do entorno, entre eles o rio Capibaribe. 

Em relação aos instrumentos urbanísticos no planejamento da paisagem, ressaltando uma paisagem 
marcada pela ineficiência das ações tomadas, situam-se estudos sobre a consolidação de uma APA, as 
potencialidades da Agenda 21 na construção da paisagem cultural e a acessibilidade em áreas públicas. 

O primeiro é um estudo de viabilidade para a implantação de um parque recreativo na nascente do rio 
Batalha na região de Bauru, São Paulo, visando a consolidação de uma área de proteção ambiental. A 
preservação na paisagem implicaria a recomposição da mata ciliar e a despoluição das águas e 
tratamento das margens do rio (Pires). Diante das discussões de agendas, uma preocupação com a 
aplicação da Agenda 21, como instrumento de planejamento urbano leva à discussão de suas 
repercussões na construção da paisagem cultural em pesquisa da UFPE (Pereira e Silva). Na Agenda, 
constata-se a quase inexistência de conteúdo sobre a paisagem a não ser como parte do patrimônio 
natural na visão das cidades sustentáveis. A acessibilidade no projeto dos espaços públicos para 
pessoas portadoras de deficiência física é apresentada na cidade de Florianópolis, em que as normas 
brasileiras não cobrem as especificidades locais (Dischinger, Bins Ely e Daufenbach). Levanta a 
questão da acessibilidade aos espaços públicos, principalmente por pessoas portadoras de deficiências, 
através da criação de novas leis. A acessibilidade é considerada um requisito nos projetos de 
revitalização de espaços urbanos. 



A vegetação como instrumento de controle do ambiente e também indicador de sustentabilidade, em 
pesquisa da UFRGS e UFSC, é tratada mostrando os benefícios trazidos aos espaços públicos quanto à 
temperatura, controle da radiação solar e umidade relativa do ar, além de diminuir o consumo de 
energia e emissão de gases nocivos à atmosfera (Freitas e Pouley; Mascaró, Skowronski e Silva; 
Afonso). Numa visão interdisciplinar, uma metodologia desenvolvida na Universidade Gama Filho, no 
Rio de Janeiro, propõe trabalho conjunto nas disciplinas de Conforto Ambiental e Paisagismo 
(Malafaia e Rodrigues). Aplica conceitos básicos de controle do ambiente aos projetos paisagísticos 
para espaços públicos mostrando que precisam estar relacionados aos perfis climáticos da região 
estudada. 

Outros 4 trabalhos enfocam a metodologia do projeto. Como uma ferramenta de intervenção na 
paisagem, a criação de um software em pesquisa de Minas Gerais, auxilia a elaboração do projeto 
(Oliveira e Oliveira). Já um projeto de espaço lúdico em escolas municipais como atividade de 
aprendizado do curso de arquitetura da UNESP, Bauru, desenvolve a atitude de compreensão e 
respeito pela natureza e estimula os sentidos através da cor, fragrância, textura, luz e som 
(Constantino). Registros das etapas de projetos elaborados em disciplina são sistematizados na FAU-
Anhembi/Morumbi, São Paulo (Silva e Steschenko). No estudo sobre a Lagoa da Conceição, 
Florianópolis, são identificadas duas escalas de percepção: a escala urbana e a escala pontual (Castro e 
Santiago). Na escala urbana a percepção da paisagem se dá de forma ampla relacionando a 
infraestrutura, composições vegetais, enquanto na escala pontual são percebidos detalhes de piso, 
mobiliário, sinalização. 

No último grupo estão 2 artigos que refletem sobre o ensino de paisagismo, procedentes do Espírito 
Santo e de São Paulo. O primeiro analisa o programa de pós-graduação da University of Guelph, no 
Canadá, como exemplo para escolas brasileiras (Penteado). O segundo explora a provocação do 
Encontro: o que fazer com a paisagem agora?, a ser respondida na tríade memória, permanência e 
projeção. Sugere que a própria dinâmica da paisagem ensine o que fazer. Associa a legibilidade e a 
eficiência à visão funcionalista e a legitimidade à discussão do fazer pelos usuários como uma 
aproximação aos valores coletivos (Sandeville Jr). 

4.2. Dimensão Simbólica 
 
Dentre os 8 estudos da dimensão simbólica da paisagem, 5 debruçam-se especificamente sobre um dos 
seus componentes, ou seja, água, pedra, vegetação ou caminhos, 2 abordam a produção da imagem e 
cenários urbanos e 1 trata da relação paisagem e transdisciplinaridade.  

No primeiro grupo a água motiva a discussão da inserção dos rios urbanos na paisagem cultural das 
cidades, no caso do Rio de Janeiro, e o resgate dos valores para torná-los legíveis ou visíveis para a 
população. Precisam ser incorporados à cidade como espaços livres de recreação para fortalecer a 
identidade dos lugares (Costa, Fontenelle, Vieira e Luz). Em seguida, é a pedra que induz a denúncia 
da destruição de cenários paisagísticos como a pedreira de Santa Catarina – visando sua recuperação 
como gesto que busca a legibilidade da paisagem (Flores e Santiago). Então surge a vegetação 
definindo a linguagem do projeto de uma escola através de um teto-jardim que resgata a paisagem de 
Florianópolis (Silva e Santos). A vegetação, presente nos morros, nos mangues e nas restingas, 
construiu a identidade da cidade, além do belo litoral. Reforçando o tema jardim, atingem-se os jardins 
do silêncio que motivam o projeto das estações de trem para a Serra das Ruças em Pernambuco 
(Gonçalves, Sá Carneiro e Campello).  Com conteúdo filosófico, o objetivo é resgatar valores físico-
culturais da paisagem com um novo ‘olhar’ para construir as estações interligadas pelos jardins de 
passagem por sua condição de silêncio, de vazio e de pausa.  

Ainda no âmbito dos jardins, uma experiência de ensino de paisagismo na UFPE metaforiza a 
paisagem como jardins efêmeros (Campello, Veras, Medeiros e Gonçalves). O enfoque recai sobre a 
metodologia projetual para uma arquitetura efêmera, ou seja, projetos de consumo instantâneo com 
ênfase cenográfica a exemplo dos pavilhões, espaços festivos, jardins e exposições temporárias, 
paisagens não tão comprometidas com a durabilidade como as obras convencionais. A relação tempo-



espaço na interpretação da paisagem faz emergir todo o seu simbolismo, na forma, por exemplo, dos 
‘jardins que fluem’, dos ‘jardins que flutuam’, dos ‘jardins marginais’ – elaborações dos ‘jardins 
efêmeros’. 

Do segundo grupo emerge uma pesquisa do Rio Grande do Sul que incide sobre a paisagem 
modificada pela revitalização de centros históricos, com foco no Recife (Campos). A inclusão de 
novos valores envolve agentes públicos e privados e a ênfase na elaboração de cenários urbanos. 
Assim recorre-se à criação de imagens alegóricas, uma reinvenção de tradições, o que dificulta a 
apropriação pelos usuários. Isso difere o bairro do Recife, uma paisagem vitrine, do bairro de São José 
que guarda suas características sócio-espaciais conservando o seu cotidiano. Outro estudo trata da 
representação da paisagem através da utilização do vídeo-arte para a produção de imagens da Avenida 
das Rendeiras em Florianópolis (Ortigara e Pereira). Com a paisagem tornada imagem se quer que os 
passantes – moradores ou turistas – apreendam e valorizem seus aspectos notáveis. O vídeo-arte, 
linguagem escolhida para a experiência, atua como interlocutor, funcionando como um ‘instante de 
revelação’. Por fim, a proposta demonstra perícia e sensibilidade nessa experimentação de leitura da 
paisagem, descortinando-lhe valores e significados ao reconhecer que os limites do telão ‘truncam’ o 
olhar, mas não comprometem a certeza de que a paisagem ‘continua’ além desses limites. 

Coroando a discussão, a abordagem desenvolvida no Canadá vinculada à UFES acerca da 
transdisciplinaridade da paisagem procura mediar o diálogo entre diversos campos disciplinares 
(Caser). Abordar a transdisciplinaridade na paisagem significa entendê-la como um aporte de 
significados, elementos físicos e interação social. O propósito é superar as barreiras disciplinares e 
fazer fluir o diálogo para a criação de uma paisagem legível, eficiente e legítima. 

4.3. Dimensão Morfológica 
 
A dimensão morfológica reúne um conjunto de 7 trabalhos que foram classificados em três grupos 
específicos.  

O primeiro grupo, composto por 2 trabalhos, aborda aspectos relacionados à dinâmica sócio-
econômico-espacial que resulta em renovação da paisagem, face à ação do turismo no município de 
Balneário de Camboriú em Santa Catarina. Ressaltam o impacto com a implantação de uma rodovia, o 
parcelamento e novos usos do solo para uma população de visitantes, o que proporciona um certo 
descompasso entre a estrutura física e a flutuante (Anjos e Simi; Anjos e Bastos). Nesse município, o 
bairro de Nova Esperança é um resultado do fenômeno da periferização urbana de população migrante 
da área rural em busca de emprego e isso repercute na disseminação da cobertura vegetal com a 
implantação de loteamentos e construções. 

O segundo grupo reúne 3 trabalhos em que a paisagem pode ser avaliada por instrumentos urbanísticos 
como o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – previsto no Estatuto da Cidade e analisada através 
de elementos estruturadores como a vegetação e implantação de ciclovia. O primeiro trabalho utiliza o 
EIV para avaliar o impacto de empreendimentos relacionados à dinâmica do uso do solo e da 
paisagem, em Florianópolis, que possa amenizar as descontinuidades das ações e o descaso com o 
espaço público. Refere-se à legibilidade e à legitimidade como critérios de eficiência na análise da 
paisagem (Assen de Oliveira e Do Amaral e Silva). O segundo, do Rio Grande do Sul, salienta a 
importância da vegetação como indutora de sensações na relação com o edifício e com usuário ou 
observador (Mascaró, Skowronski e Souza). Por fim, o terceiro trabalho ressalta a ciclovia como 
elemento estruturador e gerador de revitalização de espaços livres públicos no Rio de Janeiro por 
oferecer a oportunidade de redesenhar os espaços existentes (Tângari). 

O terceiro grupo apresenta 2 trabalhos que abordam meios de interpretação da forma da paisagem no 
ensino e na pesquisa. O primeiro diz respeito à metodologia adotada nas disciplinas do curso de 
graduação e de pós-graduação da FAU-UFRJ. Propõe a integração das disciplinas de Desenho Urbano 
e Paisagismo com base em problemas de grandes centros urbanos com conteúdo voltado para a 
paisagem e a apropriação dos espaços públicos, sob a influência das formas de parcelamento e da 



legislação urbanística (Tângari). O segundo, propõe a produção de um livro a partir do resultado de 
trabalhos desenvolvidos por alunos da graduação das disciplinas de Paisagismo 1 e 2 do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFPE (Veras, Bezerra, Campello, Sá Carneiro e Vieira Filho). O objeto é 
o rio Capibaribe e o objetivo entender, interpretar e projetar imagens futuras para as ‘bordas doces e 
salgadas da cidade’, em que a água é o elemento da paisagem, que ‘percorre, explora e explica’ a 
ocupação do território em rios, açudes/lagoas/canais e mar/mangues, ou seja, como entender um 
território a partir de suas águas.  

4.4. Considerações parciais 
 
Na relação paisagem-projeção prevalece a abordagem da escala macro, ora da cidade, ora do bairro 
sobre a escala micro dos espaços públicos. Por exemplo, na dimensão morfológica todos os trabalhos 
abordam territórios e áreas de grandes extensões. No entanto, no conteúdo mais amplo da Projeção 
predomina a dimensão funcional, o que demonstra uma tendência a vislumbrar uma paisagem eficiente 
(Tabela 3). 

Estão registrados trabalhos que visam à conservação através de propostas de reabilitação em áreas 
degradadas e/ou estagnadas, seja a orla marítima, o centro histórico ou uma área de mineração. 
Aparecem estudos sobre alterações da paisagem pela implantação de loteamentos provocados pela 
ação do turismo, bem como a força de elementos estruturadores como uma ciclovia, na configuração 
da paisagem. Também se evidenciam novas experimentações de controle do ambiente através da 
vegetação. Por outro lado, torna-se visível um avanço na busca por novos instrumentos urbanísticos 
tais como agendas, estatutos, normas e relatórios, capazes de auxiliar na conservação e na 
regulamentação de uma nova paisagem, legível e legítima, em unidades de conservação e outros 
espaços públicos. Propostas de intervenção em nível de graduação, ora em pesquisas ou em 
metodologias de ensino, com foco, por exemplo, nos componentes naturais, demonstram que a 
universidade, na sua função de construir saberes, quer projetar a paisagem ao lado dos órgãos 
institucionais responsáveis que pretendem uma competente gestão de sua conservação. A produção foi 
maior nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Então, o que fazer com a paisagem agora? Para finalizar as considerações dessa desafiante e breve 
análise que resultou numa visão dos estudos da paisagem no Brasil, reconhece-se quão valiosa foi a 
provocação lançada.  Como a maioria dos trabalhos constava no subtema Projeção significa que as 
respostas avançaram num gesto de buscar cenários futuros para a sua qualificação e conservação. As 
dimensões morfológica e simbólica estão presentes nos três subtemas, sendo que a dimensão 
morfológica se destaca com maior número de trabalhos (24) (Tabela 4). Enquanto isso, a dimensão 
histórica é a menos prestigiada, aparecendo apenas no subtema Memória. Por outro lado, a dimensão 
funcional surpreendeu porque, apesar de estar presente em dois subtemas, Permanência e Projeção, 
se destaca pela quantidade de trabalhos (26), chegando a ultrapassar a dimensão morfológica, o que 
parece fazer prevalecer o planejamento funcional.  

Após essa constatação, elegeram-se pontos para discorrer os comentários. A predominância do 
conteúdo se refere à paisagem urbana ressaltando as potencialidades naturais incluindo as águas 
urbanas, portanto abordando a escala macro, das cidades. Os tipos de espaços livres mais discutidos 
são os parques e as praças, principalmente nos aspectos histórico e ambiental. Dessa forma, ficam 
carecendo de estudo outros tipos de espaços públicos como pátios e largos, assim como a abordagem 
sistêmica de espaços livres.  No entanto, o jardim começa a emergir no debate com denominações 
diversas de jardins efêmeros, jardins do silêncio, e finalmente o jardim histórico como categoria da 
paisagem patrimonial. Como ainda não se tem incorporada a condição de jardim ou espaço público 
como paisagem cultural e patrimonial, ou seja, um espaço caracterizado pela presença da vegetação, 
as intervenções de requalificação não são tão significativas e carecem de respaldo teórico do próprio 
conceito de paisagem e patrimônio e da legislação patrimonial. Essa lacuna se evidencia mais pela 



falta de uma produção sobre o paisagista Roberto Burle Marx como um dos expoentes da formação 
do paisagismo no Brasil. Nota-se também o início de uma discussão multidisciplinar em que se 
agregam a poesia e a pintura, não só na combinação das disciplinas como na pesquisa e ensino, o que 
marca o subtema Projeção. Nos três subtemas, os estados que mais se destacaram são Pernambuco e 
Rio de Janeiro. 
 
 
Tabela 1 – Subtema Memória 

Dimensão Conteúdo Geral U. F. Quantidade 
Simbólica Representação e imagens PE, RJ 3 

  Identidade do lugar AC, AL, MG 6 
Histórica História de cidades e espaços livres públicos PE, AL, RJ, SC  5 

  Identidade dos bairros PE, AL, RJ, MG 4 
Morfológica Evolução do traçado urbano PB, AL, RJ, RS 4 

  Transformação do projeto dos espaços públicos PE, AL, RJ 4 
 
 
Tabela 2 – Subtema Permanência     

Dimensão Conteúdo Geral U. F. Quantidade 
Funcional Instrumentos urbanísticos de controle e SC, SP, PB, RN 6 

  proteção    
 Paisagem cultural PE 1 
  Escalas do projeto paisagístico; avaliação do uso SC 3 

Morfológica Implantação de loteamentos pela ação do turismo PE, AL, SC 4 

  Projeto paisagístico e uso de praças PA, PE, SP, RJ 5 
Simbólica Imagem da cidade RN, SC 2 

  Representação  DF, PE, MA 3 
 
 
Tabela 3 – Subtema Projeção     

Dimensão Conteúdo Geral U. F. Quantidade 
Funcional Conservação (instrumentos urbanísticos, PE, SP, SC 7 

  reabilitação e articulação)     
  Controle e sustentabilidade urbana através da  RJ, SC, RS 4 
  vegetação     
  Metodologia de ensino de projeto paisagístico SP, SC 4 
  Avaliação do ensino de paisagismo ES, SP 2 

Simbólica Componentes naturais (água, pedra, vegetação) PE, RJ, SC 5 
  Cenários e representações  SC, RS 2 
  Transdisciplinaridade ES 1 

Morfológica Parcelamento e uso do solo pela ação do turismo SC 2 
  Instrumentos urbanísticos e elementos estruturadores RJ, SC, RS 3 
  Metodologia de ensino de projeto paisagístico PE, RJ 2 

 
 
 



 
 
 
Tabela 4 – Síntese: Memória, Permanência e Projeção   

Subtemas Dimensão Conteúdo Quantidade 
Memória Simbólica Representação, imagem e identidade 9 

 Histórica História dos espaços públicos e Identidade do lugar 9 
 Morfológica Evolução do traçado urbano 8 
    Transformação do projeto dos espaços públicos   

Subtotal     26 
Permanência Funcional Instrumentos urbanísticos de controle e proteção, 10 

   diagnóstico, projeto paisagístico, avaliação do uso   
 Morfológica Parcelamento de loteamento pela ação do turismo, 9 

   projeto paisagístico e uso das praças   
 Simbólica Imagem e representação 5 

Subtotal     24 
Projeção Funcional Articulação/intervenção, instrumentros urbanísticos, 17 

    Controle do ambiente, metodologia de ensino    
  Simbólica Componentes naturais, imagem, 

transdisciplinaridade 
8 

  Morfológica Dinâmica sócio-espacial, instrumentos urbanísticos 7 
    Metodologia de ensino    

Subtotal     32 
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