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Abstract: Completely inserted in the urban area of João Pessoa, the third most ancient city in Brazil, 
founded in 1585, the Boi Só Farm is still a live mark of the rural past when the city was immersed for 
more than  three hundred years. 
Its arise and development in a singular way reveals historic, architectonic and environmental values 
for the city constitution. 
In spite of the government protection by IPHAEP, the State preservation agency, there are many 
points representing serious damage risks such as abandonment, bad utilization, urban speculation, 
trees diseases and territory invasions. 
This research presents the importance of Boi Só Farm, pointing at the injuries and indicating some 
possible ways to revert this situation, as tourism. Therefore João Pessoa city would acquire one more 
touristic point and bring back part of its history. 
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1. UM BREVE HISTÓRICO. 

A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, estabeleceu seu núcleo inicial em 1585, na margem 
direita do rio Sanhauá, afluente do rio Paraíba, e estendendo-se em direção à colina próxima a esse. No 
decorrer de sua história, João Pessoa, expandiu-se na direção do nível mais alto de seu relevo, 
processo que veio a configurar as chamadas cidades baixa e alta.  

Seu território de origem e desenvolvimento possui aspectos físicos bem peculiares, sendo delimitado à 
noroeste pelo rio Sanhauá e Paraíba; a leste pelo mar e a sudoeste pela Mata Atlântica, hoje, reserva 
ambiental Mata do Buraquinho. Seu crescimento urbano ocorreu de forma mais significativa, por volta 
do final do século XIX e início do século XX, proporcionando uma ocupação urbana que avançou na 
direção do mar, especialmente pela abertura da avenida Epitácio Pessoa, um importante eixo viário 
dentro da cidade.  

A ocupação inicial das terras da Paraíba fundamentou-se na grande propriedade territorial, a chamada 
sesmaria. A primeira sesmaria paraibana foi concedida ainda no século XVI, período no qual o 
número de sesmarias não passou de cinco. Na primeira metade do século XVII, essa quantidade 
cresceu, mas a extensão das propriedades não ultrapassou os vales dos rios Paraíba e Mamanguape, o 
que significou uma colonização ainda restrita ao litoral. Na segunda metade do século XVII e, 
principalmente, no Século XVIII, essas sesmarias alcançaram os pontos mais distantes do território 
Paraibano, o que representou sua expansão, com a incorporação das terras sertanejas à colonização. 
No século XIX, as sesmarias concedidas aos que desejavam lavrar a terra baixaram de número, tanto 
pelo fato de já se encontrar o território quase inteiramente ocupado, quanto pela lei de Terras, de 1850, 
que extinguiu o sistema sesmarial. Daí em diante, as chamadas terras devolutas somente puderam ser 
adquiridas mediante compra. (OCTÁVIO, 1995) 
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Assim, estabeleceu-se na zona da mata o latifúndio monocultor, favorecido pelos rios, solo de tipo 
massapé e, principalmente, pela demanda dos mercados externos, que ensejavam o cultivo da cana-de-
açúcar e a instalação de engenhos. A sesmaria, que originou o latifúndio canavieiro no litoral e brejo e 
o binômio pecuária-algodão no sertão, responsabilizou-se pela ocupação da Paraíba.  

Durante o período de expansão, as casas da cidade serviam de residência de férias principalmente para 
as famílias dos Senhores de Engenho e, além disso, existiam muitas chácaras em suas proximidades 
que abasteciam a cidade com produtos de subsistência.  

Neste contexto, encontramos relatos sobre a Fazenda Boi Só em RODRIGUEZ, que diz, “Francisca 
Fernandes de Lima, em maio de 1856, registrando a posse de suas terras dizia possuir ‘um sítio, no 
lugar Boi-Só, anexo a outro que , antigamente, se denominava Afoga-Boi’. Essa denominação Boi Só 
provém do nome do primitivo proprietário, o francês Boisôt [ou Boisson] que o popular inculto 
aportuguesou para Boi-Só”. (RODRIGUEZ, 1962. p. 21) 

Vemos em RODRIGUEZ que, a partir de julho de 1856, o sítio passa ao novo adquirente Simplício 
Narciso de Carvalho. Dessa época em diante, tornou-se o celeiro alimentício da cidade, suprindo-a de 
verduras, frutas e cereais, entrando depois em período de estagnação. O autor diz: “... nesse particular, 
a estrela do Boi Só empalideceu, continua não obstante, como uma das boas propriedades, nos 
arredores da capital, confinando com o antigo Sítio do Tenente onde hoje, funciona o asilo da velhice 
desamparada Carneiro da Cunha, o qual, por sua vez faz extrema na estrada começada na atual 
Avenida Epitácio Pessoa, separa o terreno da Usina de Luz do Tambiá e vai ter no falado Boi Só cujo 
proprietário, na época presente é o Dr. Isidro Gomes da Silva, figura acatada nos círculos socias e 
políticos de nossa terra”. (RODRIGUEZ, 1962. p. 22) 

 

 
Figura 1. "...a árvore à esquerda assinala o caminho do Sítio Boi-Só". (fonte: Roteiro Sentimental de uma 
Cidade, RODRIGUEZ, 1962. p. 21) 

O Dr. Isidro Gomes, chefe político paraibano da velha república, adquiriu a Fazenda Boi Só no ano de 
1927. Atualmente a fazenda pertence a seus herdeiros. Em 1935, o Dr. Isidro contrata,  para efetuarem 
uma reforma no projeto original [1849?] da Casa Grande, dois famosos profissionais que residiam na 
cidade, os italianos e engenheiros-arquitetos, Hermenegildo de Lascio e Giovanni Gióia, responsáveis 
por várias obras de modernização da arquitetura Pessoense. (Jornal A União, novembro de 1998) 

A configuração arquitetônica original da Casa Sede da Fazenda Boi Só, provavelmente de 1849, 
deduzida a partir da bibliografia e por levantamento realizado no local, baseava-se na arquitetura 
colonial, apresentando uma distribuição simples dos ambientes, construídos sobre um embasamento. 
Assim temos um vestíbulo após a entrada principal, logo à frente as alcovas e, posteriormente, a 
cozinha que também era o ambiente das refeições. Rodeando estes ambientes, tem-se as salas e os 
demais quartos, por vezes destinados à hospedes. Essa distribuição de planta apresenta similaridade e 
forte herança de plantas de edificações civis da época colonial, construções que apresentavam poucas 
mudanças de uma região para outra do país, com esquemas arquitetônicos elementares, tais como 
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paredes grosas, alcovas, corredores, poucos ambientes, telhados elementares e balcões de ferro. (REIS 
FILHO, 2002) 

 

 
Figura 2. Planta Primitiva da Casa Sede. (fonte: levantamento realizado pela pesquisadora e pelos técnicos do 
laboratório de Topografia da UFPB) 

No decorrer do tempo, surgiram as novas necessidades e um setor de serviço foi instalado na lateral 
esquerda da planta. Depois, por ocasião da ultima reforma de 1935, as alcovas recebem novas funções, 
como saletas de transição aos ambientes. Foram construídos os alpendres, mais um banheiro interno, 
um gabinete e acima deste, um pavimento que consta apenas de uma suíte. Dessa suíte, pode-se seguir 
por uma escada externa e chegar ao terraço, de onde é obtida uma boa visão da propriedade e dos 
bairros adjacentes. 

 
Figura 3. Planta atual da Casa Sede, proveniente da reforma de 1935. (fonte: levantamento realizado pela 
pesquisadora e pelos técnicos do laboratório de Topografia da UFPB) 

A “Casa Grande” é um belo exemplo de arquitetura das casas senhoriais do século XIX e seus salões 
já recepcionaram visitantes ilustres, entre eles o Imperador D. Pedro II, que jantou no local em sua 
visita à Paraíba. (Jornal A União, novembro de 1998) 

 
Figura 4. Panorama Geral da edificação.Vista da fachada sul da Casa Grande. (fonte: pesquisadora, 2001) 

Então, por sua importância dentro do contexto urbano e da história da cidade, bem como pela beleza 
do conjunto arquitetônico, em agosto do ano de 1980, o Sobrado e a Capela de Santa Luzia foram 
tombados pelo IPHAEP - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, pelo 
Decreto no 8.656. 

Por várias décadas o casarão foi utilizado como hospedaria para visitantes ilustres como políticos, 
artistas, religiosos e profissionais liberais. Dentre esses podemos citar: Sergio Bernandes, arquiteto do 
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Hotel Tambaú e Espaço Cultural, Dom Helder Câmara, Chico Anísio, Paulo Autran, entre outros. 
Recentemente, a Fazenda Boi Só foi levada para as telas da televisão, durante a exibição da mini-série 
“O Auto da Compadecida”. (Jornal dos Estados, agosto de 2001) 

 

2. A PAISAGEM. 

5.  
Figura 5. Vista do panorama sul, na direção da Av. Epitácio Pessoa, obtida do terraço [mirante] acima do 
volume vertical da Casa Grande. (fonte: pesquisadora, 2001) 

Apesar da bibliografia consultada tratar em alguns momentos a propriedade como um sítio, a extensão 
de suas terras proporciona muito mais uma configuração de fazenda. Hoje a fazenda Boi Só possui 
aproximadamente 89 hectares e está situada nos limites do bairro dos Estados, sendo delimitada ao sul 
pela Av. Acre, onde termina o referido bairro; ao norte pela Av Tancredo Neves e favela Comunidade 
dos Ipês, que se forma há vários anos às suas margens; a leste por uma Área de Proteção Ambiental 
Permanente, uma área alagada e pela BR-230; a oeste pelo bairro dos Ipês. 
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Figura 6. Mapa de Localização da Fazenda Boi Só. Em destaque, hachura diagonal: Fazenda; hachura 
horizontal: Área de Proteção Ambiental Permanente; hachura vertical: início do Município de Cabedelo. (fonte 
Mapa: Prefeitura Municipal de João Pessoa. Editoração: Pesquisadora) 

Outro dado que confirma a grande extensão da Fazenda Boi Só no passado é o fato de que, das suas 
terras, nas quais existia um engenho e atividades de pecuária e agricultura, foram originados os bairros 
do Bessa, Manaíra, Jardim Luna, Conjunto João Agripino, parte do Bairro de Mandacaru, Ipês e 
Bairros dos Estados, incluídas as áreas que se estendem até as proximidades do Conjunto Renascer no 
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município de Cabedelo, hoje em conurbação com a cidade de João Pessoa. (Jornal dos Estados, julho 
de 1998 / Jornal A União, novembro de 1998 e IPHAEP) 

A fazenda representa ainda uma forma de crescimento que, para a época, estava revolucionando e indo 
de encontro às tradições locais, ou seja, uma propriedade com características agrícola e pecuária, 
dirigindo-se para o litoral. Isto ocorria no ano de 1862, quando praticamente todas as grandes 
propriedades, excetuando-se alguns pequenos sítios, buscavam o interior do estado ou a referida zona 
da mata. Essas grandes propriedades instalavam-se nas vizinhanças de cidades como Sapé, Espírito 
Santo, Guarabira, Bananeiras e outras, pois tais proprietários buscavam as terras mais férteis da região. 
Enquanto isso, o primeiro proprietário da Fazenda fez o oposto, comprando grandes faixas de terras 
muito próximas ao litoral, que acabaram por deixar sua propriedade com enormes proporções.  

O relevo da sua atual dimensão é marcado por uma área plana situada no início da propriedade pelo 
Sul, onde se localiza a Casa Sede e a Capela. Posteriormente, na direção Norte, demonstra declive que 
termina em forma de barreira na metade da propriedade, onde também encontramos uma extensa área 
alagada. Logo após, inicia-se um terreno plano que permanece assim, ladeando a Área de Preservação 
Permanente até o encontro com a Av. Tancredo Neves. Entre as duas faixas planas de terra é 
registrada uma diferença de aproximadamente 20 metros. 

A vegetação é predominantemente constituída de árvores frutíferas, como mangueiras e cajazeiras, na 
área da entrada da fazenda, e a partir do declive acentuado são encontradas espécies remanescentes da 
mata atlântica, como ipês e paus-brasil. 

 

Figura 7. Vista da vegetação do lado Norte [Fazenda e Área de Proteção Permanente], obtida do terraço 
[mirante]. No horizonte, é possível perceber os edifícios dos bairros verticalizados de Manaíra e Bessa, na faixa 
litorânea da cidade. (Fonte: pesquisadora, nov. de 2001) 

Um fato preocupante em relação à vegetação é a infecção das árvores por fungos do tipo Botryo 
Diplodiafp, conhecido como “morte descendente da mangueira” e pelo Ceratocystis Simbriata, 
conhecido como “Mal do Recife”, este último, considerado sem cura. Tais doenças, já vêm a algum 
tempo sendo motivo de preocupação e de reportagens nos jornais da cidade como no caso do artigo do 
jornal A União no qual se diz: “... a fazenda Boi Só e o orfanato Dom Ulrico onde a secretaria 
[Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDMA] registrou ponto de foco 
altíssimo do fungo. Para se ter uma idéia, na fazenda Boi Só, há 27 mangueiras doentes e 17 em 
estado final...”. (Jornal A União. 14 de março de 2001) 
 

6.                                                         7.  
Figura 8. Vista de uma mangueira morta, antes da poda, atrás da Capela tombada. (Fonte: pesquisadora, nov. de 
2001) 
Figura 9. Vista de um Flamboyant morto, caído durante chuvas. Percebe-se o risco de danos ao imóvel tombado 
da “Casa Grande” (Fonte: pesquisadora, nov. de 2001). 
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Os proprietários herdeiros, que hoje são em números de sete, tentam obter da propriedade alguma 
fonte extra de renda, tendo em vista os altos impostos pagos pela dimensão da propriedade. 
Atualmente hospedam pequeno plantel de cavalos de terceiros, em instalações improvisadas, próximas 
à antiga cocheira. Alugam o terreno, próximo à entrada principal, e a Casa Grande para festas de 
casamentos, aniversários, batizados etc., e promovem a realização de cultos católicos na Capela 
tombada para um pequeno grupo de moradores do bairro. Além disso, acobertados pela falta de 
tombamento da área do entorno das edificações, os proprietários iniciaram a venda de lotes das terras 
localizadas pelo lado da entrada principal, margeando a Av. Acre, o que vem descaracterizando a 
paisagem. 

 

3. A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. 

A existência da Fazenda Boi Só é um fato que desperta interesse, sendo de grande importância 
arquitetônica, histórica e ambiental. Agora, totalmente inserida no entorno de uma área residencial 
tradicional na malha urbana da cidade, é o resquício ainda vivo de um passado praticamente rural que 
estivera, por mais de 300 anos, envolvida a cidade de João Pessoa. 

A situação dos imóveis tombados, bem como do restante da propriedade, é de abandono sendo 
facilmente identificados sinais avançados de prejuízos físicos na estrutura da Casa Grande, nas 
instalações da antiga cocheira, que já teve seu telhado desmoronado, na edícula da caixa d´água e da 
cisterna, local de onde vem a água para consumo. 

Em que pese tudo isso, nota-se que existem diversos fatores, como a especulação imobiliária, o 
problema das invasões irregulares de boa parte da propriedade pela favela “Comunidade dos Ipês”, na 
parte das terras que margeia a Av. Tancredo Neves, e até mesmo o comércio que se instalou nesse 
local. Configuram-se como constantes ameaças para a redução do perímetro da fazenda e ainda 
prejudicam a existência da Área Permanente de Preservação Ambiental que, juntas, formam uma 
importante área verde para a cidade. 

Outro fator, este comentado pelos próprios donos da fazenda por ocasião desta pesquisa, é a grande 
quantidade de impostos pagos ao governo pela posse da terra, que prejudica as tentativas de qualquer 
melhoria ou a viabilização de algum projeto de revitalização, forçando-os a lotear a propriedade, 
especialmente a parte situada no lado sul, no entorno imediato da Casa Grande e Capela, prejudicando 
assim a ambiência dos bens tombados. 

Nesse contexto, é possível perceber pelas imagens fotográficas abaixo, tiradas em diferentes 
momentos da construção de um imóvel residencial multifamiliar, o efeito causado pelas construções 
executadas dentro do terreno da fazenda. 

8.                                       9.  
Figura 10. Vista da construção de edifício residencial multifamiliar pelo lado leste, em fase estrutural. (Fonte: 
pesquisadora, nov. de 2001) 
Figura 11.  Vista do edifício residencial multifamiliar concluído. (Fonte: pesquisadora, maio de 2002) 

Como fundamento, em relação à ação ameaçadora da especulação imobiliária, encontra-se nas Cartas 
Patrimoniais, consideradas de consenso mundial, o alerta para a questão das agressões citadas, uma 
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delas sendo bastante específica, quando diz: “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. Uma proteção especial deveria ser assegurada às proximidades dos monumentos”. (Carta 
de Paris, UNESCO-1962) 

Em relação à vegetação ameaçada temos ainda que: “As medidas preventivas para a salvaguarda das 
paisagens e dos sítios deveriam visar a protegê-los dos perigos que os ameaçam. Essas medidas 
deveriam consistir essencialmente no controle dos trabalhos e atividades suscetíveis de causar dano 
às paisagens e aos sítios e especialmente, de:(item a) Construção de edifícios públicos ou privados de 
qualquer natureza. Seus projetos deveriam ser concebidos de modo a respeitar determinadas 
exigências relativas ao próprio edifício e, evitando cair na imitação gratuita de certas formas 
tradicionais e pinturescas, deveriam estar em harmonia com a ambiência que se deseja 
salvaguardar;(item f) Desmatamento inclusive destruição de árvores que contribuem para a estética 
da paisagem, particularmente as que margeiam as vias de comunicação ou as avenidas”. (Carta de 
Paris. UNESCO-1962.) 

Nesse sentido, observa-se para a área a ausência de uma maior fiscalização pelo IPHAEP, órgão 
estadual responsável pelo tombamento e pela fiscalização dos bens, e sua falta de articulação junto ao 
governo do estado, na medida em que não exigiu deste poder o estabelecimento de parâmetros 
legislativos, tais como, áreas non aedificandi e gabaritos predeterminados para construções, nem 
executou ações no sentido de impedir a edificação de novos prédios de grandes proporções no entorno 
imediato das edificações tombadas, o que acarreta a crescente descaracterização da área, prejudicando 
assim sua ambiência. 

É importante também salientar que a questão da fazenda Boi Só mobiliza um número considerável de 
pessoas que se interessam pela sua história e procuram sua preservação, pelo menos, do entorno 
imediato às edificações tombadas. Esses interessados esporadicamente expõem a história da fazenda 
nos jornais da cidade e programas televisivos, sugerindo novas possibilidades de utilização e formas 
de obtenção de capital. Em conseqüência, seria evitada qualquer ação danosa por parte dos atuais 
proprietários com a implementação de alguma atividade incompatível com os imóveis tombados, que 
venha a causar-lhes agressões irreversíveis, ou a venda e desmonte parcelado de suas terras.  

 
Figura 12. Vista da Capela tombada de Santa Luzia. (Fonte: Jornal do bairro dos Estados, fev. de 2001) 

Pelo jornal existente no bairro dos Estados é possível perceber o apoio da comunidade, especialmente 
da AMABE – Associação dos Moradores do Bairro dos Estados, onde é possível encontrar sugestões 
vindas da população para evitar o desmonte principalmente da faixa plana de terras onde estão as 
edificações tombadas, como as que se segue: “... no caso da fazenda, existem várias maneiras de se 
adquirir recursos financeiros, tais como: hotel fazenda, escola colégio agrícola, galeria de artes, 
colônia de férias, realização de cerimônias religiosas (casamentos e batizados), até mesmo a 
cobrança de uma taxa de visitação do público, transformando a ‘Boi Só’ num ponto turístico da 
cidade de João Pessoa”. (Fonte: Jornal do Bairro dos Estados, fevereiro de 2001) 

Como forma de inspiração para esse desejo popular, encontram-se no trecho das Normas de Quito de 
1967, alternativas para os problemas de ocupações dos imóveis após sua revalorização, o qual sugere o 
turismo e as atividades de lazer e cultura, afirmando que: “Os valores propriamente culturais não se 
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desnaturalizam nem se comprometem ao vincular-se com os interesses turísticos e, longe disso, a 
maior atração exercida pelos monumentos e a fluência crescente de visitantes contribuem para 
afirmar a consciência de sua importância e significação...”. (Normas de Quito de 1967) 

Por fim, salientamos que os fatos acima elencados foram os principais motivadores que conduziram a 
realização desta pesquisa, que tem por objetivo principal destacar a importância da Fazenda Boi Só 
como patrimônio histórico, arquitetônico e, inclusive, ambiental. Expor a necessidade de revalorização 
das edificações tombadas e de seu entorno, propor e implementar atividades compatíveis com suas 
características é uma forma de assegurar a integridade de todo o conjunto: arquitetura e paisagem. 
Dessa forma, a cidade de João Pessoa estaria ganhando mais um atrativo turístico e resgatando do 
esquecimento parte da história de sua formação. 
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