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ABSTRACT: 
 
This research focuses questions about the consevation of the public spaces, in special, Casa Forte 
square, the first brasilian garden designed by the landscape designer Roberto Burle Marx, in 1935,  
located in the city of Recife, capital of Pernambuco state. The paper enphasizes, through the 
“graphic vision” and “imaginary doors”, the change of the relation between the square, as an  
artistic object, and its surrounding landscape. 
 
Key-words: public space, consevation, “graphic vision” and “imaginary doors”, surrounding 
landscape 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho foi elaborado a partir da monografia de conclusão do Curso de Especialização em 
Gestão do Patrimônio Cultural Integrado ao Planejamento Urbano da América Latina, em 2002, e 
objetiva apresentar algumas contribuições para a conservação do primeiro jardim público projetado 
pelo paisagista Roberto Burle Marx, em 1935. Como objeto de estudo, foram escolhidas as 
alterações realizadas no entorno da Praça de Casa Forte, localizada no bairro de mesmo nome, na 
zona norte da Cidade de Recife – PE, que é um espaço público de valor significativo, ou seja, 
patrimônio cultural. 
 
O ponto de partida para a apreciação de tais alterações foram as questões: O que se via nos jardins 
de Burle Marx? Como era aquele lugar para cada um que por ali passava? Além delas, surgiu um 
ponto significativo: o pórtico de entrada da Igreja (foto 1), percebido ao percorrer o local na 
tentativa de captar em fotografia o que ali se apresentava - a Praça poderia ser vista através de 
muitas portas. Portas imaginárias que olhavam para o passado, o presente e o futuro. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 1 – Hall de entrada da Matriz da Casa Forte. Foto: Fátima Mafra, 2002. 



 2 

Nessa perspectiva, observou-se como um olhar gráfico poderia despertar novas visões para a 
paisagem do entorno da Praça. Esse olhar subsidiou o investimento de um método de 
decomposição de vistas da paisagem, de pontos pré-estabelecidos, confeccionadas em fotografias 
preto e branco. Indagou-se, também, como contribuir para preservar sua memória, dar sentido de 
permanência à sua ambiência e sugerir uma transição para a projeção de suas paisagens futuras.  

Os conceitos de conservação urbana integrada e de patrimônio, vistos no decorrer do curso de 
especialização, e o de paisagem segundo a compreensão de Lúcia Veras (1999), respaldaram as 
questões levantadas sobre o objeto em estudo. A estes foram acrescentados os conceitos de 
transição e ambiência elaborados a partir dos estudos de Elvan Silva (1994) e Gordon Cullen 
(1961). Com base nesses referenciais teóricos partiu-se para uma abordagem do histórico da praça, 
de modo a compreender a evolução de sua paisagem. Nos escritos sobre Burle Marx, pesquisou-se 
referências do seu olhar, a sua maneira de sentir os espaços e principalmente sobre o seu ato 
criador. 

Depois, foram estabelecidos os conceitos necessários para a compreensão do método do olhar 
gráfico, o de porta e o de instâncias perceptivas de “aqui e além” do urbanista e pintor inglês, 
Gordon Cullen (1961), que muito contribuiu para a leitura da paisagem da Praça de Casa Forte com 
seu método, eminentemente gráfico, da visão serial e instâncias perceptivas. Seguiu-se, então a 
aplicação do método. 

Finalmente se analisou a paisagem da Praça de Casa Forte e do seu entorno, detectando-se 
problemas e refletindo-se sobre novas formas de pensar a paisagem. Concluiu-se que a utilização 
do método apresentado possibilitou ponderar sobre as conquistas alcançadas na compreensão da 
paisagem e do estudo de caso e sugerir diretrizes para a conservação de sua memória, a 
permanência de sua ambiência e projeção de sua paisagem.  
 
 
2. A PRAÇA DE CASA FORTE E SUAS PORTAS IMAGINÁRIAS 

2.1 Patrimônio e Conservação Urbana Integrada  
 
Os conceitos de Patrimônio e Conservação Urbana Integrada juntamente com o conceito de 
paisagem, de transição e de ambiência apresentados abaixo foram tratados como portas imaginárias 
por onde se olhou a Praça. Foram linhas de pensamentos tão importantes, quanto aquelas que 
enquadraram o olhar, apresentadas mais à frente, como determinantes para a salvaguarda de valores 
paisagísticos dos espaços públicos. 

Para Jukka Jokilehto (2002), se constitui patrimônio qualquer recurso do patrimônio cultural (um 
trabalho artístico, uma edificação ou área histórica), que se define e reconhece como singular seus 
aspectos tangíveis e intangíveis, sempre que for proposto para restauração. A restauração é pois, o 
momento metodológico do reconhecimento do bem na sua consistência física e no seu significado, 
visando a sua transmissão para o futuro. 

Entendendo-se um bem como aquilo que, por determinadas características, se constitui patrimônio, 
carregando consigo a necessidade de ser transmitido às futuras gerações, é a sua conservação que 
dará a este bem a possibilidade de cumprir essa missão. Assim, num primeiro momento 
conservação pode ser tomada como termo geral para a salvaguarda e proteção do patrimônio 
histórico e como a ação de prevenção de sua decadência. Nessa ação de conservação, estão 
inseridos, segundo a UNESCO, a proteção do patrimônio cultural e natural de áreas históricas e 
paisagens culturais, incluindo atividades humanas, edificações, organização espacial e arredores.  

Estas são somente idéias iniciais sobre os conceitos para chamar atenção do que existe de 
patrimônio numa área urbana e de como o tratamento que a ela é dispensado pode influir em seu 
destino. Conseqüentemente as ações de conservação, por si só, falam da sociedade proprietária 
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desse patrimônio. É o que aponta Vera Millet (1988), em seu livro A Teimosia das Pedra: “Na 
cidade, os testemunhos construídos tomam vida, penetram nos homens e são por eles penetrados; 
nela, a história e o tempo tornam-se visíveis”. 

Nessa perspectiva, rever a história, analisar os caminhos percorridos pela sociedade até hoje pode 
ser a forma para entender a cidade. A forma urbana é o resultado de um trabalho coletivo de 
gerações. Segundo Augustin Berque (1998), a cidade é um espaço arquitetônico, mas também, uma 
matriz a tornar visível a relação que tem uma sociedade com o espaço e a natureza, expressa na 
paisagem. Quando formas que guardam a memória da história da cidade desaparecem, é a cidade 
que desaparece. 

Do conceito de conservação, como termo geral para a salvaguarda e proteção do patrimônio 
histórico, passou-se a idéia de conservação integrada, que se originou no urbanismo progressista 
italiano dos anos 70. Seus princípios serviram, entre os anos 70 e 80 para a construção de uma 
imagem de eficiência administrativa, de justiça social e de participação popular. Nas décadas de 80 
e 90, a proposta de conservação integrada passou a funcionar na revitalização ou reabilitação de 
áreas centrais deprimidas ou obsoletas, associando-se à proposta de recuperação do valor 
imobiliário dos estoques de habitação. A reabilitação e a revitalização foram o início do 
desenvolvimento de políticas neoliberais para a municipalidade. A partir daí, segundo Jukka 
Jokilehto (2002), a conservação urbana se transformou em estratégia de agregação de valor à 
economia urbana das localidades e em um poderoso instrumento de atração de investimentos 
privados, de ordem nacional ou internacional. 

A Declaração de Amsterdã, em 1975, segundo Lapa e Zancheti (2002), sistematizou os princípios 
da conservação integrada reservando para patrimônio um entendimento restrito ao patrimônio 
arquitetônico e os conjuntos urbanos. No entanto, não foi específica em relação aos espaços 
públicos, mais propriamente o jardim histórico que só foi tratado particularmente como patrimônio, 
com a carta de Florença, de 1981, onde é compreendido como responsabilidade coletiva, estando 
assim sob tutela de todos os atores sociais. A conservação urbana e territorial é uma proposta de 
planejamento onde se procura responder às demandas de crescimento urbano e de infra-estrutura 
pela reutilização de áreas existentes mediante um processo de qualificação. 

Ainda segundo Lapa e Zancheti (2002), a revitalização urbana, como estratégia de 
desenvolvimento local, só aparece no Brasil na década de 90. Os cidadãos são instigados a se 
manifestarem e a participarem da construção da Cidade que desejam. Além disso, em tempos onde 
se procura um desenvolvimento sustentável e compreende-se a importância de tudo o que se pode 
considerar patrimônio, a conservação integrada deve ser tomada como ponto de partida para a 
gestão das cidades, dos territórios e de suas paisagens. 

A paisagem das cidades denuncia tudo o que a acomete, a Praça de Casa Forte e as alterações do 
seu entorno são exemplos dessa realidade. Mediante a importância desses acontecimentos 
investigou-se a idéia de paisagem com base nas questões: O que se podia ver na paisagem? Porque 
paisagem se constituía patrimônio? 

2.2 Paisagem 
 
Para uma definição de Paisagem, tomou-se como base o pensamento formulado por Lúcia Veras 
(1999). Partindo do espaço real objetivado, essa autora investiga a paisagem, considera o suporte 
físico-geográfico, o meio-ambiente, que desperta no homem percepção estético-sensorial. Essa 
percepção provoca naquele, ações que se materializam nas relações sociais, nas manifestações 
culturais e históricas: “a paisagem como espaço real objetivado possui o suporte da natureza como 
constructo ecológico, desperta a percepção estético-sensorial como constructo psicológico e 
exprime a materialização das relações sociais, como constructo social. Manifesta, assim, uma inter-
relação entre os aspectos ecológico-racionais, os estético-sensoriais e os histórico-sociais, 
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compondo, enfim, um constructo eco-psicossocial, definido por uma determinada sociedade que 
tem seus valores, cultura e história próprios”. 

A autora deixa claro que o conceito de paisagem perpassa o que é visível, indo além dessa instância 
sensorial. Também fica evidente que ao se apropriar e intervir no meio, o homem deixa sobre ele 
registros dessa ação. A paisagem funciona como espelho, revelador da ação do homem sobre ela, e 
tem também a propriedade de instigá-lo e de influenciar em seu comportamento. 

Burle Marx, em conversa com Leenhardt (2000), diz que a paisagem também se define por 
exigências estéticas, e que não é “luxo nem desperdício, mas uma necessidade absoluta para a vida 
humana e sem a qual a própria civilização perderia sua razão de ser”. Nesta colocação, o valor 
atribuído à paisagem pode levar à percepção de que ela, tanto como os bens móveis e imóveis, se 
constitui um patrimônio. Um patrimônio cultural e como tal ameaçado, sendo sua principal ameaça 
a ignorância.  

2.3 Transição 
 
Das várias definições encontradas em dicionários de língua portuguesa, sobre o vocábulo 
‘transição’ foram destacadas as três primeiras acepções de Houaiss (2001): “1. ato ou efeito de 
transitar; 2. passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição etc. a outra; 3 modo 
de ligar as partes de um discurso [..]”. A partir dessa busca inicial, tomou-se transição como 
intervalo, espaço que liga, por exemplo, as faixas carroçáveis de uma via pública a um espaço 
privado. Geralmente esta passagem se faz pela calçada (espaço público) e o jardim (espaço 
privado), estabelecendo um intervalo, ou transição, entre o que é de uso público e o que seria de 
uso privado. Esta foi uma primeira idéia para um espaço de transição. Levando este conceito para a 
expressão gráfica, o desenho ou a pintura, a composição, isto é, a maneira como se distribui os 
elementos no plano, o espaço que se abre entre um elemento e outro serve para equilibrar, amenizar 
ou tencionar esta relação. Então, o espaço de transição que, por simples nomeação talvez possa 
parecer um lugar provido de pouco sentido, não tendo, muitas vezes, senão o de fazer transitar de 
um espaço a outro é, por sua função mesma, de extrema importância. 

Cullen (1970) ao analisar os espaços urbanos, estudando as relações que existem entre as 
edificações, observou certas ocorrências que dizem respeito aos espaços de transição. Assim, 
apresentou o recinto, largo, pracinha ou pátio, como espaço de transição entre as vias e os edifícios. 
Estes espaços promovem uma ligação, um diálogo mais rico entre as partes, criando um novo 
espaço que, por sua vez, abarca outras funções, além de valorizar o ambiente. 

Burle Marx na sua concepção de jardins, de espaços, tinha plena consciência do valor e função dos 
espaços de transição. Em suas obras colocava no espaço o duplo registro estético da experiência do 
corpo e da percepção visual. No entanto o que se tem, no entorno da Praça, é o resultado da total 
inobservância do valor e da importância dos espaços de transição. Nada resta do harmonioso 
conjunto que envolvia a Praça. O espaço de transição, à medida que liga todos os espaços, exerce  
papel fundamental na composição da paisagem dando-lhe características específicas, determinando 
e definindo sua ambiência. 

2.4 Ambiência 
 
O conceito de ambiência propicia uma reflexão sobre o que se quer preservar nos espaços públicos.  
Elvan Silva (1994) faz a distinção entre ambiente e espaço, sendo ambiente o termo mais 
apropriado para receber sentidos culturais, sensoriais e estéticos. Nesta linha de raciocínio, pode-se 
falar da ambiência que um determinado contexto paisagístico confere a um local, como aquilo que 
o distingue dos demais, consolidando-o como um lugar com peculiaridades muito específicas. Para 
a constituição dessa ambiência concorrem os aspectos plásticos e formais da paisagem, sua 
historicidade, seus aspectos simbólicos, o movimento que em seus percursos, ou diante dela se dá, 



 5 

a luz que a desvenda, os cheiros que a perpassam, em suma tudo que se pode apreender e perceber 
de determinado lugar através dos sentidos e do imaginário.  

A cidade é um ambiente em vertiginosa transformação. Essa transformação ocorre segundo um viés 
único da sociedade capitalista, o consumo. Os espaços e ambientes da cidade passam a ser feitos 
para essa sociedade, onde tudo é notícia. A estética da cidade é comparada a da arte moderna, em 
sua redução final, ou a arte contemporânea, em sua efemeridade. Segundo Argan (1998) a cidade 
que vemos é a cidade de um dia, feita de imagens, de sensações, de impulsos mentais e é dada 
pelos automóveis, pessoas e notícias e não pelas arquiteturas imóveis.  

Durante a aplicação do método as perdas e alterações da ambiência e da paisagem da área em 
estudo, foram facilmente percebidas. Antes, porém foi preciso rever um pouco da história desse 
espaço. 
 
 
3. A PRAÇA DE CASA FORTE E BURLE MARX 

3.1. A Praça de Casa Forte breve histórico 
 
A Praça de Casa Forte, como tantos outros espaços públicos brasileiros, originou-se da repartição 
de terras de antigos engenhos. O engenho Casa Forte de Ana Paes após a morte de João de Freitas 
da Silva, último representante da família, segundo o texto Casa Forte de Ana Paes (2002), teve suas 
terras divididas pelos diversos herdeiros, que cederam o terreno da grande praça que se estendia em 
frente à Igreja, “não só para aformosear a mesma Igreja, e servir de praça ou feira para o futuro, 
como para perpetuar a lembrança da segunda vitória que nele alcançaram os brasileiros contra os 
holandeses”, aos 17 de Agosto de 1645. 

Em 1935 era executado, nesse local, o primeiro jardim público projetado pelo Paisagista Roberto 
Burle Marx, quando exercia o cargo de Diretor de Parques e Jardins do Governo do Estado. É 
possível perceber pelas iniciativas administrativas de convidar e trazer para o corpo de 
profissionais um recém descoberto paisagista, que já naquela época, as praças eram entendidas 
como parte da arquitetura da cidade, sendo reconhecido o seu papel de integração dos elementos 
naturais e arquitetônicos da paisagem. No entanto, segundo Aline de Figueirôa e Ana Rita Sá 
Carneiro (2002), esta compreensão não se materializou em ações posteriores a este período que 
pudessem proteger esta categoria de espaços públicos, tirando deles proveito para dar continuidade 
à política de intervenções paisagísticas marcantes, que é referência da história da cidade; iniciando-
se com o parque de Friburgo, realizado durante o período holandês e os vários exemplares 
existentes na Cidade, da obra do Paisagista Roberto Burle Marx. 

Considerando a importância do projeto da Praça de Casa Forte e de seu autor foi necessário 
resgatar alguns aspectos de sua vida e obra. 

3.2 Burle Marx e o jardim brasileiro 
 
Burle Marx, entre 1934 e 1937 no Recife, realizou os seus primeiros jardins públicos dentro do 
sentido ecológico, utilizando espécies originárias de várias regiões. Nasceu, assim, o jardim 
brasileiro que teve na Praça de Casa Forte, seu primeiro exemplar. O projeto para o Jardim da Casa 
Forte reunia três canteiros com motivos diferentes, cada um com um espelho d’água como ponto 
focal. O canteiro central de forma quadrada possuía um lago de forma circular, localizado no 
centro, com plantas aquáticas amazônicas. Os outros dois canteiros, retangulares, um com flora 
brasileira variada, e outro com espécies exóticas, apresentavam espelhos d’água de forma 
retangular (Foto 2 e 3). 

A importância da obra de Burle Marx é incontestável. Um dos aspectos que atestam essa grandeza 
foi ressaltado por Guilherme Mazza Dourado(2002), em trabalho que preparou por ocasião do VI 
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ENEPEA onde dizia que apesar de separados por três séculos, “Albert Eckhout e Roberto Burle 
Marx estabeleceram duas das mais importantes matrizes de entendimento e valorização da flora 
brasileira e tropical em suas épocas”. E ainda justificava que, através de sua pintura, “Eckhout 
inaugurou a descoberta visual das plantas brasileiras na Europa do século 17. E que com seu 
paisagismo Burle Marx instaurou o reconhecimento das plantas brasileiras no próprio Brasil no 
século 20”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Praça de Casa Forte, FUDAJ (BD600), Foto de Benício Whatley, cerca de 1940 
Foto 3 – Colégio Sagrada Família e Matriz Casa Forte FUDAJ (BD600), Foto de Benício Whatley, cerca de 

1940 

Relevantes eram, também, os aspectos que faziam do jardim espaço de contemplação, espaço 
através do qual se podia perceber o entorno, conferindo a esse entorno um caráter especial de ser 
visto através de um belo e rico jardim. Caráter alcançado, somente, com a existência deste. Quando 
Leenhardt (2000) refletiu sobre o ato criador de Burle Marx, disse que “teria transposto para a 
pintura a própria experiência do jardim, experiência marcada ao mesmo tempo pela imposição das 
caminhadas e a liberdade de evasão do olhar que dá ao corpo uma ubiqüidade imaginativa e 
sensível”. Compara a experiência pictórica e o uso do conhecimento adquirido com a execução da 
atividade de pintor, com a experiência sensorial que só determinados espaços podem conferir a 
quem neles adentrem, relatando de forma especial o ato de olhar.  

Como advertido por artigo publicado no Jornal do Commercio (2001), o Recife tem um 
compromisso a resgatar no que se refere a seu passado remoto e recente. Esse artigo denunciou a 
urgência em se recuperar o patrimônio deixado por Burle Marx e, com base na Carta de Florença, 
afirmou que as Praças do artista devem ser consideradas como jardins históricos que, uma vez 
restaurados, resgatariam a autenticidade da paisagem e estabeleceriam os instrumentos de proteção, 
imprescindíveis à sua conservação. 

O artigo mencionado e várias manifestações recentes foram provas da ampliação e consolidação da 
idéia de preservação e conservação do patrimônio ambiental urbano, que se constitui parte de um 
território significante, conferindo aos cidadãos a noção de pertencer a um “lugar”, que possui 
identidade e significado cultural próprios. Jorge Crichyno (2002) disse que o patrimônio ambiental 
não é percebido apenas como um conjunto de bens isolados, mas que, estende-se à percepção da 
imagem da cidade e de seus bairros, conferindo-lhe unidade e atributo capaz de situar os cidadãos 
no contexto de tempo e espaço. 

A conservação da Praça de Casa Forte como espaço público e como primeiro exemplar da obra de 
Burle Marx não foi entendida como paralisar o tempo, e sim como se poderia buscar intervir com 
sensibilidade e bom senso, entendendo-se o presente como um produto do passado e um 
modificador do futuro da paisagem. Passou-se assim, à exposição do método e dos conceitos que o 
fundamentam. 
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4 A PAISAGEM E O OLHAR GRÁFICO 

Para esse trabalho investiu-se num olhar subsidiário da pintura, o olhar gráfico. Buscando na 
percepção de planos, na apreensão dos volumes, na faculdade de enquadrar o visto, os elementos 
para a constituição de um olhar para a Praça e seu entorno. E assim abrir novas portas para a 
compreensão daquele contexto paisagístico cultural. 

Considerando a expressividade gráfica da paisagem, o urbanista inglês Gordon Cullen (1970), faz 
lembrar que a pintura tem o poder de fazer com que se atente para detalhes que por outras vias, 
talvez passassem desapercebidos. Pensou que a percepção se dava, em relação à composição dos 
ambientes urbanos, segundo o deslocamento do homem na natureza, como uma vertical móvel em 
relação a uma horizontal fixa: a linha do horizonte. Cullen (1970) disse que era possível combinar 
as mudanças de escala, estilo, textura e cor, de forma a criar um todo que beneficiasse a 
comunidade e assim o meio ambiente: “não será um produto do conformismo, mas sim a interação 
entre o Aqui e o Além”. 

Para Gordon Cullen era através do sentido da visão que se apreende o que está à volta. E mais 
ainda, a visão tinha o poder de trazer à mente lembranças, experiências e emoções. Neste sentido 
ele defendia que havia que se procurar meios diferentes dos estritamente científico para lidar com o 
urbano.  

O conceito de “aqui e além” foi aprofundado uma vez que, em geral, o homem ao se deslocar tem a 
capacidade de enquadrar a paisagem. Isso é imposto espontaneamente e o enquadramento salienta o 
que está mais próximo, e o que se sucede. Na pintura, muitas vezes esta capacidade foi explorada 
retratando-se paisagens vistas através de janelas, ou portas. Assim, antes de apresentar o que se vê, 
ou mesmo quem vê, fala-se um pouco do elemento através do qual se vê. 

4.1 A Porta 
 
Lugar por excelência da passagem do aqui para o além, a porta é uma construção arquitetônica 
fortemente simbólica e, para o propósito deste trabalho, extremamente importante, por suas 
perspectivas de enquadramento da paisagem. Por esse motivo, foi proposto uma definição de porta 
que ajudasse a externar sua relevância como transição do aqui ao além. Dentre as muitas acepções 
pesquisadas, ressalta-se a definição de Alison Smithson (1968) que observa que a grande realidade 
de uma porta é o definido posicionamento de um gesto humano, a consciente chegada e partida 
que, emoldura o ir e vir, sendo um lugar para uma ocasião. 

No método utilizado e sobre o qual se discorrerá mais amplamente no item que se segue, a idéia de 
porta foi aplicada para cada ponto de vista selecionado, no contexto da Praça de Casa Forte, alguns 
pontos do acesso principal e um ponto no interior da Praça. Neles, cada porta serve de moldura, de 
enquadramento sob o qual se procurou evidenciar o que estava perto “aqui”, e o que estava longe 
“além”.  

4.2 As instâncias de “aqui e além”, na visão de Gordon Cullen 
 
Por pensar a paisagem, perceber que assim como os espaços internos, os externos também se 
articulam, se relacionam por motivos próprios, foi que, já nos anos 50, Cullen havia publicado 
sobre paisagem urbana. Seu livro foi um marco na aceitação da teoria da paisagem urbana, 
principalmente para análise de projetos em áreas históricas e suas teorias, utilizadas até hoje, na 
prática britânica, inspiraram numerosos planos de conservação urbana.  

Datado de 1961, o trabalho de Cullen revelou a existência de uma arte do relacionamento entre as 
edificações. O seu objetivo era explorar o drama e os efeitos emocionais, sentidos a partir da 
experiência visual que tem um ‘passeador’ ao se deslocar por um percurso e as sucessões entre 
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imagem existente e emergente que se apresentavam, a princípio, como acontecimentos fortuitos. 
Era no tratamento e jogo dos conceitos de “aqui e além” que surgia grande parte da expressividade 
urbana. 

A pesquisa de Cullen desejou procurar meios, além do campo científico, que permitissem encontrar 
novos valores e novos critérios para se pensar as cidades. Segundo Del Rio (1990), Cullen se 
baseou numa análise intuitiva e artística da paisagem urbana, sendo posteriormente comprovadas, 
por estudos mais específicos da percepção, várias das idéias que defendeu. Partindo do pressuposto 
de que a visão tem o poder de trazer à mente lembranças, recordações e experiências, dependentes 
e independentes da vontade e que possibilitam situações de fruição, Cullen considerou três 
aspectos: a óptica (pontos de vista-imagem emergente), o lugar (Aqui e Além) e o conteúdo (Isto e 
Aquilo). Estas eram as regras do jogo e com eles se poderia recorrer a uma série de lances e 
jogadas segundo a experiência adquirida. Precisamente os aspectos considerados para o lugar e a 
óptica foram os mais explorados dentre a conceituação e metodologia de Cullen. 

4.3 O método do olhar gráfico 
 
A análise das fotografias foi realizada com o pensamento voltado para o que se via e de que 
maneira era possível evidenciar o que era visto: 

Como primeira etapa copiou-se as fotos em P&B, preto e branco,  suprimindo a cor e alguns 
elementos, como o céu e a terra. Até que restasse só a figura, onde a ausência ou recuo do fundo 
(céu e terra), permitiu a evidência do que estava sobre ele. As figuras foram coladas em um novo 
fundo preto. Assim foi possível observar de forma mais clara o espaço em volta das figuras ou 
objetos. Segundo Philip Hallawell (1994), e tantos outros que estudam percepção visual para 
aplicá-la à linguagem do desenho, geralmente não se percebe o espaço no qual um objeto se 
localiza, por se estar interessado naquilo que tem significado. Hallawell afirmou que o espaço em 
volta do objeto tinha forma assim como o objeto, no entanto não tinha significado. Como resultado 
desse procedimento de recorte colagem foi possível perceber os espaços negativos, fundos das 
fotos, e os positivos isto é as figuras ou objetos. 

Uma segunda etapa foi decalcar por cima da montagem, recorte, executada na primeira etapa. À 
medida que se ia desenhando os volumes das árvores, dos edifícios e das vias, a paisagem antes 
fragmentada (fundo e figura), ia sendo novamente construída e com isto crescia a consciência dos 
elementos, que formavam cada uma daquelas vistas, reunidos num desenho. Esse decalque 
executado em branco e colocado, novamente, sobre um fundo preto, fazia com que os volumes e 
planos do ambiente construído ficassem mais evidentes, e à medida que se executava cada uma das 
etapas era possível apreender as mudanças que ocorriam, de um suporte para outro. 

Tudo isso fazia lembrar algumas sensações que se apresentavam a quem morava em Recife, há dez 
ou quinze anos atrás, onde se podia olhar o horizonte. Para SÁ CARNEIRO (2000) isso era 
possível por ter a cidade uma formação geográfica que apresenta a malha urbana concentrada numa 
planície, recortada pelo mar, pelos rios e margeada pelo cordão verde dos morros. No presente, 
para cada edifício que se constrói uma nova relação positivo-negativo é estabelecida, a cidade 
ganha um novo perfil, cada construção recorta nova silhueta no fundo celeste.  

Assim, foram selecionados alguns pontos, tomando como referência um trecho do mapa da 
(UNIBASE) que apresenta a Praça de Casa Forte e as quadras que a circunscrevem.(Figura 1 - pág 
9) Para a seleção destes pontos se estabeleceu dois critérios, sendo o primeiro de acessos, por onde 
se chega à praça (os pontos 1, 2, 3), que caracterizam o acesso principal e um segundo, de um 
ponto de observação já de dentro da praça (o ponto 4). 
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Figura 1 Mapa da Praça de Casa Forte, confeccionado a partir do mapa da Unibase, com as quadras adjacentes e 
a marcação dos postos selecionados. 

4.3.1 Acesso Principal 
 
Os pontos 1, 2 e 3 retratam o que é visto por quem vem do centro para o subúrbio pela Av.17 de 
Agosto. A seguir, são apresentadas considerações formuladas a partir da aplicação do método 
exposto no item anterior. 

As fotografias, os recortes e os desenhos foram capazes de evidenciar informações que, talvez, 
numa fotografia normal fosse mais difícil perceber. Isso porque se procede à análise de cada 
fotografia com seu recorte e desenho correspondente.  No entanto é preciso olhar cada recorte com 
o olhar atento para as figuras que compõem o espaço positivo e a forma que assume o espaço 
negativo. Assim o leitor da paisagem tem uma nova possibilidade de ver a paisagem revisitando o 
ato de olhar, analisando nos recortes a figura e o fundo, o positivo e o negativo, o que está na frente 
e o que está atrás. Avaliando a composição da paisagem de cada um dos pontos.  

A partir da fotografia e executando o recorte e o desenho conforme descrito no item 4.3 se tem no 
ponto 1.(Foto 4 – pág 10), em evidência, os volumes formados pelas edificações das quadras, 
adjacentes a Praça, assinalados no recorte, a esquerda, pela letra Q. Em primeiro plano, ou no Aqui, 
está a coberta do posto de gasolina e em seguida, nota-se, por trás da quadra à direita, um volume 
de árvores e um edifício, sinalizados com setas. O Além é percebido mais atrás, sinalizado com 
outra seta. Aqui é possível perceber uma situação que Cullen (1961) classificaria de expectativa, 
pois o que está Além é desconhecido, não se sabe o que surgirá após a curva. Foi observado que, 
neste trecho da Avenida, se tem, edificações de um e dois pavimentos. Neste ponto há anúncios e 
propagandas feitos em grandes placas que promovem a poluição e servem de barreiras visuais que 
desfavorecem a chegada. O trecho no qual se localiza o ponto 1, deveria ser valorizado  como hall 
de chegada a Praça. (Recorte e desenho 1 – pág 10) 

Devido ao sinuoso traçado da Av 17 de Agosto, a Praça não pode ser vista deste ponto. Somente 
começa a ser vislumbrada no ponto seguinte.  
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  Foto 4        Foto 5 
 

Foto 4– Ponto 1 Vista vindo pela Av. 17 de Agosto, sentido subúrbio, Fátima Mafra, 2002. 
Foto 5– Ponto 2 Vista vindo pela Av. 17 de Agosto, sentido subúrbio, Fátima Mafra, 2002. 

 
 

 
 
 
 
  Q Q 
 
 
  Q 
 
 
   

Recorte e Desenho – Ponto 1 Vista vindo pela Av. 17 de Agosto, sentido subúrbio, Fátima Mafra, 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte e Desenho – Ponto 2 Vista vindo pela Av. 17 de Agosto, sentido subúrbio, Fátima Mafra, 2002. 
 
Aqui, ponto 2 (Foto 5), tomando-se a calçada da direita para desfrutar do abrigo da marquise, o 
passeador começa a perceber a massa da vegetação que compõe o primeiro jardim da praça. 
Observou-se o desenho formado pelos espaços negativos de “céu e terra”, que através de sua 
angulação, conduzem o olhar salientando a silhueta dos volumes que compõem o espaço positivo, 
as figuras. Em contraponto à massa de vegetação está o edifício de dois andares à esquerda e seu 
enorme out door. Mais uma vez, as placas de sinalização e propaganda servem como barreiras para 
o olhar, que se atreve a perceber os edifícios que estão no último plano, atrás das árvores, 
impedindo a vista de seguir. (Recorte e desenho 2)  

Partindo para o ponto 3 (Foto 6 – pág 11), a vista foi enquadrada, pela porta imaginária que se 
impõe, composta pelas primeiras árvores, um Sombreiro (Clitoria fairchildiana) e um Filício 
(Filicius decipiens), que iniciam a alameda. Esta se abre e segue em diagonal para o interior do 
primeiro jardim. As árvores, que acompanham o traçado da calçada, formam uma grande massa 
contínua de copas. Apesar do convite feito a entrar na Praça, se é conduzido através da linha das 
copas das árvores, a olhar para os grandes edifícios que apontam no final. Esta última observação 
foi feita no momento da análise da fotografia. Neste ponto percebeu-se também, uma das primeiras 
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transformações impostas pelas construções dos prédios, a marcação do final da Praça. Sendo 
definidos, neste ponto 3, o início e o final, anteriormente limitado somente por céu e terra que dava 
a sensação de uma Praça maior. A imposição de uma barreira visual, composta pelos edifícios, 
marca o fim da praça conferindo a ela um tamanho menor do que o que ilusoriamente possuía 
anteriormente à construção deles. (Recorte e desenho 3) 

4.3.2 Dentro da Praça 
 
No interior da praça escolheu-se o ponto 4(Foto 7) . Este ponto situa-se no segundo jardim de 
forma retangular, próximo ao espelho d’água. A fotografia recorte e o desenho foram feitos no 
sentido de quem olha da praça para a Igreja.  

No ponto 4, ficou mais evidente a alteração que sofreu a silhueta do entorno da Praça. Os dois 
edifícios roubaram da Igreja e do Colégio Sagrada Família a condição de ponto focal. Eles servem 
como uma grande barreira visual, e a abrupta diferença de escala coloca os antigos edifícios em 
condições de inferioridade. (Recorte e desenho 4 – pág 12) 

Ao enquadrar a paisagem é assumido conscientemente o papel de observador. Observadores de 
uma paisagem em profunda transformação, cujas alterações estão em curso, pois existem projetos 
aprovados, para o entorno da Praça, alguns se encontram em construção e outros ainda não 
iniciaram as obras. Com base nas constatações e nas considerações feitas, procedeu-se à análise 
final, apresentando-se inicialmente um breve diagnóstico da situação da praça à época e em seguida 
três seqüências de imagens. A primeira para o ponto 4, aqui e além, uma segunda seqüência de 
imagens do passado com os respectivos comentários e por último simulando uma situação 
hipotética futura que será provável, mas não desejável. 
 
 
 

 

 

 

  Foto 6         Foto 7 
 

Foto 6– Ponto 3 Vista vindo pela Av. 17 de Agosto, sentido subúrbio, Fátima Mafra, 2002. 
Foto 7– Ponto 4Vista do interior da Praça no terceiro jardim, Fátima Mafra, 2002. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorte e Desenho – Ponto 3 Vista da Praça vindo pela Av. 17 de Agosto, Fátima Mafra, 2002. 
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Recorte e Desenho – Ponto 4 Vista do espelho d’água no interior do terceiro jardim da Praça de Casa Forte, 
Fátima Mafra, 2002. 

 

5. REPENSANDO A PAISAGEM. 

Com base nas considerações feitas no capítulo anterior analisou-se três seqüências de fotos que 
permitem apontar algumas das questões: memória, permanência e projeção. 

Os vestígios da memória desse lugar estão por toda parte, teimam em resistir. O patrimônio 
histórico tem seus símbolos nas edificações, no primeiro jardim público projetado pelo paisagista 
Roberto Burle Marx, que sintetiza todo o seu pensamento, e, mais ainda, não se pode esquecer do 
patrimônio intangível contido nas lembranças da sociedade e na cultura que se afirma e renova a 
cada ano, nas manifestações que tem a Praça como palco. (Seqüência 1)   

 

 

 

 

 

Seqüência 1 Imagens do passado, fonte: Fundação Joaquim Nabuco .Fotos: Parque de Casa Forte em 1935, 
Fonte FUNDAJ e Matriz e Colégio Sagrada Família, Forte FUDAJ (BD600), Foto de Benício Whatley, cerca 

de 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seqüência 2 Aqui e Além. Vista do espelho d’água no interior do terceiro jardim da Praça de Casa Forte 
Fátima Mafra, 2002. 
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Localizada em um sítio histórico, e simbolizando uma das mais representativas unidades urbanas 
da cidade de Recife, a Praça de Casa Forte é hoje um dos espaços públicos da cidade onde ainda se 
pode constatar a pujança da relação entre as instâncias de aqui e além. Mas, a importância 
conferida a esse espaço, principalmente por quem dele usufrui, não foi o bastante para resguardá-lo 
de certas ações que ameaçam esse patrimônio pondo em risco a permanência de sua ambiência. 
(Seqüência 2 – pág 12) 

Foi possível constatar, através da análise da paisagem atual, que os critérios estabelecidos pela 
legislação, para o adensamento e verticalização, não observaram valores que poderiam 
compatibilizar de forma mais eficiente, o adensamento e a preservação (Figura 2). Para o futuro 
próximo da Praça e seu entorno, a projeção que se configura não é das mais otimistas, como se 
pode perceber nas alterações que se estabeleceram ao longo desses vinte anos. Com o número de 
edifícios que ainda se vai construir teremos como resultado uma maior delimitação das visuais. 
(Seqüência 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Prefil da quadra lateral da Praça, fonte REYNALDO, Maria de Oliveira, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorte eDesenho – Seqüência 3 Presente e Futuro possível. Vista do espelho d’água no interior do terceiro 

jardim da Praça de Casa Forte, Fátima Mafra, 2002. 
 

Parte significativa dos habitantes da cidade, segundo o documento elaborado pela Prefeitura da 
Cidade de Recife (2001), vem questionando a forma de ocupação e apropriação desses espaços. É 
importante alertar que o meio físico e as infra-estruturas básicas da cidade não têm capacidade de 
carga ilimitada e mesmo que se possa ampliar esta capacidade, a proporção que se pratica é  
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absurda. O resultado é um meio ambiente degradado, a perda de valores patrimoniais significativos, 
a redução na qualidade de vida e de habitabilidade. A Cidade de Recife não tem uma política de 
Conservação voltada para a paisagem que, no caso em estudo perpassa o lugar em si, isto é, a 
paisagem histórica, a Praça e os imóveis tombados, e abrange todo o seu entorno, a ambiência e as 
visuais.  

Há ações de pequeno porte que se implantadas, poderiam conferir à Praça um ar mais saudável; a 
avaliação do estado atual da cobertura vegetal e a recuperação, tratamento, e substituição 
(FARIAS, Abelardo Cabral. 1997), o monitoramento do espaço em seus diversos aspectos de 
uso e conservação mais especificamente do mobiliário, dos tanques (qualidade da água, 
manutenção da fauna e da flora aquática). Essas medidas concorreriam para conferir ao ambiente 
da Praça uma qualidade que, de certa forma, amenizaria as agressões feitas ao entorno. No entanto, 
não se pode considerar que somente isso seria suficiente para garantir a subsistência das 
características e valores levantados. 
 
 
6. OLHANDO A PRAÇA, REFLEXÕES PARA O FUTURO.  

Através de várias portas procurou-se registrar o que de mais importante era percebido ao enquadrar 
a paisagem. Sendo a paisagem um patrimônio, como tal, merece os cuidados essenciais 
dispensados a todas as outras categorias de patrimônio. É através dela que se tem o retrato da 
sociedade na qual se vive, portanto é de suma importância que seja observada e estudada servindo 
sempre de referência para as ações de qualquer natureza que sobre ela se estabeleçam, com o 
objetivo de assegurar a sua transmissão às futuras gerações.  

No ano de 2001 a cidade de Recife foi palco de uma intensa discussão sobre a forma de 
apropriação da Cidade por determinada parcela da sociedade, e sobre a cidade que se quer para o 
futuro. Salientou-se que a cidade precisava ser entendida e tratada como uma unidade da 
diversidade, que demandava um tratamento particularizado e abrangente simultaneamente. Para 
tanto a Prefeitura apontava como caminho, trabalhar com as identidades de cada bairro, 
incorporando-as ao planejamento, via projetos urbanos específicos e considerou o desenho urbano 
como uma metodologia para harmonizar o Poder Público e os diversos atores e usuários do bairro.  

No que se refere ao método adotado no trabalho em questão, certificou-se que o estudo e a 
observação da paisagem através de imagens e da manipulação dessas imagens, ampliavam as 
possibilidades de percepção dessa paisagem. Foram fornecidos parâmetros que apontavam 
situações de ocorrências e informações que poderiam subsidiar decisões no campo do planejamento 
urbano e da gestão.  

Quanto, a Praça de Casa Forte mais especificamente, se faz urgente a sua restauração, seu 
reconhecimento legal como jardim histórico, segundo as recomendações da Carta de Florença.  
Seria essencial fazer da revitalização da Praça de Casa Forte o passo inicial para a revitalização de 
todo o legado da atuação do Paisagista Roberto Burle Marx na cidade de Recife, que é uma das 
lutas do Laboratório da Paisagem, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Pernambuco. A partir desse efeito demonstrado, se almeja alcançar o restante dos 
espaços públicos da cidade. Recuperando e reativando a política de intervenções paisagísticas, nos 
contextos que caracterizam a paisagem recifense.  

Os ganhos advindos da implantação dessas ações seriam, principalmente, no que se refere à 
consciência de que preservar é a forma mais democrática de garantir a qualidade de vida nos 
centros urbanos e a possibilidade de um desenvolvimento sustentado com a salvaguarda do 
patrimônio cultural para que as futuras gerações possam usufruir dele. E, finalmente, se poderia 
almejar uma cidade onde a ação pública planejada pode contrapor-se aos processos 
homogeneizantes do território, não indo de encontro às inovações, mas através da conservação 
integrada, iniciar uma nova forma de ver, pensar, e tratar a cidade.  
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