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Quando o menino e o pai, enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de 
muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do 

mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai:

- Me ajuda a olhar!”

(Eduardo Galeano)





RESUMO

A Mata Atlântica e seus ecossistemas costeiros associados foram fortemente impactados 
no território nacional pela forma de ocupação e pelo tratamento extrativista da metrópole 
colonizadora. Com o passar do tempo, o teor dos interesses se transformou. Contudo, a 
representatividade do bioma se manteve em constante processo de retração, o que causou grande 
prejuízo à paisagem litorânea, caracterizada, principalmente, pela supressão, dilapidação e 
deterioração da vegetação de restinga. A presente dissertação propõe uma reflexão sobre tal 
problemática, analisando a questão no contexto do Nordeste brasileiro, em especial o litoral 
pernambucano, abrangendo tanto o entendimento do suporte biofísico e sua natural fragilidade, 
quanto o fator humano e sua relação com o meio. A relevância de se entender esta relação se 
apresenta fundamental uma vez que o comportamento da sociedade se reflete substancialmente 
na paisagem, cuja percepção se mostra singular para cada indivíduo, variando em função da 
rede de referências presente em cada ser. A partir de tal prerrogativa, buscou-se alcançar a 
compreensão íntima, a essência da significação dos elementos componentes da imagem do 
litoral por meio das premissas da pesquisa qualitativa a fim de se captar o sentido almejado 
pelo imaginário humano ao se refugiar na praia. Embora não se tenha intenção propositiva 
neste trabalho, diante de tal reflexão, a arquitetura paisagística desponta como uma possível 
mediadora de tais conflitos, promovendo práticas sociais, econômicas e urbanísticas que unam 
a apreciação estética às necessidades ecológicas. Desse modo, a presença de vegetação outrora 
repudiada poderia contribuir para facilitar a aceitação popular, beneficiando, consequentemente, 
seus respectivos ecossistemas e colaborando para a formação de uma cultura paisagística 
que valorize a identidade do lugar e empreenda o bem-estar humano e do meio ambiente.

Palavras-chave: litoral, paisagem, pesquisa qualitativa, sociedade, ambiente, restinga.





ABSTRACT

The Atlantic Rainforest and its associated coastal ecosystems have been heavily impacted on 
the national territory by the occupation and the extractive treatment of colonial metropolis. 
Throughout the years, the type of interests have changed; however, the representativeness of 
the biome has suffered a continuous process of retraction which caused great damage to the 
coastal landscape characterized mainly by the suppression, dilapidation and deterioration of 
the Restinga (coastal vegetation). The present dissertation proposes a reflection on this issue, 
analyzing the question in the context of the Brazilian Northeast, particularly in Pernambuco 
coast, encompassing both the understanding of the biophysical support and its natural 
fragility as well as the human factor and its relationship with the environment. The relevance 
of understanding this relationship appears crucial since the behavior of society is reflected 
substantially in the landscape, the perception of which is shown unique to each individual, 
varying in function of the reference network in every human being. From this perspective, 
the research sought to achieve a close understanding of the coastline image meaning through 
the premises of qualitative research in order to capture the desired direction by the human 
imagination when it seeks refuge on the beach. Although there is not a purposeful intention 
in this work, in the face of such reflection, the area of landscape architecture has emerged 
as a possible mediator of such conflicts, being able to promote social, economic and urban 
practices that match aesthetic appreciation and ecological needs. Thus, the presence of the 
rejected vegetation could be of great help to facilitate popular acceptance, which will benefit its 
ecosystems and contribute to the construction of a landscape culture that values the identity of 
the place promoting human and environmental well-being.

Keyword: coast, landscape, qualitative research, society, environment, coastal vegetation.





PRÓLOGO 19
INTRODUÇÃO 23

CAPÍTULO 1 A JORNADA AO CENTRO DA QUESTÃO 31

CAPÍTULO 2 O MEIO E O SER 61
2.1 ENTRE O MAR E O CONTINENTE 66

2.1.1 Sob o sol, o sal e os ventos 73
2.2 “PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL!” 82

2.2.1 “Esses montes e vales e rios...” 82
2.2.2 “Nova Roma de bravos guerreiros...” 85
2.2.3 “Era a glória na terra a brilhar...” 88
2.2.4	 “Liberdade	um	teu	filho	proclama...” 93

2.3 A MARCA DOS PÉS HUMANOS NA AREIA DA PRAIA 101
2.3.1 “Salve, ó terra dos altos coqueiros...” 103
2.3.2 As leis como expressão do contexto cultural 115

CAPÍTULO 3 A PAISAGEM LITORÂNEA 121
3.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DO LITORAL 123
3.2 UMA INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA PESQUISA QUALITATIVA 126

3.2.1 A Opção pela Abordagem Qualitativa 126
3.3 NAVEGANDO PELO IMAGINÁRIO DOS PRAIEIROS 131

3.3.1 A imagem litorânea e o reflexo na vegetação de restinga 176

CAPÍTULO 4 UNINDO A ARTE À ECOLOGIA 179
4.1 UMA CONTRIBUIÇÃO DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 181
4.2 POR UMA CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA 189

CAPÍTULO 5 SÍNTESES E DESAFIOS 199

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 209

SUMÁRIO





19

Lembro-me de brincar sob árvores frondosas, de copas volumosas, na rua onde morava 
na minha infância. Embora o bairro dispusesse de vários espaços livres de ocupação, 

um a cada duas ruas, a área mais próxima de onde morávamos não representava para as crianças 
uma oportunidade de recreação, de lazer, em um bairro na periferia de Olinda. Ao contrário, 
correspondia a um local de ameaças devido à força da natureza em fazer florescer, com muito 
vigor, a vegetação espontânea. As brincadeiras como jogar futebol, vôlei, ioiô, bola de gude, 
pião, entre tantas outras, aconteciam na rua. Enquanto criança, tantas foram as vezes em que 
ouvi os adultos se referirem àquele espaço sempre com uma conotação ameaçadora, para o 
qual era requerido um certo cuidado ao nos aproximarmos. De fato, não se tratava apenas da 
vegetação ruderal, mas de um lugar onde se costumava despejar o lixo e, também devido a isso, 
insetos e animais peçonhentos costumavam se abrigar. 

Com o passar dos anos, as árvores da rua, assim como os jardins na frente das casas, foram 
dando lugar às garagens e acessos de carro, ou foram simplesmente retiradas por ‘sujarem’ a 
frente das casas, oferecendo à rua um aspecto árido sob os fortes raios solares que, associado a 
outros fatores, afastou a presença das crianças e dissipou o espírito vívido da rua. 

A retirada das árvores causou, pessoalmente, uma verdadeira inquietação. Não fazia 
sentido as pessoas preferirem sofrer de calor do que terem que limpar a calçada algumas vezes 
na semana. O afastamento da permanência na rua ocorreu também devido à insegurança, 
motivo que contribuiu para o desencadeamento de uma série de reformas nas casas, que, ao 
ampliarem seus muros, alteraram substancialmente as características da vizinhança.

Atualmente, a rua vem passando por um momento de retomada em sua arborização 
com o plantio de novas mudas, porém o referido espaço passou a servir tanto de travessia de 
veículo automotivo, conforme pode ser visto na Figura 1, quanto como espaço disponível para 
ampliação das casas lindeiras.

A praia, no entanto, sempre fez parte de nossas vidas enquanto local de recreação. Na 
infância, costumávamos ser levados por um parente próximo aos jardins da praia de Boa 
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Viagem, litoral Sul de Recife. Trata-se de um trecho da orla com grande faixa de areia em que a 
vegetação de praia se mostrava bastante presente e que, no repertório conhecido desse ambiente, 
representava a minha imagem de praia, o meu recorte da paisagem, o meu momento feliz na 
infância. E não só pelo fato de estar naquele ambiente ou pelos elementos que o compõem, mas 
também pela sensação de liberdade, de paz, de intimidade que aquele momento representava, 
assim como pela reunião com pessoas tão queridas da família – primos, tios e avó.

Na adolescência, tivemos a oportunidade de viver o ambiente de praia com mais 
profundidade, pois alugamos uma casa de veraneio na Ilha de Itamaracá por um período de três 
meses que incluíam as férias escolares. Nessa ocasião, a relação com a praia foi lapidada de tal 
maneira que nada mais representava um meio melhor para reencontrar o auto equilíbrio; eram 
momentos de fim de tarde sobre a jangada do pescador que descansava na areia da praia que, 
com o olhar fixo para o infinito, representaram as ocasiões mais fortes de autoconhecimento e 
de autoquestionamento sobre nossa função no mundo.

Mais tarde, ao ser apresentada à vida profissional no órgão de controle ambiental do 
Estado, ocasião simultânea à graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo, novos interesses 
passaram a compor o modo de ver o mundo. Esse novo panorama proporcionou um olhar 

Figura 1: Espaço Livre, Jardim Brasil, Olinda, Pernambuco/BR. Fonte: Ayla Hemylle Alencar, 2015.
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crítico para o meio onde morávamos e onde vivíamos e, aliado à sensação de dúvida sobre 
qual o sentido de nossa existência, a inquietação sobre como se pode contribuir com o meio 
foi aguçada. Não foi diferente, portanto, o olhar para o ambiente que melhor representava a 
paisagem e a intimidade, que foi transformado em um olhar mais exigente. Nessa ocasião, já 
casada e com filhos, frequentávamos a casa de praia de uma família de amigos situada em Barra 
de Catuama, também no Litoral Norte de Pernambuco, na qual éramos apresentados ao seu 
“pedacinho do paraíso”. Tal olhar foi provocado, principalmente no período de desenvolvimento 
de trabalhos junto à CAP – Consultoria Ambiental Paisagística, quando mudamos para São 
Paulo. A aproximação com esse ambiente, tanto nas várias visitas à casa de praia em Barra 
de Catuama, quanto no desenvolvimento de projetos litorâneos na CAP, convergiram a 
preocupação para a restinga que, em especial nessa praia, sempre se mostrou degradada frente 
aos exemplos vistos em litorais na Bahia e no Sudeste.

Trabalhar com a paisagem passou a representar muito mais que elaborar jardins; 
mostrou-se necessária a colaboração, a contribuição de alguma forma, para a sanidade do 
mundo. O tratamento paisagístico, portanto, passou a ser pensado de modo holístico, estando 
em consonância com sua função no meio, sua função ecológica, mas também como sua função 
contemplativa, estética; um fator não anula o outro. Por outro lado, entender a relação das 
pessoas com o lugar onde elas vivem se mostra muito importante para compreender a dinâmica 
do meio. O arquiteto paisagista, portanto, pode exercer sua profissão como mediador dos 
conflitos convergindo para o bem comum, unindo o útil – funcional, racional – ao agradável – 
percepção, arte.
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A  presente dissertação propõe uma reflexão sobre a problemática da paisagem litorânea oriental 
nordestina, com foco na desvalorização estética da vegetação de planícies costeiras, em uma 

abordagem diretamente envolvida com a percepção humana, com a relação estabelecida entre o imaginário 
e o ambiente de praia. 

Para tanto, a identificação dos fatores responsáveis por este processo resulta em uma investigação 
que abrange tanto o entendimento do suporte biofísico do litoral e de sua natural fragilidade, quanto o 
fator humano e sua relação com o meio, que agem incidindo nessas localidades. O entendimento parte 
de uma observação em macro escala até aportar na realidade do Nordeste brasileiro e, em especial, na 
costa pernambucana, buscando compreender as principais causas de a restinga, ecossistema associado do 
bioma Mata Atlântica, se encontrar em uma situação que é caracterizada, principalmente, pela supressão, 
dilapidação e deterioração da vegetação típica desse ambiente.

No decorrer do trabalho serão apresentados os diversos fatores e atores que interferem na problemática 
da (des)valorização estética da vegetação de restinga, sejam eles de cunho cultural, econômico e/ou 
político, assim como os possíveis motivos do problema por meio do entendimento da evolução local e 
regional, da situação socioeconômica e cultural da população residente e flutuante.

A metodologia adotada neste trabalho se pauta, inicialmente, pela contextualização da realidade 
nordestina no panorama brasileiro incluindo a situação da Mata Atlântica, seguida da caracterização da 
área de estudo por meio do levantamento dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos a fim 
de delinear - os fatores de intervenção nos ambientes litorâneos. Para tanto, o estudo tem como base 
bibliografia interdisciplinar específica, relatos dos viajantes estrangeiros em livros e revistas acadêmicas, 
diagnósticos e relatórios técnicos ambientais, legislação urbana e ambiental, levantamentos florísticos e 
fitossociológicos existentes, assim como pesquisas acadêmicas anteriormente realizadas.

Não se trata de uma avaliação somente sob o ponto de vista geomorfológico, dados objetivos; a 
imersão no campo vem propiciar a investigação dos conflitos existentes na relação homem-lugar e o 
reconhecimento dos atores que representam fatores de intervenção nesse ambiente. A importância do 
imaginário nesse processo também se mostrou relevante enquanto corresponsável pelas marcas deixadas 
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na Terra pelo ser humano, o ecúmeno1 , marcas que registram costumes coletivos, tradições culturais, 
visão comum entre membros de um mesmo grupo, que poderão compor uma identidade coletiva.

O conceito de paisagem, nesse contexto, se faz polissêmico, ou seja, a paisagem pode ser vista de 
várias maneiras por pessoas distintas, sendo também alterada pelo mesmo indivíduo ao longo do tempo, 
estimulada por novas experiências, pela formação (cultural e acadêmica), entre outros fatores, residindo 
aqui a esperança pedagógica de transformação da paisagem no consciente do ser. Ela, portanto, é possuidora 
de várias acepções, de várias formas de entender do que se trata e, enquanto fruto da percepção, como 
defende esse trabalho, ela também comporta várias possibilidades, uma vez que depende da rede de 
referências presente em cada indivíduo. 

Diante dessa reflexão, definiu-se enquanto processo metodológico o desenvolvimento investigativo a 
partir das premissas que baseiam a pesquisa qualitativa em um procedimento empírico de aproximação 
com a realidade daqueles que vivenciam a problemática em seu dia a dia buscando, em sua essência, a 
percepção, a relação deles com o lugar, a compreensão de um evento único, permeado por um sentido 
também singular, que é formado pela história, experiência e valores individuais.

Trata-se de um método investigativo que busca os sentidos que a paisagem tem para os diferentes 
atores sociais do litoral que estão, direta ou indiretamente, envolvidos em suas intervenções, a fim de 
se compreenderem questões relacionadas à percepção, aos fenômenos que ocorrem nessa relação e aos 
valores existentes, considerando não apenas a forma sazonal da ocupação turística e de veraneio, mas o 
cotidiano da população permanente, incluindo as questões sociais, políticas e econômicas.

Desse modo, a partir do ponto de vista da sociedade é possível perceber as motivações fundamentais 
para as decisões e prioridades que se refletem no meio, uma vez que ela pode, ou não, dar importância 
para determinado aspecto do lugar em detrimento das condições com as quais sua qualidade de vida é 
apresentada.

Para tanto, o primeiro capítulo cita o surgimento da noção da paisagem em uma abordagem estética. 
Discute-se o conceito da paisagem enquanto percepção, fruto do imaginário, que vem a ser formado 
individualmente a partir de uma rede de referências, bem como registrando a existência humana em seu 
habitat e configurando todo seu espaço envoltório como ambiente terrestre, cuja observação atenta revela 
seus costumes.

O processo de consolidação do território brasileiro também é apresentado nesse capítulo como 
decorrência do mercantilismo, propulsor da ocupação que ocorreu substancialmente em torno da costa 
que, tipicamente de caráter extrativista, veio a concretizar toda a estrutura de exportação nas áreas 
1 Aqui entendido na acepção de Jean-Marc Besse, em que se trata do pensamento e experiência da Terra como solo da existência 
humana. O autor cita que a série “paisagens do mundo” retrata o ecúmeno pelo “modo de encadear e de englobar os acidentes do 
espaço	(árvores,	rochas,	construções,	rios)	numa	unidade	que	se	desenvolve	a	partir	do	mundo,	um	fundo	indefinidamente	aberto	e	que	remete	
a um espaço e a um tempo cósmicos dentro dos quais a história humana é como que evocada na sua relatividade” (BESSE, 2006, p. 25).



27

próximas aos portos, solidificando também, a área urbana. Trata-se de uma situação que corroborou com 
a atual e reduzida representação do bioma Mata Atlântica em território nacional decorrente do modo 
como a metrópole colonizadora considerava os recursos naturais do Novo Mundo. Convém perceber a 
maneira pela qual o mais recente continente descoberto era considerado naquela ocasião pela sociedade 
‘civilizada’, cujos pensamentos medievais ainda ecoavam considerando-o o paraíso terrestre. Dá-se o 
início da discussão sobre o modo como o país passou a ser visto diante dos testemunhos dos viajantes 
estrangeiros que, enquanto mídia difusora de um olhar eurocêntrico diante da realidade nativa, veio a 
consolidar uma imagem reconhecida do Brasil, tanto em relação aos recursos naturais, quanto sobre a 
sociedade.

A parte inicial do segundo capítulo foi definida a partir da necessidade de se entender de que modo a 
superfície da Terra é formada, em especial o litoral, buscando a compreensão dos fatores causadores dessa 
formação, na tentativa de se alcançar um panorama da situação em que se encontra o ambiente litorâneo. 
Buscou-se o suporte das áreas da oceanografia para entender como funciona a dinâmica natural do litoral, 
assim como da geografia. Aqui, a questão natural, com a qual o ambiente litorâneo se envolve, e os fatores 
que influenciam em sua configuração são apresentados, como o transporte de sedimentos, erosão, as 
marés, o movimento das ondas; ainda em uma abordagem conceitual, será apresentada a formação das 
restingas e sua cobertura vegetal.

A região Nordeste do Brasil será exposta na segunda parte do segundo capítulo, tanto a partir das 
características geomorfológicas, quanto do contexto social e econômico no qual está inserida. Por muito 
tempo, o principal item de exportação foi a cana de açúcar, mas após o declínio dessa atividade econômica, 
a dependência do governo federal atingiu social e ecologicamente a região, o que teve como resultado 
o estabelecimento de uma população marcada pela baixa qualidade de vida e instalada em péssimas 
condições de infraestrutura.

Se por um lado a população mais carente, nativa de ambientes costeiros, representa uma consequência 
da estrutura econômica estabelecida através da história do país, por outro lado os centros urbanos têm 
cada vez mais apresentado uma dinâmica e uma configuração de ausência de lazer, em que a praia 
enquanto extenso parque linear sugere a busca por locais calmos, refúgios da cotidiana agitação urbana. 
Esse aspecto constituiu uma intensa busca litorânea em que os terrenos mais próximos à praia carregam 
uma alta carga de valor econômico e, desse modo, a ocupação da orla tem se mostrado ostensiva por 
representantes de classes abastadas, afastando os nativos de seu local de origem.

Desse modo, a maneira como a ocupação litorânea e o desenvolvimento urbano tem se comportado 
vem sendo estimulada a partir das diversas formas de atratividade às quais a costa tem sido submetida, 
tanto no setor imobiliário, quanto com a indústria do turismo. A vivência típica do ambiente litorâneo 
promove economicamente a região Nordeste, intensificando os processos erosivos e de progradação de 
algumas praias e, consequente, a degradação do ambiente costeiro.
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Além disso, a área de estudo será exposta em uma abordagem sobre sua formação e composição de 
seus aspectos florísticos, citando a situação atual em que se encontra a vegetação de restinga no local e os 
desafios que estão por vir com a ampliação do polo industrial na região. A apresentação da problemática 
do estudo de caso, o litoral pernambucano, será realizada por meio de uma breve explanação de sua 
evolução urbana, mas, principalmente, abordando a questão social e cultural que carregam uma forte 
herança histórica consigo.

Embora mantendo como objeto de estudo principal o litoral Norte de Pernambuco, uma análise 
comparativa inicial com o litoral Sul será apresentada nos aspectos históricos e geomorfológicos a fim de 
delinear um panorama econômico e social do litoral do estado. Essa análise permitirá um entendimento 
prévio para possibilitar a compreensão das preferências, principalmente daqueles que possuem a 
possibilidade de escolha, buscando também alcançar em que medida esses aspectos conseguem, de certa 
forma, ‘manipular’ o imaginário das pessoas.

Por fim, os aspectos legais da área de estudo demonstrarão que a preocupação em sua preservação 
de fato existe; não somente sob o aspecto ambiental, mas também no que diz respeito à salvaguarda 
da paisagem. No entanto, o uso de tais ferramentas legais encontra um acervo de obstáculos morais, 
culturais e de interesses inversos, como poderá ser constatado nos relatos dos representantes da gestão 
pública no capítulo seguinte.

Na parte inicial do terceiro capítulo, o processo evolutivo da construção da imagem que representa 
a paisagem litorânea é abordado. A maneira como a praia foi encarada se reflete em suas características 
atuais, resultando na transformação de seus ambientes em artefatos a fim de atender a busca desregrada 
do turismo. Seja em função de um imaginário respaldado em preconceitos ou mitos históricos, seja pela 
procura desenfreada por refúgio – longe da vida agitada da cidade, fruto do imaginário humano que 
busca a visão do paraíso, de uma forma ou de outra, o imaginário exerce função essencial sobre o modo 
como a relação homem-lugar é estabelecida, causando alterações significativas nas feições naturais do 
lugar.

Em seguida, o ponto forte do trabalho é apresentado: o testemunho sensível da vivência na área de 
estudo. Considerando que a paisagem não é mensurável, uma vez que passa pelo crivo da dimensão 
estética, pela percepção, pelo plano sensível e não tangível, fazia-se necessária, portanto, uma metodologia 
que fornecesse a apreensão da essência do fenômeno que há em sua relação com o ser humano. Por meio 
dos processos que norteiam a pesquisa qualitativa, buscou-se alcançar a intimidade existente naqueles que 
vivenciam e interferem, de alguma forma no litoral pernambucano a fim de compreender o sentido que a 
paisagem representa para eles, como se dá essa relação e a formação do processo de sua construção.

O levantamento de campo foi realizado entre os atores sociais envolvidos, direta ou indiretamente, 
com a (des)configuração do ambiente litorâneo, representados pela gestão pública, pelas comunidades 
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e veranistas dos litorais Norte e Sul de Pernambuco, pela academia e pelo arquiteto paisagista. A análise 
dos dados coletados, descrições individuais e interpretações das experiências vividas, resultou em uma 
categorização de temas que permearam todos os entrevistados, surgindo tanto convergências quanto 
divergências nos relatos, caracterizando uma forma de coletividade e suscitando eixos para possíveis 
aprofundamentos.

Considerando, portanto, que o imaginário coletivo participa no registro humano sobre a Terra, o quarto 
capítulo apresenta uma visão de que os princípios que regulam a sociedade também são responsáveis 
pelas tendências que se consolidam nas mais variadas instâncias do planejamento, como é o caso da 
questão ambiental, que motivou a reavaliação da relação do ser humano com o seu habitat, refletindo 
também nos direcionamentos de trabalhos relacionados à arquitetura paisagística.

A reflexão segue baseada em alguns projetos paisagísticos de cunho ecológico de grande envergadura 
em sua conceituação baseados em aspectos ambientais, principalmente no litoral brasileiro, como o 
projeto paisagístico para a Gleba E, atual Condômino Península Green, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
de autoria do arquiteto paisagista Fernando Magalhães Chacel. Neste projeto, o tratamento paisagístico 
evidenciou os atributos estéticos, as qualidades, as belezas nos mais diversos ecossistemas e, nesse caso 
específico, por meio de uma reorganização, de reagrupamentos de espécies da restinga, proporcionou ao 
local uma forte e considerável aceitação do público alvo.

O Sea Ranch na costa da Califórnia, Estados Unidos da América, é apresentado enquanto exemplo 
de planejamento paisagístico que preserva formas e fluxos dominantes na paisagem. Nesse projeto, o 
arquiteto paisagista Lawrence Halprin buscou harmonizar a convivência humana com os processos 
naturais, de uma maneira profundamente respeitosa (MARTINS, 2014).

Mais adiante, alguns conceitos e trabalhos surgem enfatizando uma nova forma de olhar a natureza 
enquanto desafio posto aos arquitetos paisagistas que podem mediar o conflito da sociedade com 
a vegetação comumente preterida. O tema da reorganização, da tradução da linguagem rústica dos 
ecossistemas ‘bagunçados’ em uma linguagem culturalmente aceita é apresentado por Joan Nassauer. 
Também são expostos os conceitos investigados por Gilles Clément, que dentre outros aspectos, valoriza 
a floração das espécies espontâneas em seus Jardins em Movimento e as considera como banco genético 
do futuro nos terrenos abandonados. Por fim, o High Line Park, em Nova Iorque, também nos Estados 
Unidos da América, é apresentado como um exemplo que conecta os valores trazidos pelos autores – a 
valorização da dinâmica natural surgida após o abandono da linha férrea suspensa e o enquadramento 
das espécies rústicas em jardins de cor e textura – agregando-se o valor da participação popular como 
meio de apropriação e vivacidade urbana.

Diante de tais frentes de investigação, o quinto e último capítulo faz uma síntese do que foi exposto, 
desafiando a formação de uma consciência capaz de deflagrar novas sensibilidades perante os elementos 
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naturais a partir da educação do olhar, que valoriza e reconhece a identidade e as especificidades do seu 
habitat.

O trabalho, portanto, buscou elencar o repertório necessário para que, a partir da reflexão do tema, 
se possa construir um processo de formação cultural adequada para subsidiar a apropriação do lugar 
pelos próprios usuários, mas, acima de tudo, de promover o funcionamento natural do ambiente e a 
salvaguarda da relação da sociedade com o meio.

Os capítulos iniciarão com trechos de músicas do cancioneiro popular que evidenciam o afeto pela 
paisagem litorânea nordestina.



Capítulo 1

A JORNADA AO CENTRO DA QUESTÃO

“Eu sou Lia da beira do mar 
Morena queimada do sal e do sol 

Da Ilha de Itamaracá
...

Quem conhece a Ilha de Itamaracá 
Nas noites de lua 
Prateando o mar 

Eu me chamo Lia e vivo por lá 
... 

Cirandando a vida na beira do mar 
... 

Vejo	o	firmamento,	vejo	o	mar	sem	fim 
E a natureza ao redor de mim 

... 
Me criei cantando 

Entre o céu e o mar 
... 

Nas praias da Ilha de Itamaracá”
(Eu Sou Lia - Ciranda de Lia, Lia de 

Itamaracá)

Praia do Pilar, Ilha de Itamaracá, 1940 
(Pernambuco Arcaico).
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Toda a problemática que envolve este trabalho está relacionada à situação na qual a 
vegetação de praia se encontra atualmente e em que medida o modo como ela é percebida 

pela sociedade contribui para tal. A partir da compreensão da relação do ser humano com 
a natureza e da percepção como paisagem, contextualizando-a à realidade brasileira desde 
a colonização e tomando partido dos testemunhos dos viajantes estrangeiros, será possível 
refletir sobre a contribuição das consolidações culturais para a decadência em que se encontra 
a vegetação de restinga, tão renegada quanto outros ecossistemas igualmente preteridos, como 
o cerrado ou a caatinga. 

A construção da paisagem enquanto conceito acontece a partir da percepção dos próprios 
seres humanos que nela vivem e envolve emoções e sentimentos que brotam por meio das 
experiências, da vivência de cada ser, configurando uma relação fenomenológica em que ela 
se apresenta única e individual. Dessa forma, preconiza-se a paisagem como um processo de 
interação com a sociedade, onde se deflagram e se trabalham valores.

Importante destacar a trajetória humana na percepção da natureza para que se entenda que 
sua relação com o ser representa um dos fatores que norteiam o modo como o ambiente se 
apresenta, pois, como dito, envolve valores que motivam, influenciam e conduzem a atuação 
do ser humano sobre o meio. O papel da natureza na construção conceitual da noção de 
paisagem enquanto apreensão estética por meio da percepção, pode-se dizer, é indiscutível, 
mas enfrentou uma diversidade de olhares, funções e papeis na humanidade.

Em épocas primitivas, a natureza estava diretamente relacionada com o divino e, em sua 
totalidade, encontrava-se próxima dos filósofos da antiguidade em uma coerente aproximação 
com os deuses, como diz o filósofo Joachim Ritter (in SERRÃO, 2011, p. 98) que a contemplação 
da natureza correspondia a uma entrega do espírito ao ‘Todo’ e ao ‘divino’, sendo ela sua 
representação, em uma reflexão de que “o	‘Kosmos’	significa	‘ordem	do	mundo’”. Com o nascimento 
da filosofia, nasce também o seu primeiro conteúdo, a cosmologia, o “conhecimento racional 
da ordem do mundo ou da Natureza” (CHAUI, 2000, p. 28). O ser humano era ser constituinte, 
estava imerso na totalidade, a unidade no Todo. A relação Divina, no entanto, estava presente 

“Itamaracá é uma ilha encantada
Lugar mais bonito que eu vi

...
Ilha de sonho, de luz e de cor

Pedra que canta o amor
Essa areia tão branca

Teu céu e o teu mar
Paraíso é Itamaracá”

(Itamaracá, Reginaldo Rossi)
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no modo como a natureza é considerada, pela transcendência, em que para se elevar ao ser 
invisível de Deus, ele “sai	do	domínio	da	‘práxis’	e	dos	seus	fins;	‘ultrapassa-o’,	‘transcende-o’,	para	se	
elevar à contemplação do Todo” (RITTER, in SERRÃO, 2011, p. 99-100).

A noção de paisagem como apreensão estética nasce da contemplação da natureza em um 
ato de aproximação com o Divino, a teoria filosófica. Trata-se de um novo olhar à paisagem que 
é marcado pela experiência de Petrarca na subida ao Monte Ventoux, em que, segundo Besse 
(2006, p. 1-2), é atraído pela natureza para uma “contemplação desinteressada do alto, do mundo 
natural aberto ao olhar”, residindo aí sua “modernidade”, pois são essas definições que constituem 
a “relação estética para com a natureza enquanto paisagem” (RITTER, in SERRÃO, 2011,p. 100).

Petrarca foi motivado pelo desejo por descobertas, pela busca do inexplorado, um sentimento 
compartilhado pelo espírito viajante dos italianos, mas travou uma batalha moral e ética 
consigo, diante das premissas religiosas da idade média, que preconizava que a busca curiosa 
pelo espaço distancia o refúgio da alma e promove o “esquecimento de si”. A ruptura dessa matriz 
histórica faz com que a noção de espaço seja dissociada de tal visão cultural e a contemplação 
passa a apreender a natureza como paisagem através do sentimento estético, pois a “paisagem 
é natureza que se torna esteticamente presente no olhar de um contemplador sensível e sentimental” 
(RITTER, in SERRÃO, 2011, p. 105).

O olhar artístico provocou o recorte da paisagem, o sentimento unitário na grande natureza, 
apreendendo a singularidade dos elementos, um detalhe dentro das coisas da natureza e, através 
da arte pictórica, a paisagem é criada pelo artista. A natureza como unidade de um Todo, sem 
fronteiras, indivisível na sua Totalidade, é remanejada pelo olhar humano que a divide em 
unidades particulares e são batizadas como paisagens (SIMMEL, in SERRÃO, 2011).

Besse (2006) conduz o entendimento de que a representação cartográfica e a representação 
artística da paisagem possuíam o mesmo vocabulário no século XVI; uma comparação entre 
geografia e a pintura, em que ambos, geógrafo e pintor, compartilhavam semelhantes olhares, 
uma mesma “atitude cognitiva”, mas que não se confundiam. Trata-se de uma competência 
visual compartilhada que propiciava a leitura da paisagem através da percepção dos signos do 
mundo, da observação da natureza. 

O autor relata que, diferente da perspectiva histórica da pintura estabelecida a partir do 
século XVII, que considera a paisagem “como a extensão de um território que se descortina num só 
olhar desde um ponto de vista elevado”, o olhar geográfico indica Landschaft como “um lugar que se 
define	por	vizinhanças,	humanas	e	naturais” (BESSE, 2006, p.21). Nesse aspecto, o mapa-múndi e o 
atlas constituíam suportes que se admitiam ter uma visão global, permitindo a organização da 
experiência da diversidade das coisas terrestres para o olhar, em que representavam um vasto 
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quadro da paisagem. 

A apresentação cartográfica e pictórica da paisagem passa a adquirir o valor filosófico da 
contemplação: o locus amoenus, o lugar ideal, a paisagem ideal. A atividade contemplativa 
encontra, na visão da paisagem, seu meio e sua riqueza. A Terra passa a ser apresentada como 
um todo do qual o ser humano participa, no qual ela é a imagem, e ele é aquele que a contempla, 
promovendo a relação mantida com sua superfície através de uma estrutura de percepção e de 
pensamento.

O dispositivo teatral, onde a terra é vista e o ser humano vê e também é visto, é representado 
na série ‘Grandes Paisagens (1560)’ de Peter Bruegel, em que inclui elementos dos detalhes 
topográficos, físicos, construídos ou naturais, e culturais, como experiência visual do mundo 
terrestre. Em suas pinturas, a terra é constituída como espetáculo observado, objeto contemplado, 
em que os personagens, disponíveis para a observação da paisagem em um ângulo de visão 
favorável – afastado ou elevado, mantém uma relação visual entre o mundo e um olhar, como 
pode ser visto nas figuras 2 e 3. Trata-se da relação entre sujeito e objeto, dispositivo formal da 
percepção e pensamento.

A superfície da terra é claramente uma imagem a ser contemplada, em que é preciso afastar-
se, desprender-se para percebê-la como um todo. O mapa-múndi e a pintura são condições, 
suportes para a apreensão e percepção da paisagem – função da representação paisagística 
e suas relações com a geografia, que evidencia a experiência sensível da terra como espaço 
aberto a ser percorrido e descoberto. A paisagem registra graficamente o novo pensamento e 
experiência da Terra como solo da existência humana (BESSE, 2006).

A representação moderna da paisagem passa a ser a consciência estética da natureza. Mas, 
para tanto, é necessário ir até à natureza, contemplá-la e, a partir daí, perceber a paisagem. A 
representação paisagística corresponde ao prolongamento e à transformação da contemplação 
da ordem do mundo. A contemplação estética é própria da concepção moderna da paisagem.

De todas as formas de ver, de encarar a paisagem, fica evidente que esse sentimento surge 
a partir do olhar da humanidade, seja através de um recorte, um enquadramento, um olhar 
artístico na pintura, seja considerando a Terra seu habitat humano, o ecúmeno, que vem a 
repercutir no modo de representação cartográfica, mas sempre a figura humana experimentando 
um novo olhar da natureza, o da apreensão estética.

Na medida em que a sociedade passa a explorar novos horizontes com a mercantilização2, a 
capitalização, ela se “divorcia” da natureza. Simmel (in SERRÃO, 2011, p. 44) denomina como 

2 Expansão crescente do capital comercial, a mercantilização marcou o período de transição do feudalismo para o capitalismo por 
meio do sistema colonial.

Figura 2 e 3: As Preocupações de um País - Country Concerns – 
Solicitudo Rustica e Soldados em Repouso - Soldiers at Rest - Milites 
requiescentes (Pieter Brueghel). Fonte: warburg.chaa-unicamp.
com.br. Acessado em 14/09/2014.
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“a tragédia fundamental do espírito” a cisão entre o ser humano e a natureza quando cita que “a 
parte de um todo se torne num todo autónomo que se destaca daquele todo precedente e reivindica um 
direito próprio face a ele”. Trata-se de uma ruptura que alcança seu apogeu na época moderna, 
rumo ao processo cultural; é o domínio do ser humano sobre a natureza e isso exige a sua 
reificação – sua transformação em objeto; uma ocasião em que o mercantilismo e a urbanização 
promoveram forte devastação das florestas para servir de matéria-prima para as construções e 
meios de transporte terrestre e marítimos. 

No auge do mercantilismo, o estabelecimento de colônias oferecia produtos rentáveis 
no comércio europeu a baixo custo e a América, último continente tropical a ser habitado3 
e ‘invadido’, foi considerada o Novo Mundo pelos europeus nesse período histórico “porque 
parecia o mundo renovar-se ali, e regenerar-se, vestido de verde imutável, banhado numa perene primavera, 
alheio à variedade e aos rigores das estações, como se estivesse verdadeiramente restituído à glória dos 
dias da Criação” (BUARQUE DE HOLANDA, 2000, p. 254). Trata-se aqui da exuberante Mata 
Atlântica perante uma sociedade que, como dito, transitava em sua relação com a natureza, se 
desvinculando de conceitos medievais ainda presentes.

Além das expansões territoriais e da exploração mercantil, havia a intenção de encontrar o 
paraíso perdido, uma realidade física do Éden, de acordo com as concepções religiosas medievais 
que pressupunham a existência de um Paraíso Terrestre presente em sítio desconhecido, porém 
acessível. O tema edênico era defendido na Idade Média por historiadores, geógrafos, teólogos, 
poetas, viajantes e até cartógrafos, suscitando a existência do Paraíso Terreal, cuja literatura era 
composta por “árvores	exuberantes,	pejadas	de	 frutos	suculentos;	os	campos	 fertilíssimos,	banhados	
por	 intensa	 luminosidade;	 o	 clima	 sem	 excessos	 de	uma	 eterna	primavera”, levando os viajantes a 
comparar a América com o Jardim do Éden (LEITE, 1967, p. 52) e permanecendo continuamente 
no imaginário dos navegadores, exploradores e povoadores do hemisfério ocidental.

Buarque de Holanda (2000) reflete sobre a existência de motivos edênicos no descobrimento 
e colonização do Brasil, assim como Colombo em suas descobertas, por exemplo, cujos relatos 
sobre a selva tropical, as vistosas árvores no Haiti, estão impregnados do tópico da ‘visão do 
paraíso’, que remeteriam à hipotética divina floresta precedente ao paraíso terrestre.

Se, por um lado, a natureza no velho mundo condicionava a disponibilidade de seus recursos 
às estações do ano, no novo mundo, por outro lado, a primavera incessante, o clima ameno 
dispunha os recursos naturais de forma plena. No Brasil, o autor sugere a relação com a teoria 
edênica nas palavras de Hipólito da Costa, no século XIX, em uma redação feita ao Correio 
Brasiliense em que ele faz uma analogia do Rio São Francisco com um dos quatro grandes 

3 Segundo Dean (2000, p. 41), 400 gerações, contra 1600 gerações da Austrália e 4000 da África.
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rios do Éden, quando prevê a criação de uma nova cidade nas cabeceiras do famoso rio, e 
presente nos arredores, “vastas campinas para criações de gados, pedras em abundância para toda 
sorte de edifícios, madeiras de construção para todo o necessário, e minas riquíssimas de toda qualidade 
de	metais;	em	uma	palavra,	uma	situação	que	se	pode	comparar	à	descrição	do	Paraíso	Terreal” (Correio 
Brasiliense, X, Londres, março de 1813, p. 373, in BUARQUE DE HOLANDA, 2000, p. 75).

Percebe-se, então, que a existência do Paraíso Terrestre não estava relacionada apenas com a 
benevolência da natureza no que diz respeito ao clima e à fertilidade do solo, mas também com a 
descoberta de riquezas, incluindo os minerais preciosos, que estimulava o desejo capitalista por 
ascensão das potências colonizadoras, e, nesse contexto, o ouro passou a representar a cor que 
recobre o paraíso, que passa a ser uma “ilusão original, que pode canonizar a cobiça” (BUARQUE 
DE HOLANDA, 2000, p. XI).

Mas, no continente ‘descoberto’ havia uma evolução própria dos habitantes nativos antes 
da chegada dos ‘civilizados’ europeus; uma convivência com a Mata Atlântica que, embora 
envolvesse ações que modificavam a floresta, havia um entendimento e uma cumplicidade 
entre ela e seus habitantes, um relacionamento nunca compreendido pelos colonos.

A evolução da relação do ser humano com a natureza durante dez mil anos de ocupação é 
delineada por Dean (1996) por meio de pesquisas e relatos, mas também de suposições baseadas 
em estudos arqueológicos que mostram essa trajetória registrando a caça como uma atividade 
que exercia certa pressão sobre a floresta. Os habitantes ocupavam a zona de encontro entre 
dois sistemas bióticos e usufruíam dos recursos de cada um para sua sobrevivência; queimadas 
eram realizadas a fim de afugentar e atrair os animais tanto nos campos abertos do cerrado 
quanto nas florestas – vestígios testemunham essa prática há 5.800 anos antes da atualidade.

O declínio da oferta de grandes animais de caça estimulou a migração para a margem 
das baixadas do continente, dando origem aos construtores de sambaquis, pilhas enormes 
de conchas, mariscos, mexilhões e ostras, cujas atividades de pesca não afetavam a floresta 
em proporções traumáticas, uma vez que os recursos podiam ser apanhados sem esforço nos 
pântanos e manguezais. Sua relação com a floresta estava na coleta de frutos e plantas medicinais 
e na extração de elementos para além da função alimentícia, como alucinógenos, estimulantes, 
afrodisíacos, tinturas de pele, objetos de culto, abortivos, entre outros.

O desaparecimento desses povos, sugere o autor, pode ter sido causado pelo avanço de 
numerosos e ferozes agricultores vindos do planalto devido à pouca fertilização do solo do 
cerrado em relação aos solos florestados, que foram possivelmente atraídos pela mariscagem e 
pelos recursos dos estuários. Mas se tratava de agricultores consumados e, uma vez intensificada 
a agricultura, áreas de floresta primária foram sendo sacrificadas, pois eram em seus solos que 
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a prática se tornava mais viável.  

Tais grupos foram afastados pelos tupis, cuja ocupação no litoral florestado estima-se que 
tenha acontecido por volta dos anos 400, pois mais de mil sítios foram localizados no Brasil. 
Segundo o autor, embora as terras das florestas virgens fossem mais férteis, em nome da 
facilidade e da segurança, os homens tupis preferiam a floresta secundária para executar a 
queimada, cujo solo posteriormente seria cultivado pelas mulheres tupis. Os sítios das aldeias 
eram consumidores da floresta, que também fornecia recursos utilitários para otimizar a 
produção, melhorar a segurança militar, entre outras utilidades, mas as pressões na floresta 
iam além do sentido material e, por questões emocionais associadas à exaustão da caça e da 
pesca, como derrotas em guerras, entre outros fatores, os assentamentos eram abandonados 
surgindo as ‘taperas’, de modo que em um intervalo de 10 anos novos locais eram investidos 
para ocupação e as antigas taperas eram renegadas (DEAN, 1996).

Trata-se de condições de pressão humana sobre a floresta que, direta ou indiretamente, 
aconteceram antes da chegada dos europeus, marco de uma brusca interrupção da trajetória, 
do desenvolvimento cultural local. Toda essa pressão na floresta talvez consiga explicar o 
motivo pelo qual os colonos não tenham encontrado a dificuldade real de se penetrar e de se 
manterem trilhas em florestas virgens, como reflete o autor sobre a possível existência de uma 
condição já bastante modificada na floresta, afirmando que “dois ou três mil moradores da vila do 
Rio de Janeiro não poderiam, em quarenta e poucos anos, ter sido responsável por uma transformação tão 
grande” (DEAN, 1996, p. 53).

Como dito, a intenção da metrópole era de extrair os recursos da colônia a baixo custo para 
ingressar no ciclo comercial europeu. A chegada dos europeus, portanto, marcou o início de uma 
série de extrações com fins comerciais, em que o pau-brasil, a leguminosa Caesalpinia echinata, 
árvore da mata atlântica encontrada principalmente em ambientes irrigados e costeiros do Rio 
de Janeiro, Bahia e Recife, foi a primeira mostra dos tesouros florestais do Brasil a ser enviada 
à Portugal em 1501. O comércio da madeira se tornou grandioso, provocando o interesse de 
outros países europeus, como Franca, Espanha e Inglaterra, que também contrabandeavam 
a madeira e juntos, podem ter provocado a extração de doze mil toneladas por ano, o que 
pode corresponder à derrubada de dois milhões de árvores no primeiro século do tráfico, sem 
considerar os estragos, naufrágios e desperdícios, o que se estima que seis mil quilômetros 
quadrados de Mata Atlântica tenham sido afetados no mesmo período (DEAN, 1996).

Ainda no primeiro século de colonização, a cana-de-açúcar foi introduzida e se tornou 
importante produto de exportação dos portugueses para os mercados do norte europeu. As 
condições brasileiras superavam a produção de outros locais onde também se cultivava a 
espécie, uma vez que não era necessário irrigar ou adubar. A técnica adotada para a exploração 
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dos solos da floresta era a derrubada e a queimada, indefinidamente mais viável diante da 
fertilidade promovida, eliminando a necessidade de tratamento prévio. Estima-se que, em 
1700, cento e vinte quilômetros quadrados de solos de florestas virgens tenham sido ocupados 
pela cana-de-açúcar e, após de alcançar escala comercial, em 150 anos de cultivo, calcula-se que 
os campos de cana tenham eliminado cerca de mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica.

Mas ela não era eliminada só para ceder espaço aos campos de cana, era também utilizada 
na produção de lenha, assim como os manguezais, para abastecer moendas. Para tal, mais de 
1.200 km² de Mata Atlântica teria sido consumida no curso de 150 anos e 210 mil toneladas de 
madeira do manguezal teriam sido cortadas anualmente (DEAN, 1996).

A integridade da Mata Atlântica também era ameaçada pelo cultivo de espécies exóticas 
trazidas para o Brasil pelos colonos a partir da necessidade de consumir gêneros alimentícios 
familiares; as europeias, como a laranja amarga, o limão, o gergelim, o arroz; e de origem 
tropical e asiática, como o inhame, a banana, o gengibre, entre outros, além de atividades como 
as olarias e a criação de gado, que impediam o renascimento da floresta em torno dos estuários. 
Introduzido ainda no século XVI em São Vicente, o gado foi transportado e direcionado pela costa 
brasileira, onde o capim era abundante; as boas condições climáticas também proporcionavam 
uma situação favorável à sua multiplicação e, não sendo necessário o arado diante do regime de 
derrubada e queimada, o pastoreio logo foi banido para o sertão haja vista a incompatibilidade 
das culturas e, dessa forma, “em 1700, havia pelo menos quinhentas fazendas de gado no interior do 
Nordeste” contendo quatro vezes mais bovinos que humanos em cerca de sessenta e cinco mil 
quilômetros quadrados, a maioria na caatinga entre Salvador e Recife (DEAN, 1996, p. 92).

Além disso, nos séculos seguintes, fortes acontecimentos viriam a representar tendências 
irreversíveis e cumulativas de exploração da Mata Atlântica; o século XVIII foi marcante pelas 
grandes descobertas de ouro e diamante em que a pressão da Mata Atlântica acontece no seu 
limite interior, no encontro com o sertão brasileiro, cuja técnica utilizada envolvia a escavação de 
poços rasos e afunilados executada pelas mãos dos escravos, configurando encostas desnudas 
de terras revolvidas. Tal modificação do solo sugere que a atividade mineradora tenha sido 
mais danosa à Mata Atlântica que a pastoril e a cultura da cana-de-açúcar devido às condições 
não favoráveis à regeneração da floresta, cuja área afetada durante o século é estimada em 
quatro mil quilômetros quadrados. 

Constatando o desenvolvimento de colônias tropicais de outras potências europeias, a corte 
portuguesa investiu na formação de cientistas naturais no final do século XVIII a fim de alcançar 
novas fontes de receita. Os jovens naturalistas luso-brasileiros4, formados em filosofia, cujo 

4 Filhos da elite colonial brasileira, estudavam na Universidade de Coimbra com a promessa de ocuparem cargos políticos na 
colônia.

Figuras 4 e 5: Derrubada	de	uma	floresta e Mineradores (Rugendas, 1835). 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa707/rugendas. 
Acessado em 29/10/2015.
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currículo acadêmico incluía as ciências naturais e um programa de treinamento para pequenas 
viagens, foram responsáveis pela execução de viagens filosóficas nas colônias portuguesas. As 
expedições científicas tinham a função de descoberta; ricos em relatos botânicos, zoológicos, 
etnográficos, os viajantes estavam envolvidos na criação de um grande império.

No século XIX, os jardins botânicos de Olinda e do Rio de Janeiro, nunca antes valorizados, 
passaram a receber sementes de espécies exóticas trazidas por franceses provenientes da 
Guiana, tais como cravo, canela, noz-moscada, fruta-pão, uma variedade taitiana de cana-de-
açúcar, que, no Brasil, foi chamada de ‘caiena’; e a palmeira imperial, a Roystonea Oleracea, 
que logo passou a enfeitar os jardins aristocráticos no Rio de Janeiro. Nesse contexto, a Mata 
Atlântica se mantinha ignorada pelos naturalistas portugueses, mas passava a ser fornecedora 
de plantas medicinais, artigos importantes para o comércio exterior, de numerosas espécies 
da indigofera, para fabricação de corantes, como o índigo do brasil, além do algodão e do arroz 
(DEAN, 1996).

No que diz respeito ao litoral, árvores gigantes da floresta costeira eram utilizadas para a 
construção de navios. A matéria-prima, a madeira de lei, era enviada para Lisboa até o século 
XVIII, quando estaleiros foram instalados nas costas brasileiras. Salvador era responsável pela 
produção da maior parte da frota de navios mercantes e de guerra sob bandeira portuguesa, 
cuja madeira utilizada era obtida de Pernambuco, Alagoas e sul da Bahia.

O interesse pela madeira de lei acarretou inúmeras medidas com o objetivo de conservação 
da floresta primária, como a proibição de sesmarias5 nas áreas da reserva dessa matéria-prima, 
as chamadas reservas navais; a fiscalização com punição de prisão para práticas incendiárias. 
Além disso, poucos eram autorizados a permanecer nesses locais, nos quais a única atividade 
permitida era a pesca ou o exercício da função de guarda-florestal.

Todas as investidas científicas para conhecimento da Mata Atlântica sob ordem portuguesa, 
cujo principal interesse era o financeiro, foram abandonadas após a Independência do Brasil e a 
floresta foi atacada com redobrado vigor e entusiasmo, voltando a ser considerada basicamente 
um obstáculo à riqueza que viria a ser obtida pelos metais e pedras preciosas. Durante a crise 
da independência, a concessão de sesmarias foi suspensa e várias ações foram tomadas a fim 
de modificar a situação fundiária das terras não cultivadas, mas “a incapacidade do império de 
controlar as terras públicas [...] foi uma das maiores causas do rápido desmatamento” (DEAN, 1996, p. 
5 As sesmarias correspondiam à obtenção de propriedade de terra desocupada sob a prerrogativa de se tornar área cultivada. As 
áreas concedidas chegavam a 3 léguas, sendo cada légua correspondente a aproximadamente 4,3 ha. Em geral, as concessões no 
século XVIII aconteciam sem controle, apenas para apoderar, favorecer os ricos ou com os quais se contava para povoar a vasta 
colônia, pois apenas a terra conferia prestígio, possibilitava a acumulação de riquezas. Mas a exaustão do solo era motivo para que 
novas sesmarias fossem requeridas, expandindo a ocupação de áreas e, portanto, dilapidando mais recursos florestais, uma vez 
que o solo mais valorizado era o da floresta virgem. A terra, sendo considerada desse modo, correspondia a um recurso descartá-
vel, não havendo sentido em tentar manter uma fazenda que podia ser substituída sem nenhum custo (DEAN, 1996).
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166-167).

Ao longo dos séculos, o sistema escravagista ‘plantation’ configurou um modelo de 
colonialismo baseado na exploração intensiva, tornando o Brasil um local de extrativismo 
primário por, pelo menos, três séculos, promovendo a devastação da Mata Atlântica, que nada 
mais representava além de um entrave à realização de suas ambições. Dean (1996, p. 23) lamenta 
tudo o que é perdido em termos de diversidade, complexidade e originalidade do ecossistema 
quando afirma que “o	desaparecimento	de	uma	floresta	tropical	[...]	é	uma	tragédia	cujas	proporções	
ultrapassam a compreensão ou concepção humanas”.

Os portugueses não tinham a intenção de investigar a cultura nativa, como diz Dean 
(1996):

“O intento português de conquistar e transformar esse território e nele não sucumbir ou admitir sua rendição 
às culturas nativas evidencia-se no seu interesse limitado pela sua vegetação e vida animal [...] Sua atitude 
inicial em relação a essa costa distante foi fria e até desdenhosa [...] o efeito, todavia, foi o de diminuir o valor 
intrínseco da Mata Atlântica [...] a conservação dos recursos naturais iria mostrar-se irrelevante em uma 
sociedade na qual a conservação da vida humana era irrelevante” (DEAN, 1996, p. 72-75).

Após um século de colonização, a relação humana com a Mata Atlântica havia se transformado, 
pois, diante de tragédias que devastaram cerca de 95% dos nativos, como as epidemias trazidas 
da Europa, seus habitantes humanos originais tinham desaparecido e levado consigo 12 mil 
anos de informação estocada sobre hábitos, estações, relações entre as espécies e a “floresta	se	
torna estranha e carente de propósito humano”. Especula-se que os nativos sobreviventes tenham 
abandonado a agricultura a fim de garantir sua mobilidade e, mantendo-se afastados dos limites 
portugueses, retomaram a prática da caça de seus ancestrais (DEAN, 1996, p. 83).

Como dito, a relação dos nativos com a terra onde viviam estava além da compreensão dos 
europeus, que buscavam o acúmulo de riquezas para suas gerações futuras em uma racionalidade 
capitalista. O nativo, por sua vez, também não compreendia o que levava os europeus a 
passar por tantas privações nas travessias, questionando se a terra que os alimentavam não 
seria suficiente para seus filhos e netos. A cultura espiritual dos nativos com relação à floresta 
era interpretada segundo a conveniência dos colonizadores que desejavam disseminar uma 
imagem negativa para a Mata. Os jesuítas, por exemplo, desejavam separar o Divino do natural 
e combater a competição com os curandeiros dos nativos, considerados inadequados a uma 
casta conquistada. Desse modo, os espíritos da floresta eram considerados diabos, fazendo com 
que a Mata Atlântica estivesse relacionada à moradia do mal – uma imagem bastante oportuna 
a quem pretendia eliminá-la.

Trata-se de imagens que vão se difundindo, gerações após gerações, e que consolidam uma 
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ideia de valor à Mata no imaginário humano, na sociedade, em que era, até então, associada 
à vida selvagem, à morada do mau, percepção que embutia uma série de representações que 
suscitavam sentimentos, não raro, desfavoráveis. Nesse sentido, os viajantes estrangeiros 
colaboraram para a dispersão de uma imagem do Brasil por meio de seus relatos, considerados 
importantes documentos de apresentação das características do Novo Mundo, o continente 
americano, ao Velho Mundo. 

Sendo proibida a entrada de estrangeiros desde 1591, os relatos dos séculos XVI, XVII e XVIII 
refletiam uma visão superficial em documentos elaborados por visitantes de curta permanência 
em portos brasileiros e, em sua maioria, sobre as regiões litorâneas e principalmente informações 
sobre os portos e tudo o que estava sendo desenvolvido pelos colonos, tanto fisicamente quanto 
culturalmente, enfatizando a fertilidade do solo e o clima afável, condições favoráveis ao 
acúmulo de riqueza dos colonizadores.

Porém, o Brasil holandês6 viabilizou a permanência de artistas que foram considerados 
marcos no modo de olhar o Novo Mundo. Além de ter estruturado a justiça e moralizado 
costumes, Nassau contribuiu com as artes e as ciências, uma vez que compôs uma comissão 
de artistas e cientistas, entre eles pintores, cartógrafos e desenhistas como Frans Post, Albert 
Eckhout e Zacharias Wagener, cuja importância está, inicialmente, na abordagem de paisagens, 
retratos, figuras de seres humanos e de animais, naturezas mortas, entre outros motivos, contra 
as obras de cunho religioso realizadas pelos jesuítas anteriormente. Segundo Leite, trata-se de 
registros fiéis à realidade, evitando o excesso de elementos: “nos quadros executados no Brasil 
conseguiu	Frans	Post	traduzir	todo	o	pitoresco,	sem	deixar	de	ser	pictórico;	daí	o	seu	valor	[...]	subordina-
se à realidade [...] o mesmo ocorria com quase todos os pintores holandeses do século XVII, mais notáveis 
pelos dotes de observação que pelos de imaginação” (LEITE, 1967, p. 37-38).

A imaginação a que o autor se refere corresponde à influência das lentes europeias medievais 
assim como do tema edênico presente nos artistas e cientistas responsáveis pela documentação 
e estudo dos diferentes aspectos do Novo Mundo. A expectativa existente sobre o Novo Mundo 
estimulou a imaginação de certos autores que defendiam a existência de seres diferentes, 
estranhos e até monstruosos no continente americano. 

A importância da obra de Frans Post tem a ver com uma versão da realidade encontrada, ainda 
que sob o olhar carregado das influências europeias da época, em que suas obras transmitiam 
“uma	versão	fiel	e	ao	mesmo	tempo	poética	da	região,	evitando	as	fantasias	e	as	inverossimilhanças	geradas	

6 Em 1580, com a tomada de Portugal pela Espanha, o comércio marítimo europeu ficou impossibilitado, fazendo com que a busca 
de artigos acontecesse diretamente nas terras de origem, as colônias portuguesas na África, América e Oriente. A partir de 1630, 
várias investidas no Nordeste brasileiro culminaram no estabelecimento do Brasil holandês, tendo como governador o Conde João 
Maurício de Nassau-Siegen, encarregado pela administração civil e militar, obtendo êxito na conquista de novos territórios – Per-
nambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte (LEITE, 1967).
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Figura 11: Paisagem de Pernambuco com Casa-Grande (1665) 
(Frans Post). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa9982/frans-post. Acessado em 28/10/2015.

Figura 8: Vista de Olinda (Frans Post, 1650). Fonte: http://en-
ciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9982/frans-post. Acessado 
em 28/10/2015.

Figura 9: Vistas das Ruínas da Sé de Olinda (Frans Post, mea-
dos do século XVII). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.
br/pessoa9982/frans-post. Acessado em 28/10/2015.

Figura 6: Brasilian Landscape, Frans Post. Fonte: http://acade-
miaportocalvenseaphla.blogspot.com.br/2013/06/frans-janszo-
on-post-16121680.html. Acessado em 28/10/2015.

Figura 7: View of the Jesuit Church at Olinda, Brazil (Frans Post, 
1665). Fonte: http://academiaportocalvenseaphla.blogspot.com.
br/2013/06/frans-janszoon-post-16121680.html. Acessado em 
28/10/2015.

Figura 10: Vista da Cidade Maurícia e Recife (1657) (Frans Post). 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9982/frans-
post. Acessado em 28/10/2015.
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Figuras 12 e 13: Mandioca e Cocos, Albert Eckhout. Fonte: http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10299/albert-eckhout. 
Acessado em 28/10/2015.

Figura 14: Homem Africano (Albert Eckhout, 1641). Fonte: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10299/albert-
eckhout. Acessado em 28/10/2015.

Figura 15: Mulher Mameluca (Albert Eckhout, 1641). Fonte: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10299/albert-
eckhout. Acessado em 28/10/2015.
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Figura 17: Negros dançando (Zacharias Wagener, s. d.). Fonte: 
http://www.camaracampos.rj.gov.br/tp-cultura/exposicao-
escravidao-no-brasil/. Acessado em 28/10/2015.

Figura 16: Mercado de Escravos no Recife (Zacharias Wagener, 
1641). Fonte: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/
nacional/wagener_zacharias01.htm. Acessado em 28/10/2015.

no decurso de cento e cinquenta anos de contato entre os olhos maravilhados dos viajantes e a selvagem 
natureza do Nôvo Mundo”. Embora sob influência do “ingênuo sentimento religioso da época”, 
cujo fascínio pela natureza desconhecida provocado pelo imaginário medieval, vislumbrava o 
Paraíso Terrestre no Novo Mundo, e da visão de outras obras relacionadas a esse tema, para o 
autor, a exuberante natureza apresentada por Post reproduz “uma realidade mais fantástica que os 
sonhos dos poetas” (LEITE, 1967, p. 54). O amor ao detalhe, característico dos pintores ‘ingênuos’, 
corresponde ao possível motivo de que as ruínas estão presentes em parte da obra de Frans 
Post, assumindo talvez uma condição de simbologia que vem a traduzir o avanço do tempo, 
a força da natureza contra os esforços humanos, como incita Leite (1967, p. 51): “não existirá de 
resto	uma	fina	ironia	no	contraste	entre	o	casario	e	as	igrejas	em	ruínas,	de	um	lado,	e	do	outro	a	floresta	
vicejante a deglutir, pouco a pouco, as construções humanas?”.

Se a Post cabia o registro de paisagens, Albert Eckhout, por sua vez, foi encarregado de 
retratar os habitantes, a fauna e a flora, e sua obra foi encarada enquanto valor documental 
por seu interesse etnológico que se impôs fortemente. No entanto, o pintor não registra o 
sentimento que envolve as figuras pintadas, configurando uma catalogação de tipos, sem 
refletir a vida interna do modelo que são registrados em imobilidade. Leite (1967) ressalta a 
estilização dos elementos periféricos da obra, como árvores frutíferas e outras plantas, que 
beiram o fantástico. Trata-se de uma natureza organizada, uma ideia de natureza formatada 
através do olhar cultural.

Wagener, por sua vez, era considerado um autêntico pintor ‘ingênuo’; a peculiaridade de 
suas limitações na linguagem artística não camuflava as qualidades ressaltadas na sua afinidade 
com a sensibilidade contemporânea, transmitindo singularmente os costumes, a vida decorrida 
na então colônia holandesa.

“Desde que, em 1634, por vontade de Deus Onipotente, segui do Velho para o Nôvo Mundo da América, 
onde	fica	a	remota	e	mui	famosa	terra	do	Brasil,	à	medida	que	os	dias	se	passavam	fui	travando	cada	vez	
mais conhecimento com novas maravilhas [...] Persuadi-me então de que era justo não sòmente extasiar-
me	 na	 contemplação	 dessas	 magníficas	 criaturas	 de	 Deus,	 mas	 também	meditar	 sèriamente	 sôbre	 a	
onipotência divina” (WAGENER, texto introdutório do Livro dos Animais. In LEITE, 1967, p. 
90)

Com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, decretada por D. João VI em 1808, 
pesquisas científicas foram permitidas no território e, assim, o olhar dos estrangeiros passa 
a ter mais propriedade, uma vez que sua permanência deixa de ser uma vaga passagem por 
lugares previamente determinados pelas autoridades locais para uma imersão ao meio natural 
e à sociedade. Tal permissão possibilitou que europeus de várias nacionalidades pudessem 
conhecer o ‘Novo Mundo’, o continente americano, mas sem a obsessiva tarefa de descobrir, de 
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Figura 18: Árvore Gigantesca na Selva Tropical Brasileira (Ru-
gendas, 1830). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa707/rugendas. Acessado em 29/10/2015.

classificar e de aumentar as coleções de elementos naturais, constituindo um novo descobrimento 
de nossas peculiaridades locais.

Em ‘Viagem Pitoresca através do Brasil (1827-1835)’, o alemão Johann Moritz Rugendas descreve 
as paisagens brasileiras com nítida admiração pela exuberante floresta atlântica, em que a partir 
de um prisma contemplativo e em reverência à diversidade natural, ele ressalta que

“nossas	florestas	não	podem	sequer	dar-nos	uma	ideia	mesmo	longínqua	[...]	as	inúmeras	variedades	de	
palmeiras são inteiramente inéditas para o europeu, bem como as árvores [...] produtos de um mundo 
desconhecido. Em vão tentaríamos exprimir por palavras a graça e a beleza desses seres que os poetas, à 
míngua de expressões capazes de pintá-los, nos apresentam como a própria perfeição [...] Aqui a natureza 
produz	e	destrói	com	o	vigor	e	a	plenitude	da	mocidade;	dir-se-ia	que	revela	com	desdém	seus	segredos	e	
tesouros diante do homem, o qual se sente atônito e humilhado ante essa força e essa liberdade de criação” 
(RUGENDAS, 1979, p. 30-32).

Mas, a imagem cultural de um lugar pode variar em função dos interesses políticos, como 
é o caso das obras realizadas pela missão francesa7 que, por encomenda da Coroa Portuguesa, 
passa a fomentar a criação de uma imagem condizente com a nova condição política do Brasil, 
principalmente o Rio de Janeiro que se torna a capital do Império, por meio da linguagem 
artística de Nicolas-Antonie Taunay, vindo a marcar a cultura visual brasileira.

Suas principais características vinham a ser a tradução dos sentimentos morais para despertar 
as virtudes necessárias em tempo de renovação; a criação de uma imagem de um Brasil cortês, 
ressaltando uma civilidade sempre presente, como se mostrasse o convívio pacífico entre a corte, 
os escravos, habitantes locais e a natureza. Esta, por sua vez, absolutamente dominada, dialoga 
com a civilização, em que são ressaltados o pitoresco local com os símbolos do desenvolvimento, 
predominando a referência dos modelos das paisagens europeias.

Os alemães Carl von Martius e Johann Baptist von Spix, autores de ‘Viagem pelo Brasil 1817 
– 1820’, inspirados nas premissas do naturalista Alexander von Humboldt, do poeta Goethe 
e do filósofo Jean-Jacques Rousseau, uniram à sistematização – a compreensão de tudo o que 
diz respeito à natureza, como minerais, o clima, a flora, a fauna, a geografia, a astronomia – o 
sentimento, tornando a linguagem poética, sem, contudo, abandonar o tratamento científico 
dos elementos da natureza8. 

Se por um lado a influência de Humboldt nos naturalistas estrangeiros que viajaram pelo 
Brasil no século XIX correspondia à “preocupação com a variedade de seres naturais e a necessidade 
de reduzir formas vitais a um pequeno número de tipos fundamentais”9, por outro lado, o método 

7 LIMA, Valéria. Paisagens eternizadas na Arte Francesa. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, v. 01, p. 24-27.
8 LISBOA, Karen Macknow. Spix e Martius, historiadores da natureza. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, vol. 1, p. 42-47.
9 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. A Natureza e os Naturalistas do século XIX, p. 74. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, vol. 
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Figura 19: Paisagem na Selva Tropical Brasileira (Rugendas, 
1830). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa707/
rugendas. Acessado em 29/10/2015.

paisagístico, segundo Pedras, se apoiava “na expressão pitoresca para ‘domesticar’ o desconhecido” 
(PEDRAS, in PASTORE, 2014, p. 137). O termo pitoresco aparece associado à contemplação de 
paisagens, de recortes rurais bucólicos e frequentemente utilizados nos relatos para descrever 
as vistas mais privilegiadas dos lugares visitados.

Spix e Martius se deixam envolver pelas imagens de deleite, de prazer, pelo encantamento 
da natureza, embora envoltos por toda presença ameaçadora de insetos, animais peçonhentos 
e o clima quente e úmido da ‘sufocante’ Mata Atlântica. Sobre o sertão nordestino os autores 
demonstram a aspereza, o aspecto espinhoso e o perigo da fauna sertaneja, causando um 
sentimento nostálgico em relação à contida flora europeia. A admiração à vegetação da caatinga, 
no entanto, surge em função de sua versatilidade frente à seca, em que é bastante uma pequena 
chuva para verdejar a paisagem. O entusiasmo surge, sobretudo, pelo juazeiro que mantém suas 
folhas verdes mesmo em período de estiagem, sendo considerado um fenômeno da natureza. 
Mas o relato se mostra sofrido no avançar da viagem ao se encontrarem desamparados, 
submetidos à sede e à fome. Ressaltando o sentimento de desânimo sobre aquela paisagem, 
revertem o olhar com a aproximação dos solos férteis e viçosos próximos ao Rio São Francisco, 
afirmando que “a água é o que há de melhor”10.

Pastore (2014, p. 135), em sua tese ‘O Cerrado enquanto paisagem: a dinâmica da apropriação 
paisagística do território’ reflete sobre o olhar da paisagem registrado nos relatos de viajantes 
naturalistas estrangeiros. Para o autor, embora o registro paisagístico marcasse o mecanismo 
que melhor ilustrava a nova realidade alcançada pela Europa, tratava-se de uma imagem 
filtrada que seguia “os	preceitos	do	oficio	e	da	sociedade	culta”. Ao adentrar na análise dos relatos 
dos viajantes buscando um tom paisagístico, o autor encontra uma dualidade na descrição do 
Cerrado, em que contrapondo à exaltação de uma paisagem está a insatisfação que os padrões 
pré-estabelecidos geram nas impressões imediatas deste ambiente.

A imagem do novo mundo anteriormente reproduzido pelos artistas, em geral em áreas 
litorâneas, causou uma expectativa de flora tropical nos viajantes não correspondida no 
planalto central, onde, segundo Castelnau (in PASTORE, 2014, p. 149) “geralmente só se encontra 
vegetação pobre e mirrada”, cabendo aos buritis que marcam as veredas a função paisagística do 
árido Cerrado; diferente dos “arrebatadores panoramas, que reuniam tudo o que possa tornar atraente 
uma paisagem” citados por Pohl (1976, p. 160, in PASTORE, 2014, p. 149) quando descrevia 
as formações de Mata Atlântica da Serra Dourada. Seria, portanto, a monotonia do lugar o 
motivador do descontentamento dos viajantes, diferentemente da exuberante Mata Atlântica?

1, p. 72-77.
10 GNERRE, Maria Lúcia Abaurre. Naturalistas desvendam o Sertão Nordestino, p. 61. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, 
vol. 1, p. 58-61.
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Figura 21: A cidade e a Glória vistas da casa do marquês de 
Belas, óleo sobre tela de Nicolas-Antoine Taunay (1824). Fonte: 
https://jbrasseul.files.wordpress.com/2013/07/mar_rio_taunay_
gloria_1824.jpg

Figura 20: Vista do Rio de Janeiro tomada do alto da Boa 
Vista (Taunay, 1819). Fonte: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/57/Nicolas_Antoine_Taunay_-_Vista_
da_ba%C3%ADa_do_Rio_de_Janeiro_tirada_das_montanhas_
da_Tijuca.jpg

Pastore (2014, p. 240- 241), no entanto, defende que a cultura pré-estabelecida pode ser 
responsável pela apreensão paisagística do Cerrado, mas a experiência estética da região confere 
suas significações paisagísticas. O autor enfatiza que “a não efetivação do tom paisagístico pode 
indicar	a	dificuldade	em	retratar	o	Cerrado	enquanto	paisagem	devido	a	valores	culturais	que	não	têm	
essa região como referência” e ressalta que as feições do referido bioma, como é o caso das veredas 
em relação ao deserto, podem “dar indício de valores originários da própria ideia de paisagem”.

O astrônomo francês Emmanuel Liais, contratado pelo Império Brasileiro para remapear o 
Rio São Francisco em 1854, registra as características do Cerrado de modo que a natureza deixa 
de vagar pelo caráter classificatório, um mero dado, para se tornar uma instância que interage 
com o observador. A partir da descrição de cores e estimulado por seu paisagismo romântico, o 
enquadramento de sua narração transforma a natureza em paisagem. Aqui, as veredas também 
surgem em destaque nesse ambiente que, junto com a geomorfologia, quebram a aparência 
constante dos campos cerrados11:

“A presença de um espesso tapete de gramíneas sobre a superfície do solo dá, à primeira vista, a ideia de 
uma grande uniformidade de aspecto. No entanto, não é exatamente assim, e as paisagens dos campos são 
muito	variadas.	Os	bosques	de	árvores,	nos	quais	as	folhagens	mais	diversas	se	aliam	às	flores	de	todas	
as cores trazidas por guirlandas de lianas ou soberbas orquídeas ou bromeliáceas parasitas, rompem a 
monotonia dos tapetes de verdura e fariam crer que se está em um parque admiravelmente cultivado. Ao 
mesmo tempo, à beira dos pequenos riachos, crescem grupos de gigantescas Mauritia vinifera, preciosa 
palmeira	dessas	regiões.	Seus	troncos	elevados,	coroados	por	um	magnífico	para-sol	formado	de	espessas	
folhas em leque, produzem um efeito dos mais pitorescos [...] frequentemente, no meio de um vasto plano, 
vê-se surgir uma dessas curiosas cadeias de montanhas de grés avermelhado ou esverdeado [...] Sobretudo 
quando se sobem as colinas, que alcançam talvez quase 500 metros acima do nível da região circundante, 
um admirável panorama se descortina aos olhos do espectador [...] As belas cores violáceas cobrem os 
flancos	das	montanhas	próximas	e,	ao	longe,	a	enorme	distância,	uma	cadeia	de	montanhas	de	um	azul	
demasiado se mostra no horizonte“ (LIAIS, in FREITAS, p. 40-41, tradução do autor).

Dessa forma, o paisagismo romântico de Liais o permitiu perceber as significações paisagísticas 
presentes em um meio originalmente preterido em relação à exuberância da floresta tropical. 
Porém, percebe-se que alguns relatos de vivências, seja no Cerrado, na Caatinga ou na Mata 
Atlântica, tenham destacado os aspectos negativos, relacionando-os com as especificidades 
locais. Pode-se ver, no primeiro ambiente, um destaque à monotonia visual, no segundo, a 
escassez hídrica e, por fim, a ameaça de animais peçonhentos e o clima opressor, que podem 
alimentar o imaginário cultural de uma sociedade.

Segundo Dean (1996, p. 25), “a	floresta	ocorreu	ao	longo	dessa	costa	devido	a	relevo,	regimes	de	

11 FREITAS, Marcus Vinicius de. Emmanuel Liais contempla o Rio das Velhas. In Revista História Viva, O Olhar dos Viajantes, 
vol. 01, p. 38-41
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Figura 22: Praia Rodriguez, perto do Rio de Janeiro (Rugendas, 
1835). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa707/
rugendas. Acessado em 29/10/2015.

Figura 23: Colônia Europeia perto de Ilhéus (Rugendas). Fonte: 
https://ilheuscomamor.files.wordpress.com/2009/07/aa02.jpg. 
Acessado em 29/10/2015.

vento e correntes oceânicas”, esbarrando em elevações que acompanham sua extensão que chegam 
a mil metros de altura em que a mata, em alguns pontos, sequer consegue ultrapassar os picos 
montanhosos, condição que caracteriza a diferença, a mudança gradual do porte da vegetação 
rumo ao interior do continente. 

No sentido oriental, no entanto, a vegetação também vai graduando seu porte, como 
Rugendas relata, deixando registrada sua percepção sobre o ambiente costeiro, relatando, em 
detalhes, o aspecto da praia ao sul da costa oriental:

“As	montanhas	se	agastam	da	costa	para	ceder	espaço	às	florestas	primitivas	que	lhes	cobrem	os	flancos	
suaves,	a	orla	dessas	florestas	[...]	cerca-se	ela	própria	de	uma	cintura	de	árvores	de	menores	dimensões.	
Nessa cintura encontram-se palmeiras das espécies pequenas, loureiros e, mais perto da praia, grande 
número	de	arbustos	com	flores	odoríficas	e	de	plantas	vivazes.	O	espaço	deixado	por	essa	guirlanda,	cujas	
flores	envolvem	a	floresta	primitiva,	é	arenoso	e	a	praia	mostra-se	desprovida	de	grandes	vegetais.	Em	
compensação	aí	se	deparam	muitas	trepadeiras	que	se	destacam	tanto	pela	cor	de	suas	flores	como	pela	
forma de suas folhas. O capim amarelo, duro e picante, encontra-se por toda parte [...] mais as montanhas 
se afastam do litoral e se abaixam, para o norte, perdendo em meio das colinas interiores, mais a costa se 
torna nua e arenosa” (RUGENDAS, 1979, p. 26).

Ao se afastar da vigorosa Mata Atlântica, rumo à costa Norte, Rugendas (1979, p. 26) 
testemunha a transformação da paisagem, onde “(se) encontra apenas humildes colinas de 
terra argilosa ou verdadeiros desertos de areia movediças ou ainda capim seco”. Diante de tamanha 
admiração sobre a exuberante floresta atlântica, é compreensível o desencantamento por uma 
paisagem “cujos habitantes já não ousam esperar sobreviver à fome que os ameaça, enquanto seu gado 
esquelético pede, mugindo, um alimento e uma bebida que lhe são recusados”. Mais uma vez, a relação 
das regiões mais ao norte com a pobreza, a miséria, a uma realidade desprovida de fartura, é 
estabelecida.

As características dos habitantes brasileiros, dos “habitantes do Norte”, e, em especial, dos 
pernambucanos, traçam um perfil típico que marca uma identidade própria. Trata-se de teorias, 
pré-julgamentos ou de consequências de experiências que emolduram o comportamento social 
que pode configurar o modo de vida, costumes e toda uma cultura local, seja ela econômica, 
política ou moral. Esses aspectos serão melhor apresentados no terceiro capítulo, que trata 
especificamente das características gerais do objeto de pesquisa por meio da investigação 
em campo a representantes da sociedade sobre sua percepção, mas que delineiam um perfil 
coletivo de comportamento. A princípio, continua-se a refletir acerca da impressão registrada 
pelos viajantes estrangeiros, principalmente no que diz respeito ao aspecto e à percepção das 
paisagens brasileiras e, a partir daqui, sobretudo, do ambiente costeiro de Pernambuco.

O mangue presente no litoral brasileiro também é descrito por Rugendas (1979, p. 28), ao 
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Figura 24: Vista tomada da costa perto da Bahia (Rugendas, 
1835). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa707/
rugendas. Acessado em 29/10/2015.

detalhar sua ação natural, testemunhando a atividade econômica da região que, além da pesca 
à baleia, mantém os habitantes residentes nas localidades costeiras: 

“Nos lugares onde as ondas do mar se misturam com as dos rios, as margens pantanosas se enchem 
de tufos de mangues que invadem tudo, jogando suas sementes dentro das águas. A maré baixa põe a 
descoberto imensa quantidade de conchas, ostras e caranguejos presos em suas raízes”.

“(Os brasileiros do Norte) distinguem-se pelos seus conhecimentos marítimos e sabe-se que grande 
parte da população dessas províncias vive da pesca à baleia. As jangadas de que os pescadores se servem 
na costa são, para os jovens, uma oportunidade para se acostumarem desde cedo ao mar e seus perigos” 
(RUGENDAS, 1979, p. 233).

A pesca artesanal corresponde a uma atividade em risco de ser reduzida drasticamente, 
tanto no litoral pernambucano quanto em outras comunidades litorâneas, como é o caso de 
Arraial do Cabo12, diante da modernização industrial de produção em série ocorrida nas 
últimas décadas. Tal risco, em Pernambuco, é também induzido por outros fatores, como será 
mais detalhado nos capítulos seguintes.

Viajando pelas províncias do Norte, o pastor estadunidense Daniel P. Kidder, em missão 
pelo Brasil no início século XIX, relata sua experiência sobre as travessias litorâneas, os costumes 
e o povo. Por meio de seus relatos, o leitor é capaz de se colocar naquela situação passada, 
imaginando cada panorama descrito tão detalhadamente. Seu testemunho nos reporta ao Recife 
do século XIX, por meio de uma visão tanto do mar quanto do continente, nos levando para 
uma condição ambiental passada, como narra sua chegada à Pernambuco vindo de Maceió:

“A	costa,	nessa	região,	é	baixa,	apresenta	notável	uniformidade	de	aspecto	e	é	recoberta	por	uma	floresta	
densa e raquítica [...] Vista do mar, a cidade de Pernambuco oferece aspecto singular. O terreno onde 
se assenta é plano e muito pouco acima do nível do mar. As casas alvacentas, construídas na praia, 
parecem surgir no meio das ondas. Por outro lado, são tão altos êsses prédios fronteiriços, que impedem 
uma visão extensa da cidade. A Vista de Pernambuco está ìntimamente ligada à de Olinda, situada 
numa pitoresca elevação a duas milhas ao norte. Foi a beleza da colina que arrancou de Duarte Coelho, o 
primeiro donatário da capitania, quando chegou à costa, em 1530, a entusiástica exclamação: ‘Oh! Linda 
situação para se fundar uma vila!’” (KIDDER, 1972, p. 68-72).

Tal descrição é acrescentada pelo depoimento de Rugendas (1979, p. 96) sobre sua percepção 
visual de Pernambuco e Olinda:

“Algumas colinas se erguem a pequena distância da costa. Essas ondulações, principalmente 
nos arredores de Olinda, são cobertas de plantações, de jardins, de casas de campo brancas 
que contrastam com a folhagem dos bosques e das palmeiras-cocos [...] do lado da praia as 

12 Palestra apresentada pelo Mestre Paulo Sérgio Barreto no Seminário Internacional ‘Paisagens: Casa, Caminho e Água’, São Paulo, 
USP, 22/10/2015.
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Figura 25: Costumes da Bahia (Rugendas). Fonte: http://
pinturapitoresca.blogspot.com.br/2011/05/rugendas-johann-
moritz-costumes-de.html. Acessado em 28/10/2015.

construções são dispersas como casas de campo”.

Kidder (1972) ficou alojado em uma das casas fronteiriças ao mar descritas por ele, a qual 
continha 6 andares, sendo o primeiro pavimento destinado ao armazém, o segundo a atividades 
de escritório, os terceiro e quarto a salas de recepção e outros aposentos, o quinto ao refeitório e 
o por último, a cozinha, a fim de livrar os outros andares do inconveniente gerado pela fumaça 
e eflúvio das panelas. Acima ainda suportava um mirante envidraçado em todos os lados, 
condição oportuna para mais uma detalhada descrição do panorama apreciado pelo pastor:

“A vista que daí se descortinava era ampla e extremamente interessante. É êsse, precisamente, o lugar que 
todo estrangeiro deve procurar, indo ao Recife, para ter uma impressão exata da cidade e seus arredores. 
Olhando dêsse pôsto, o forasteiro contemplará com interêsse a vasta baía de Pernambuco, insinuando-se 
por um recôncavo da costa, este promontório de Olinda e o Cabo de Santo Agostinho, situado trinta milhas 
mais abaixo. A baía está quase sempre repleta de jangadas que, com suas largas velas latinas, emprestam 
à cena encanto todo especial [...] Vista à distância, Olinda atrai a atenção e a admiração de todos. Não 
se sabe que mais admirar nessa cidade construída sobre a colina, se o casario alvacento, pontilhado de 
igrejas, ou se a folhagem luxuriante que se insinua entre as construções, dando, a quem observa de 
longe, a impressão de que os prédios plantados na encosta do morro estão meio enterrados na verdura. 
A partir desse ponto, uma série de elevações se projeta para o interior, formando um recôncavo em semi-
círculo, semelhante ao da Baía. Todo o espigão dessa pequena cadeia se apresenta recoberto de verdejantes 
florestas.	De-fato,	desde	o	ponto	mais	longínquo	que	a	vista	alcança	até	a	circunvizinhança	da	cidade	[...]	
raramente se consegue perceber uma clareira a-pesar-de populosa e cultivada a região. Numerosos prédios 
suburbanos	ficam	total	ou	parcialmente	encobertos	pelas	frondosas	palmeiras,	mangueiras,	cajueiros	e	
outras árvores. O trecho engastado entre Recife e Olinda oferece acentuado contraste com a região que 
acabamos de descrever. É um banco de areia inteiramente estéril, formando estreita faixa praiana contra a 
qual vão se desfazer os vergalhões do oceano. Do lado da praia, a algumas dezenas de metros apenas e em 
sentido quase paralelo, corre um braço do Beberibe. Êsse rio é navegável até Olinda e constitue a principal 
via de comunicação com aquela cidade” (KIDDER, 1972, p. 75-76).

A área de Boa Viagem, nesse período, correspondia a uma pequena aldeia de pescadores, 
com poucas dezenas de casas em meio ao coqueiral frente a uma elevada duna arenosa que, 
ao mesmo tempo, bloqueava a vista do mar e protegia a aldeia dos fortes ventos oceânicos. 
Um manguezal com diversas dezenas de largura atravessava a aldeia, representando grande 
incômodo aos habitantes. Interessante notar que o autor sugere haver um excelente solo sob os 
manguezais da região quando drenado (KIDDER, 1972, p. 83).

Carentes de um passeio público nesse período13, a brisa marinha acalentava os habitantes 

13 A iluminação existente no início do século XIX era fornecida por lampiões a azeite de peixe ou de carrapato e candeeiros a quero-
sene, sendo substituído pela luz a gás carbônico em 1859;, motivo de reivindicação de um passeio público, símbolo civilizador e de 
importância, provedor de status para a cidade, digna de desfrute como “lugar de reunião dos nossos elegantes”, foi aberto ao público 
o Jardim do Campo das Princesas em 1872 (SILVA, 2010).
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ao anoitecer na única ponte que ligava Recife ao Bairro de Santo Antônio sobre o Rio Beberibe, 
como diz Kidder (1972, p. 78-79): “(A ponte) não é coberta, mas tem, de ambos os lados, uma série 
de bancos onde grande número de pessoas se acomoda à noite, quando sai a gozar o frescor da brisa 
marítima”. O autor chama atenção para ausência de uma arborização urbana capaz de prover 
abrigo aos interessados em usufruir os bancos colocados à margem do rio em Santo Antônio, 
considerado por ele como o bairro mais bonito de Pernambuco, quando desabafa que “é muito 
agradável sentar-se aí pela manhã ou à noite, mas, durante o dia, na falta de árvores frondosas que 
interceptam os raios causticantes do sol, o calor é insuportável”. 

Kidder (1972, p. 99) registra sua experiência sobre Olinda, em que diante de tamanho 
esplendor vendo à distância, forte era a expectativa ao visitar encantadora situação. Porém, 
intenso é o descontentamento ao se deparar com a decadência instalada em todos os aspectos 
do município: ruas tomadas por vegetação espontânea; casas abandonadas ou com aspecto de 
abandono, com as esquadrias quebradas; ausência de comércio; crianças despidas; numerosos 
botequins; e, hábitos ociosos que “indicavam, sem a menor possibilidade de erro, que os moradores da 
cidade, principalmente os do morro, eram da pior espécie possível”. 

O descaso da gestão pública foi marcante para o pastor que registra que o Jardim Botânico, 
“a-pesar-de muito bem localizado e de possuir valiosos especímenes vegetais, tem menores pretensões 
que qualquer outro de seus similares, no país, devido à minguada verba que o govêrno provincial 
consigna para sua manutenção”; além da negligência com os jardins privados, em que ”lindas 
árvores nativas vicejavam por tôda parte, mas em vão procurávamos um jardim bem cultivado”; e até 
mesmo do Governo que “a-pesar-de ostentar esplêndidos renques de fruta-pão, mangueiras e de altas 
palmeiras, servia de pasto a uns poucos cavalos velhos”. A decadência da cidade afetou o sentimento 
do missionário quando se deparou com o desprezo de inúmeras edificações religiosas, 
“testemunhas do espírito empreendedor e do zêlo de seus fundadores [...] os jesuítas”, pressagiando 
que em pouco tempo “nada mais serão êles que montões de ruínas [...] e nem mesmo o esplendor da 
natureza ambiente consegue dissipar a tristeza que nos assalta ao perpassarmos por entre êsses velhos 
edifícios”, clamando por maior valorização de Olinda, que “merece ser posta em paralelo com São 
Vicente, pois ambas conservam os remanescentes clássicos do sistema colonial português”, além das 
lembranças dos holandeses (KIDDER, 1972, p. 97-99).

Trata-se de condições condizentes com sua história, a partir de quando a conveniência 
comercial de Recife se sobrepôs ao romantismo e à aristocracia, reduzindo Olinda a subúrbio 
daquela, que se tornou capital da província. Comparando-a a Atenas e a Roma, Kidder (1972, 
p. 98) reflete sobre a cidade: “Olinda, bela, tendo sido por tanto tempo a sede do poder, tanto sob o domínio 
português como nas mãos batavas parece seguir prematuramente o destino de toda a própria Terra”.

No entanto, a situação de alijamento não combina com a grandeza provida pela natureza; a 
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implantação da cidade a põe em condição de promontório, proporcionando condição ímpar de 
contemplação e de memória da história de conflitos ocorridos no passado.

“Das eminências de Olinda o viajante olha como que de uma tôrre, para o oceano verde cujas ondas 
se engalanam de espumas, quer se quebrem elas contra os arrecifes rochosos do litoral, quer deslizem 
mansamente	 sôbre	 as	 areias	 da	 praia;	 depois,	 estende	 o	 olhar	 para	 a	 cidade	 rival,	 orgulhosa	 de	 sua	
prosperidade e de seu comércio [...] E quantos motivos de contemplação em seu derredor! No seio de uma 
vegetação esplêndida, onde cada fôlha resplandece à luz fulgurante do sol tropical e balouça ao sôpro de 
uma brisa constante, parece reinar o silêncio da morte” (KIDDER, 1972, 98).

Sua jornada continua e, dando seguimento à sua viagem missionária rumo ao Norte, Kidder 
(1972, p. 101) conhece a ilha de Itamaracá, cujo transporte marítimo partindo de Olinda, com 
duração de quatro horas, possibilitou o testemunho da costa pernambucana, passando por Pau 
Amarelo, “aldeia e forte do mesmo nome, ambos célebres na história do país”; e desembarcando em 
Pilar, povoação situada no extremo norte da ilha, em que pôde presenciar “a linha litorânea, 
(que) nessa latitude é tôda eriçada de coqueiros em cuja sombra se vêem numerosas cabanas e casas”.

O detalhamento sobre a vila e sobre o tipo de construção das casas demonstra sua expansão 
espontânea e a simplicidade do povo, assim como a intimidade com os materiais naturais 
disponíveis no local com uso construtivo. Em seu relato, “(a vila era) construída sem a menor 
regularidade, ao longo de veredas que se insinuavam em tôdas as direções [...] as casas pareciam ser 
inteiramente construídas de fôlhas de coqueiro, mas, na realidade, a palha apenas protegia as paredes 
laterais da mesma forma que o teto” (KIDDER, 1972, p. 101-102). Além disso, é nítido o domínio do 
coqueiral na ilha, em que, visitando-a a cavalo por aproximadamente 3 quilômetros ao longo 
da praia e dois quilômetros no sentido poente, ele relata que ”tôda a praia oriental da Itamaracá 
está coberta de habitações protegidas pela sombra de um só coqueiral imenso, contínuo” (KIDDER, 1972, 
p. 105).

Sua vivência no povoado proporcionou experimentar o cotidiano local e testemunhar a 
religiosidade da população. O relato referente à crença católica registra uma certa criticidade 
em sua entonação, tanto pela presença de imagens quanto pela devoção à Nossa Senhora – 
a imagem da mãe de Deus ocupava local nobre da casa em que se hospedava e os cortejos 
que aconteciam nas ruas mobilizavam a população a beijar os pés da imagem de Cristo em 
símbolo de reverência. O pastor foi apresentado ao objeto regional destinado ao descanso – a 
rede – e aos principais gêneros alimentícios das populações litorâneas – o coco e o peixe; a 
atividade pesqueira representava o sustento familiar, em que, “graças à fertilidade do mar e da 
terra,	conseguia-se,	finalmente,	o	repasto,	consistindo	em	peixe,	pirão	e	caldo	apimentado,	com	calorias	
suficientes	para	cozer	todos	os	outros	pratos” (KIDDER, 1972, p. 104).  

Kidder (1972, p. 106) registra a importância do coco, considerado o principal vegetal da 
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região, por proporcionar “à população alimento, bebida, combustível, teto e comércio”, além de todas 
as aplicações desconhecidas pelos autores, na qual a água de coco verde está sempre disponível 
para se beber, independente da estação do ano, em cuja descrição sobre o coqueiro, o autor 
declama toda sua admiração:

“Nada poderia ser a um tempo mais útil e bonito que essas palmeiras [...] seus troncos são esguios e 
sem galhos, apenas marcados com as cicatrizes deixadas pelas fôlhas velhas que vão caindo para ceder 
lugar às novas. Lá no alto, junto à copa, nascem os frutos, em cachos. As fôlhas, simples e majestosas, 
lembram plumas gigantescas. Saem tôdas do centro comum, ao tôpo da árvore, e de tal forma se unem 
pelas	extremidades,	que	formam	um	como	dossel	compacto,	através	do	qual	os	raios	solares	dificilmente	
atravessam” (KIDDER, 1972, p. 105). 

O cajueiro também ocupou lugar de importância em seus registros devido à baixa fertilidade 
do solo arenoso, ressaltando admirado que quanto mais arenoso e mais seca a estação, mais a 
árvore floresce e na qual nasce tal fruta que “tem o formato de uma pêra, um pouco mais longa, 
talvez. É esponjosa e rica de um delicioso sumo. É excelente de qualquer maneira, quer ao natural, quer 
em conserva” (KIDDER, 1972, p. 107). 

Além do cotidiano, bastante vivenciado pelo pastor americano, e das riquezas naturais da 
ilha, seus registros estão repletos de sensibilidade e de olhar aguçado para a paisagem litorânea. 
Em seus relatos, o coqueiral representa papel fundamental na percepção referente ao ambiente 
de praia e a vegetação rasteira também se mostra presente.

“Os coqueiros estão sempre verdes e, quer iluminados pelo sol, quer pelo luar ou pela luz pálida das 
estrêlas, revelam um brilho suave que nos comunica uma sensação de calma e bem-estar. Por baixo, o 
capim cresce selvagem e a turfa é cortada aquí e acolá por trilhos exíguos, serpenteantes, que deixam ver 
a areia alvacenta por baixo. A atmosfera suave do coqueiral é refrescada quase constantemente por uma 
contínua brisa marinha e o observador admira daí o oceano sem limites onde as ondas se engrossam para 
em seguida se desfazerem em espuma contra os arrecifes coralíneos que circundam a ilha” (KIDDER, 
1972, p. 105-106).

O registro da viagem de Kidder (1972) em missão pelas Províncias do Norte fornece o 
testemunho de uma imagem característica do Nordeste brasileiro, a forte presença do coqueiral. 
A seguir, alguns testemunhos de outras localidades, cuja entonação paisagística, em alguns 
casos, é aqui bastante relevante:

“O	litoral	riograndense	é	baixo;	a	praia	tôda	arenosa,	mas,	à	medida	que	se	alonga	rumo	ao	interior,	o	
terreno se vai revestindo de um mato rasteiro e se tornando visivelmente acidentado [...] as matas do 
Rio-Grande-do-Norte produzem o melhor pau-brasil do Império, além de grande variedade de plantas 
medicinais. O clima é saudável, o solo, entretanto, com exceção de certas manhas, não é fértil devido à 
predominância da areia” (KIDDER, 1972, p. 134).
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“A ilha Fernando de Noronha [...] que tem cêrca de vinte milhas de circunferência, passou sucessivamente 
pela posse de Portugal, Holanda, França e Brasil. Numerosas ilhotas estão separadas da principal por 
estreitos canais. São tôdas rochosas e estéreis, mas freqùentadas por prodigiosa quantidade de aves 
marinhas [...] Quando vista ao mar, à distância, a ilha lembra a silhueta de igreja imensa [...] O pico 
principal parece a tôrre, e, por isso, é às vêzes chamado o Campanário [...] desde longa data vem sendo ela 
utilizada exclusivamente para destêrro e prisão [...] quase tôdas as provisões aí consumidas provêm de 
Pernambuco” (KIDDER, 1972, p. 134-135).

“O Ceará é freqùentemente denominado Fortaleza, devido ao velho forte construído na praia [...] à 
esquerda da cidade desemboca um riacho cujas margens são guarnecidas de coqueiros, motivo ornamental 
que se assinala em tôdas as paisagens nordestinas [...] a cidade é inteiramente construída sôbre areia. 
Desde	a	praia	até	o	bairro	mais	distante,	só	se	vê	areia.	Se	se	anda	a	pé,	a	areia	incomoda	os	pés;	se	o	sol	
está quente, elas os queima, e, se sopra o vento, a areia enche-nos os olhos. São de areia o leito das ruas e os 
passeios laterais com exceção dos pontos pavimentados com lajes e tijolos [...] contudo, o plano da cidade 
é bom: as ruas são largas e as praças bem amplas [...] (percorrendo) duas léguas [...] ao longo da costa, 
rumo ao poente [...] tivemos ocasião de passar por um curto trecho de deserto arenoso que, conquanto 
em escala reduzida, se encontra também em certas regiões das províncias adjacentes. Em nenhum outro 
lugar vimos cousa que tanto se assemelhasse às nevadas do hemisfério setentrional, como essas areias 
alvacentas. Os ventos patentearam aí sua habilidade construtora, fazendo com a areia o que faz com o 
material mais fugaz das tempestades de inverno. Cones, pirâmides e montículos truncados, de vários 
tamanhos, foram por êles construídos e são às vezes entremeados por longas planícies onduladas como a 
superfície crespa do oceano” (KIDDER, 1972, p. 135; 137-139).

“O dia estava lindo e o panorama que apresentava o litoral com suas vilas, seus coqueiros ondulantes e 
o cenário, em geral, excedia em beleza a tudo quanto tínhamos visto para o Norte. Com efeito, nenhuma 
outra região costeira do Brasil é tão populosa nem mais cultivada que êsses trechos do litoral paraibano e 
pernambucano” (KIDDER, 1972, p. 215).

A partir de relatos como “o capim amarelo, duro e picante, encontra-se por toda parte”, “por baixo, 
o capim cresce selvagem” e “o terreno se vai revestindo de um mato rasteiro” é possível notar que a 
primeira impressão da vegetação rasteira de praia, ou seja, a vegetação de restinga, por vezes, 
não se mostra bem vista, ou até mesmo, bem quista, seja pelo seu aspecto rígido, pela desordem 
com a qual está relacionada ou pela analogia pejorativa do termo “mato”, por meio do qual se 
refere à decadência, como citado pelo próprio Kidder (1972, p. 97) quando se referiu à Olinda, 
em que “quase todas as ruas estão cobertas de mato”.

Voltando ao tema da Mata Atlântica, Dean (1996, p. 23-24) reflete sobre a exploração e a 
destruição das florestas por todo o planeta afirmando que 

“o homem reduz o mundo natural a ‘paisagem’ – entornos domesticados, aparados e moldados para se 
adequarem a algum uso prático ou à estética convencional – ou também, o que é ainda mais assustador, 
a ‘espaço’ – planícies desertas aplainadas a rolo compressor e sobre as quais o extremo do narcisismo da 
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espécie	se	consagra	em	edificações”.	

Trata-se de um desabafo em que o autor contextualiza a natureza perante a necessidade 
humana de se mostrar dominante e demonstra a submissão da sociedade frente às tendências 
econômicas que vêm consolidar uma posição favorável, determinada condição de destaque do 
ser diante do seu grupo social.

O ser humano promoveu ações de manejo que culminaram na quase total erradicação 
das espécies nativas, principalmente daquelas componentes de ecossistemas preteridos, de 
aspecto pouco amigável, como as litorâneas, colocando-se em condição de ser dominante, seja 
para valorizar suas prioridades e seus interesses ou simplesmente para seguir determinadas 
convenções no sentido de se promover num status da sociedade. No entanto, tais ações resultam 
em descaracterizações de uma identidade local típica, tornando inconsciente a existência de 
diferenças que, outrora, poderiam promover o surpreendente usufruto de lugares exuberantes 
em um mundo globalizado em que a tendência é a geral uniformidade dos seus aspectos 
específicos.

O caso da Praça Euclides da Cunha, projetada e executada em 1935 por Roberto Burle Marx 
(RBM) em Recife, é um ótimo exemplo de projeto paisagístico que passou pela polêmica sobre 
a aceitação das espécies propostas pelo artista. De cunho pedagógico e cultural, a praça foi 
projetada de modo que “a função educativa foi bem enfatizada, segundo a ideia de criar um jardim 
moderno, em que a vegetação autóctone valorizava as raízes brasileiras ao recriar cenários de um 
ecossistema característico do país” (SILVA, 2010, p. 159). Para tanto, RBM descreve o até então 
Jardim do Benfica como “um jardim com elementos colhidos nas nossas caatingas e nos nossos sertões”. 
Combatendo a topiaria14, tradicionalmente utilizada em jardins franceses e repetida no Rio, 
ele destaca sua intenção projetual de ressaltar a imensa variedade de plantas oferecida pelas 
“nossas	mattas	magníficas”, e de “semear, nos nossos parques e jardins, a alma brasileira” (Diário da 
Tarde, 14/03/1935, p. 1, in SILVA, 2010, p. 157).

Embora noticiado como uma forma de valorizar a paisagem brasileira e pernambucana, se 
afastando dos modelos modernos, Silva (2010) menciona Mário Melo, secretário do Instituto 
Arqueológico, que criticava atrozmente tanto a escultura de “um homem de tanga”, de autoria 
do escultor Celso Antônio15, quanto as cactáceas, quando escreveu em sua coluna Ontem, Hoje, 
Amanhã:

14  Método de poda que dá formas geométricas e figurativas a árvores e arbustos.
15 No final da década de 1950 foi implantada a escultura do Cangaceiro do artista Abelardo da Hora (SÁ CARNEIRO, Ana Rita; 
SILVA, Aline de Figueirôa; MAFRA, Fátima. A paisagem do sertão no jardim de Burle Marx. Textos para Discussão, Olinda, v. 13, 
p. 1-10, 2007. Disponível em: http://www.ct.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao/355-textos-para-discussao-v-13.
html. Acesso em: 21 out. 2015).
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Figura 26: Praça Euclides da Cunha - Década de 1940. Imagem: Manuel Francisco Maurício. Fonte: Pernambuco Arcaico.

“Escrevi	dez	ou	vinte	notas	aqui	contra	a	loucura	de	transformar-se	num	sertãozinho	o	largo	do	Benfica	
[...]	 pelo	 contraste	 da	 vegetação	 com	 o	 ambiente	 aquático	 [...]	 si	 aquilo	 é	 jardim,	 jardim	 sem	 flores,	
inteiramente	de	espinhos;	si	é	parque,	parque	sem	árvores	[...]	nêsse	caso	do	jardim	do	Benfica	não	pode	
haver mau gôsto que aplauda aquilo” (Jornal Pequeno, 03/03/1936, p. 1-4, in SILVA, 2010, p. 161).

A praça foi restaurada em 2004 causando forte polêmica devido à retirada de exemplares 
arbóreos que se desenvolveram no decorrer do tempo substituindo as cactáceas. Trata-se 
de um fato peculiar uma vez que a contestação causada, tal qual ocorreu na ocasião de sua 
primeira implantação, pode representar a negação de espécies xerófitas em contraposição à 
valorização dos floridos ornamentais tradicionalmente preferidos pela população, marcando 
a opinião pública com relação à aceitação dessas espécies cujo aspecto muito se assemelha às 
litorâneas, pois, se por um lado as cactáceas são associadas às imagens características do sertão 
nordestino, relacionadas à seca, à fome e à pobreza, por outro lado, os jardins floridos europeus 
remetem ao gosto burguês que enaltecem a elite e a aristocracia tão fortemente marcada no 
Nordeste brasileiro.
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Figura 27: Praça Euclides da Cunha. Vegetação xerófita e pedras em primeiro plano, estátua “O Cangaceiro”, de Abelardo da Cunha 
à direita e alameda de árvores periférico ao fundo. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Figura 28: Praça Euclides da Cunha. Cactário, blocos de pedra e escultura à esquerda, alameda de árvores à direita e estação 
elevatória, construída por Saturnino de Brito e inaugurada em 1915, ao fundo. Fonte: Acervo pessoal, 2014.
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O testemunho de uma usuária da praça trouxe uma aproximação do que se reflete na 
opinião pública, em entrevista realizada em dezesseis de julho de 2014, aproximadamente uma 
década após sua restauração. Acompanhada de seu filho, a senhora repousava nos bancos sob 
as árvores periféricas da praça enquanto aguardava sua filha que frequentava um curso na 
vizinhança. 

Na ocasião, ela citou que, coincidentemente, seu filho havia comentado sobre o ar calmo, 
sobre o sossego que encontravam na praça. Mas, a senhora logo ressalta que antes não era essa 
a situação daquele ambiente, relembrando seu passado e comparando-a com as demais praças 
da cidade, cujo mau cheiro e insegurança se mostram sempre presentes. Respondendo a um 
questionamento de seu filho sobre a disposição das pedras e da vegetação no meio da praça, a 
senhora os relaciona à prevenção do mau uso, defendendo que “se	eles	não	fizerem	isso,	as	pessoas	
vêm dormir, aí sujam, faz sujeira porque não tem banheiro público aqui. Porque aqui é uma praça pra 
você	ficar	um	instante,	meditar	um	pouquinho,	passear,	espairecer	e	depois	ir	pra	casa,	não	é	pra	morar,	
não é pra dormir”.

A senhora afirma não conhecer os motivos conceituais da existência da praça, mas ao ser 
estimulada a dar sua opinião pessoal sobre a sua revitalização e sobre o tipo de vegetação 
que havia sido implantado, relata que “fica	mais	bonito,	uma	coisa	decorativa,	assim	bem	típico	do	
Nordeste,	a	escolha	que	eles	fizeram	da	vegetação	pra	colocar	bem	típico	da	gente...	aí	realçou,	ficou	mais	
bonito ainda! Ficou com característica mais da gente!”. Referindo-se à reação do filho, ela continua: 
“Acho	que,	inclusive,	por	isso	que	ele	se	identificou	e	gostou	tanto	e	sentiu	essa	sensação	de	paz,	por	conta	
disso! É bem interessante, bem inteligente da parte de quem fez!”.

Após seu testemunho, uma breve apresentação histórica da praça, desde sua autoria, sua 
implantação nos anos 30 até sua revitalização, incluindo a necessidade de remoção de árvores, 
lhe foi apresentada. Diante de tal apresentação, a senhora afirma que sente um pouco de falta 
de mais áreas abrigadas, mas defende que o contato com a natureza, com o sol, também é 
necessário. Em suas palavras: “o	lugar	só	sombrio	não	fica	também	tão	agradável.	Meio	sol	e	meio	
sombra...	quando	você	não	quer	tomar	sol,	você	corre	pra	debaixo	de	uma	árvore	e	fica	em	um	banquinho...	
acho	que	foi	inteligente!	Está	bom	assim,	do	jeito	que	está	ficou	legal”.

Por um lado, nota-se que a primeira relação da vegetação xerófita logo teve a ver com seu 
aspecto áspero e pouco amistoso, características bem convenientes no que concerne à intenção 
de afugentar os maus usuários da praça, atributos que trazem benefícios bastante apreciados 
em relação à segurança, proporcionando boas sensações em sua vivência no ambiente, como 
paz, sossego e tranquilidade. Por outro lado, o valor apresentado pela presença das espécies 
nativas se mostrou bastante evidente, principalmente por enaltecer o orgulho de ser nordestino 
tão forte e presente no povo pernambucano, como poderá ser visto mais adiante.
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Considerando, portanto, que o aspecto da vegetação de restinga muito se assemelha às 
preteridas xerófitas, compondo, de certa forma, um ambiente desordenado, a partir dessas 
reflexões e de toda imagem construída acerca do litoral nordestino e de sua vegetação de praia, 
a investigação a seguir conduzirá ao entendimento de como se apresenta o imaginário coletivo 
consolidado na parte da sociedade que se envolve com o ambiente costeiro representado aqui 
pelo litoral pernambucano. Para tanto, uma análise mais detalhada das características do lugar 
poderá ser apreciada a partir de dados históricos, econômicos, geográficos, sociais e culturais, 
dentre outros aspectos.



Capítulo 2

O MEIO E O SER

“Estou	enfiado	na	lama.
É um bairro sujo.

Onde os urubus têm casas.
E eu não tenho asas.

Mas estou aqui em minha casa
Onde os urubus têm asas

Vou pintando, segurando as paredes do 
mangue do meu quintal

Manguetown
...

Andando por entre os becos
Andando em coletivos.

Ninguém foge a cheiro sujo
Da lama da manguetown

...
Fui no mangue catar lixo,

Pegar caranguejo,
Conversar com urubu”

(Manguetown, Chico Science & Nação 
Zumbi)

Estuário do Rio Itapessoca, 2011. (Alíria Cunha)
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O bioma Mata Atlântica, segundo grande complexo de florestas tropicais em extensão da 
América do Sul, é considerado como detentor dos mais ricos conjuntos de ecossistemas 

em diversidade biológica do mundo16, dentre eles, a região litorânea, classificada no domínio 
morfoclimático dos ‘mares de morros’ por Ab’Sáber (2003). Mas, devido a toda investida 
histórica anteriormente citada, a Mata Atlântica hoje está quase extinta, como pode ser visto na 
figura 29.

Os dados apresentados pela Fundação SOS Mata Atlântica registram que, se somados todos 
os fragmentos de floresta nativa remanescentes com mais de 3 hectares, ocupam cerca de 12% 
do que existia originalmente17.

Devido às conformações geomorfológicas de relevo acidentado, a Mata Atlântica prevaleceu 
nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, sendo que 
20% de todos os remanescentes florestais se concentram no Vale do Ribeira de Iguape (LINO, 
2003). Exceto na Bahia, onde ainda existem grandes fragmentos florestais, também sob forte 
pressão humana, no Nordeste a área ocupada pela Mata Atlântica representa apenas 0,3% 
da área original, e, na sua região litorânea, são constatadas apenas algumas ilhas de matas 
isoladas.

Como dito, a civilização brasileira se desenvolveu sobre o sistema atlântico e, ao longo da 
costa, o processo de colonização demarcou a disposição espacial do país, cuja apropriação se 
deu de modo predatório e extrativista sobre os recursos naturais, dando início a um processo 
constante de degradação do bioma Mata Atlântica de modo continuado durante séculos e 
dentre os seus ecossistemas, os “costeiros no Brasil foram os mais impactados pela ocupação e pelo 
extrativismo”, como citam Sacramento et al (2007, p. 1122). Do mesmo modo Vasconcelos Sobrinho 
(1971, p. 38) afirma que “a região das formações litorâneas e Marítimas do Nordeste, que se integra na 

16 Conselho  Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Disponível em http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/
mata_atlantica.php. Acessado em 15/02/2016.
17 Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2012-2013. Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica / Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE, Relatório Técnico, São Paulo, 2014.

“Minha cidade das vilas, dos manguezais 
Dos altos e dos coqueiros 
Da fé que move o futuro 

Oh conceição senhora 
Abençoai essa cidade que só quer crescer e ser feliz 

... 
Olha o recife da grande festa popular 

Dos bravos guerreiros que a historia nos deu 
Dos arranha ceus e sobrados... 

...Minha cidade 
Menina dos olhos do mar 
Dos mascates dos mercados 
Das pontes dos tempos de holanda...”
(Menina Dos Olhos do Mar, Nena Queiroga)
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Figura 29: Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2012-2013. Fonte: Fundação SOS 
Mata Atlântica / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Relatório Técnico, São Paulo, 
2014, p. 59.
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mesma	faixa	ecológica	que	percorre	toda	a	costa	brasileira	[...]	foi,	evidentemente,	a	mais	modificada	pela	
presença do homem civilizado”, e atualmente continua em forte processo de degradação.

Na região Nordeste do Brasil, a posição geográfica representava um fator essencial para 
atender ao mercado internacional que, durante séculos, foi o principal recebedor do açúcar 
brasileiro, uma vez que a área produtora contava com portos que estavam situados a uma 
menor distância dos centros deste mercado. 

“A presença do mar, ao longo do qual se estende a região aproximando-a dos portos de embarque, propiciou 
o	desenvolvimento	de	uma	produção	destinada	aos	mercados	externos.	E,	finalmente,	a	situação	dêsses	
mercados, nos primeiros tempos da colonização do Brasil, constitui o principal dos fatôres históricos a 
ser adicionado aos fatôres naturais referidos para explicar êsse fato primeiro e fundamental que é o da 
forma dominante de aproveitamento de recursos e de organização econômica implantada na faixa úmida 
nordestina” (MELO, 1962, p.512). 

Além disso, a pressão mais atual, a imobiliária, provoca uma crescente urbanização que altera 
a geomorfologia das cidades, a rede hidrográfica e devasta áreas florestais, transformando-as 
em áridas selvas de pedras. 

Nesse contexto, a faixa litorânea se apresenta em uma posição conflituosa, pois, por um lado 
representa um parque linear de domínio público, uma oportunidade de lazer gratuita, por outro 
lado, ela desperta os interesses particulares movidos pelo imaginário que incita a busca pelo 
refúgio, mas em uma situação isolada, como que em uma redoma, em que se torna necessária 
a posse de um ‘pedacinho do paraíso’ exclusivo, para ser ‘só seu’. Essa situação, por sua vez, 
transforma as feições litorâneas e põe em risco a integridade dos ecossistemas costeiros, como 
afirma Souza (2008, p. 37): “no entorno das regiões urbanizadas do litoral paulista, tais ecossistemas 
são alvo de fortes pressões advindas do processo de expansão urbana, que colocam em risco a integridade 
de suas dinâmicas ecológicas”.

No entanto, Lamego (1946, p. 1) apresenta a faixa litorânea como uma área imprópria para 
a fixação humana: “simples linha demarcante e nítida súbito limita uma das áreas mais populosas do 
Brasil com uma faixa marítima de fatores geológicas anti-ecumênicos”, e é a partir dessa circunstância 
que será feita uma análise sobre os fatores de interferência e de interação na relação, por vezes 
tensa, entre a sociedade e a natureza.
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2.1 ENTRE O MAR E O CONTINENTE

O ambiente litorâneo, em geral, se caracteriza pela sua fragilidade devido à constante 
alteração de sua configuração, que se dá inicialmente pelos processos naturais, sendo 

intensificados pela sua associação às ações humanas. A dinâmica natural será abordada a seguir 
a fim de nos fornecer insumos para que haja o entendimento sobre como a natureza age neste 
ambiente e, em especial, na costa brasileira e no Nordeste do país.

Em seu livro “Litoral do Brasil” (2001), Ab’Sáber faz uma abordagem sobre o ambiente li-
torâneo do país apresentando uma setorização bastante pertinente, principalmente no que diz 
respeito às características geomorfológicas, uma vez que, por se tratar de um país-continente, a 
costa é testemunha de variadas condições climáticas do planeta e um “vasto painel de tropicalidade 
marcada pela ocorrência exclusiva de praias arenosas [...] sendo a maior parte integrada aos ambientes 
quentes e úmidos que dominam o território” (AB’SÁBER, 2001, p. 17). De um modo geral, além da 
extensão mais tropicalizada da costa brasileira, a grande maioria, existe o trecho em que o semi-
árido chega ao mar. Trata-se do Litoral Setentrional do Nordeste, face litorânea voltada para o 
hemisfério Norte; e o extremo sul do Brasil, que corresponde a uma fronteira climática entre as 
correntes quentes do Equador e as glaciais polares, onde predomina o clima subtropical.

Dentre os trechos litorâneos da costa brasileira, a Costa Nordestina Oriental é a que interessa 
a este trabalho por corresponder ao litoral da Zona da Mata nordestina, a qual é dependente 
da zona costeira, cujas chuvas, mais expressivas no inverno que no verão, chegam a totalizar 
2.000 milímetros de precipitação anual. O clima úmido, no entanto, é interrompido devido 
à presença do Planalto Borborema18  no nordeste oriental, como pode ser visto na figura 30, 
que funciona como importante dispersor de drenagem no Nordeste brasileiro e uma barreira 
dos ventos oceânicos que se movem em direção ao interior, de modo que, pouco distante da 
Zona da Mata na direção Leste-Oeste, as características se transformam em “matas ditas secas e, 
logo, agrestes, ou seja, caatingas arbóreas ligeiramente biodiversas” (AB’SÁBER, 2001, p. 124). A esse 
respeito, Melo (1962, p. 521) apresenta a redução da precipitação anual no interior do estado: 
“Em Pernambuco, a encosta oriental do planalto da Borborema marca com bastante aproximação o limite 
da faixa úmida. Para o interior, segue-se a região agrestina com totais variáveis desde 900 a 1 000 mm 
até cêrca de 650 mm.”

No Planalto da Borborema, no sentido do interior, surgem platôs e serras com elevação 
máxima de 1200m, e na região litorânea, cujas áreas mais rebaixadas estão voltadas para o 

18 “A serra da Borborema tectônica e estruturalmente é uma continuação da serra do Espinhaço [...] Possui o escarpamento de falha (FREITAS, 
66) voltado para o lado oriental, bem marcado em Pernambuco e descamba gradualmente para o interior, exatamente como o planalto limitado 
pela escarpa da serra do Mar no sul do Brasil [...] constitui zona de desnudação, expondo rochas do embasamento cristalino. Embora não ex-
cessivamente alto, oscilando de 550 m a 1 000 m, satisfaz os caracteres de um planalto tectônico, tendo fornecido naturalmente material para a 
sedimentação cretácea” (FREITAS, 1951, p. 178 e 181).
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litoral, aparecem na paisagem “tabuleiros 
esculpidos nos sedimentos da Formação Barreiras 
[...] (que) possuem altitude média em torno de 100 
m e adentram pelo continente até 70 km” (LIMA, 
2008, p.86).

Vasconcelos Sobrinho (1971, p. 44) explana 
de forma clara o motivo pelo qual o sertão se 
encontra no litoral, como citado por Ab’Sáber. 
O fato é que, a partir do Rio Grande do 
Norte, acentuando-se para o Ceará, não há 
continuidade do “Grupo Barreiras, que constitui 
o baseamento geológico da Floresta Atlântica, 
úmida” e por isso, “as formações litorâneas 
juntam-se	 irmãmente	 com	 as	 formações	 xerófitas	
das caatingas, sem a faixa intermediária da mata 
úmida	 [...]	 a	 fisionomia	 das	 formações	 xerófitas	
interioranas	 assemelhada	 à	 fisionomia	 das	
formações do litoral, apresenta-se [...] como uma 
só	paisagem	sem	diversificação:	caatinga	e	litoral,	
uma só face”.

Ab’Sáber (2001, p.34) discorre sobre os 
aspectos formais dos atributos naturais da 
costa brasileira, tais como manguezais, deltas, 
recifes, dunas e praias, citando o litoral 
paulista como detentor de “todos os ecossistemas 
costeiros principais do litoral tropical brasileiro”. 
Por meio de uma narrativa geográfica, porém 
sensível, ele ressalta a importância da busca 

Figura 30: Extraída do Mapa Físico da Região Nordeste. Fonte: IBGE, 2013. Disponível em http://downloads.ibge.gov.br/
downloads_geociencias.htm. Acessado em 10/11/2014.

pelo entendimento multidisciplinar na formação do suporte físico, sobre o qual costumes são 
consolidados, vindo a promover as experiências vividas na paisagem pelas pessoas de um 
modo particularmente singular.

A busca multidisciplinar de que se trata aqui se refere ao entendimento mais abrangente, 
desde as formações ocorridas na pré-história, as formações vegetais, até as alterações antrópicas 
existentes na atualidade. Nesse contexto, o autor revela a necessidade de que hajam estudos 
sobre o tema, considerado por ele tão frágil de investigações.
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O ambiente litorâneo representa o domínio do planeta Terra onde acontece o contato entre 
o mar e o continente, expondo os limites continentais às constantes ações marinhas que avança 
no processo de abrasão e sedimentação, em uma ação presente dos polos aos trópicos e onde os 
rios encontram o mar, variando em função de fatores como o tipo de rochas, relevo e topografia 
e a dinâmica das águas costeiras (AB’SÁBER, 2001).

De um modo geral, as costas possuem uma alta variação na sua configuração devido à 
influência dos processos naturais, que, entre outros, ocorre em função da movimentação, da 
erosão e deposição de sedimentos que “se movem ao longo da costa através de correntes longitudinais 
geradas por ondas, ventos e marés” (CARVALHO, 1997, p. 41).

Devido ao resultado gravitacional entre a terra, a lua e o sol, a periodicidade da lua controla 
alguns dos processos de alteração da costa, como por exemplo, a maré de sizígia19, cuja variação 
entre a preamar e a baixa-mar é bastante elevada, resultando a maior maré alta e a menor maré 
baixa. A partir daí os processos de ondas e de erosão, responsáveis pelo sucessivo processo de 
mutação das praias, são reforçados.

Ab’Sáber (2001) se refere à maré como instrumento, meio essencial e transporte de sedimentos, 
ressaltando sua importância também no que diz respeito à característica específica de cada 
região litorânea brasileira, uma vez que, enquanto no extremo norte, no litoral amazônico, a 
maré alta atinge cerca de 8 metros de amplitude, alcançando 11 metros em alguns trechos, 
responsável pelo “complexo processo de formação de manguezais frontais” (AB’SÁBER, 2001, p. 50), 
entre outros aspectos próprios daquela região, no extremo sul, o nível médio apresentado pela 
estação maregráfica localizada no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é de 22 cm20. 

No litoral pernambucano, Manso et al (2006, p. 184) afirmam que não há uma previsão 
sistemática, mas as estações maregráficas existentes nos dois pontos, em Recife e em Suape, 
além de registros encontrados de 1961, o classificam como “mesomaré21 semidiurna, com amplitude 
média de sizígia de 2,0 m e de quadratura22 com 0,7 m”.

Segundo Manso et al (2006, p. 185), “os sistemas de corrente [...] afetam a sedimentação e 
consequentemente a morfologia costeira”, e são classificadas em três tipos de correntes, as de marés, 
as fluviais e as litorâneas. Os autores contextualizam a situação do litoral pernambucano que, 

19 Também citada como maré viva, em que é mais acentuada devido ao coincidente alinhamento da lua e do sol em relação à terra, 
correspondente às luas cheia e nova.
20 Segundo dados fornecidos pelo Setor de Marés do Centro de Hidrografia da Marinha, tendo os meses de janeiro e julho de 2014 
como referência. Disponível em http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/index.htm. Acessado em 08 novem-
bro 2014.
21 Amplitude da maré alta entre 2 e 4 metros.
22 Ocorre quando a lua e o sol formam um ângulo reto com a Terra. O sol provoca uma diminuição da atração das águas pela lua, 
promovendo uma menor diferença entre os níveis das águas na preamar e na maré baixa.
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enquanto classificado como mesomaré, como dito anteriormente, sendo associado a ventos 
intensos e às marés de sizígia, as correntes de maré “exercem	influência	substancial	no	modelamento	
costeiro”, produzindo processo erosivo em toda a zona litorânea.

Os autores descrevem que o regime de ondas é um importante fator de transporte de 
sedimentos devido à constância na velocidade e direção dos ventos que seguem na mesma 
direção das ondas. Segundo eles, dados da Petrobrás, medidas coletadas no Porto de Suape 
nos anos setenta e oitenta, a direção predominante é S-N, exceto no verão, quando as ondas 
assumem a direção N-S. Para Marsh (2005, p. 282), trata-se da principal força que modela a linha 
de costa, as ondas de vento, pois “são fontes de erosão da costa, transporte e depósito de sedimentos, 
que juntos moldam as praias, restingas, falésias, ilhas barreiras e feições relacionadas” (tradução 
nossa). A restinga a que o autor se refere corresponde a uma resultante geológica do processo 
costeiro, formada por faixas arenosas, depositadas paralelamente à praia, e que, à medida que 
se estendem, podem se unir ao continente gerando lagoas litorâneas.

Para Ab’Sáber (2001, p. 21), como o litoral representa “uma delicada e estreita faixa de contato entre 
mar e terra, exposta à movimentação quase permanente dos ares costeiros amenizadores do calor tropical”, 
as dunas, nesse contexto, representam verdadeiros exemplos das ações eólicas litorâneas, um 
dos fatores responsáveis pela dinâmica na forma e característica da costa brasileira. 

Segundo Muehe (2006, p. 7) o relevo é um fator que pode colaborar com o processo erosivo, 
assim como pode contê-lo: “No litoral do Brasil a erosão ocorre ao longo de toda a costa [...] a baixa 
declividade de grande parte da plataforma continental interna sinaliza uma ampla resposta erosiva [...] 
(mas) grande parte do relevo costeiro, como as falésias e os recifes, reduzem esse impacto”.

Para o autor, embora reconheça a não conclusão sobre a clareza total das causas da erosão, é 
nítida a necessidade de “manutenção	de	uma	faixa	de	não	edificação	para	fins	de	proteção	e	preservação	
da paisagem costeira e a necessidade de estudos adequados da implantação de obras costeiras” (MUEHE, 
2006, p. 8).

Na Ilha Comprida, litoral Sul paulista, no baixo vale do Ribeira, por exemplo, a dinâmica 
dos processos naturais costeiros, incluindo a erosão, o transporte e depósito de sedimentação, 
associada ao avanço do mar é acelerada por contribuições antrópicas, como a criação do Valo 
Grande em 1841, um canal artificial que liga o Rio Ribeira de Iguape ao Mar Pequeno. As alterações 
da configuração são significativas, principalmente na porção norte da ilha, com o estreitamento 
na Ponta da Praia. Na Figura 31, fica evidente toda essa dinâmica sedimentar ocorrida no 
intervalo de dez anos, seja ela por causa natural ou por influência da ação humana.

Para Marsh (2005), no entanto, os problemas enfrentados na região costeira dos Estados 
Unidos e Canadá nas últimas décadas foram causados pelo desenvolvimento crescente e a 
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Figura 31: Imagens aéreas extraídas do aplicativo Google Earth da Ponta da Praia, Ilha Comprida, litoral Sul paulista. À esquerda 
datada de 2001 e à direita, de 2011. Fonte: Google Earth.

Figura 32: Fotos de casas destruídas devido à força do mar e aos processos costeiros em Ilha Comprida. Fonte: Luiz Carlos 
Murauskas/Folhapress. Disponível em http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/966-mar-invade-casas-em-ilha-comprida. 
Acessado em 19 jun 2013.
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Figura 33: Imagem aérea ilustrando implantação de contenção 
contra erosão no setor sul de Boa Viagem, em frente ao Parque 
Dona Lindu. Fonte: CPRH, 2013.

Figura 34: Imagem aérea ilustrando progradação acentuada na 
Praia do Pina. Fonte: CPRH, 2013.

forma de uso do litoral, “não porque o oceano e os lagos estão se comportando diferentemente de 10 
anos atrás” (MARSH, 2005, p. 282) (tradução nossa).

Ele afirma que são justamente nas formas costeiras frágeis decorrentes dos processos 
naturais, como os supracitados, que acontecem os problemas entre o uso e o mar, intitulado 
pelo autor como “interação dramática” (MARSH, 2005, p. 282) (tradução nossa). Na figura 32, 
é possível perceber essa interação dramática na Ilha Comprida, que, com o estreitamento da 
porção norte da ilha, no Pontal da Praia, casas construídas no loteamento situado nessa área 
foram arrasadas pelo mar.

Manso et al (2006, p. 189) concorda com Marsh quando ressalta o papel da sociedade no 
processo erosivo do ambiente litorâneo, afirmando que “dentre as causas citadas que contribuem 
para o processo erosivo, a interferência antrópica é a mais atuante na medida em que acelera o referido 
processo não dando chance para que as variáveis naturais encontrem o seu equilíbrio”.

A associação entre erosão e urbanização requer especial atenção no sentido de se investigar 
“as interferências de obras costeiras no balanço sedimentar” e a “identificação	de	fenômenos	ou	tendências	
erosivas	relacionados	à	presença	de	uma	orla	‘fixada’	pela	urbanização”, afirma Muehe (2006, p. 7). 
Nesse sentido, o autor explana que obras executadas em um lugar causam impactos em outros 
lugares devido à falta de suprimento sedimentar que vem a causar a erosão e esta falta, entre 
outros fatores, pode ser provocada por obras de engenharia como ocorreu no litoral Norte 
de Pernambuco após a construção de um quebra-mar no Porto de Recife e de espigões em 
Olinda.

Os efeitos erosivos provocados pelas intervenções supracitadas, segundo Manso et al (2006, 
p. 189), foi iniciado a partir da construção e ampliação do Porto do Recife uma vez que as in-
tervenções provocaram alterações nas correntes litorâneas e, consequentemente, atingiram o 
município de Olinda. A partir daí, várias ações no sentido de solucionar o processo erosivo 
em um lugar, acabou por desencadear os problemas erosivos nas praias adjacentes, como foi 
o caso de Boa Viagem em que, tendo sido o sul a última direção do crescimento da cidade do 
Recife que basicamente se deu ao longo da costa e dos rios, praias anteriormente estáveis como 
Candeias, Piedade e sul de Boa Viagem passaram a apresentar problemas erosivos decorrentes 
da “urbanização desordenada, quando da ocupação da pós-praia, impedindo a troca de sedimentos do mar 
com os depósitos costeiros ali situados, contrastando com o setor norte de Boa Viagem, em direção à Praia 
do Pina, onde ocorre uma progradação acentuada”, e por isso são executadas obras emergenciais de 
proteção aos imóveis que, além de serem ineficazes, transferem o problema para outras áreas.

Atualmente, 1/3 das praias sofrem com o problema da erosão marinha no litoral pernambu-
cano e os fatores são vários, sendo que, em algumas delas, a intervenção antrópica se mostra 
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fator decisivo, “seja por ocupação das áreas adjacentes à praia (impermeabilização dos cordões marinhos 
arenosos	holocênicos)	e	até	da	pós-praia	[...]	seja	pela	construção	de	estruturas	rígidas	artificiais	de	pro-
teção contra o processo erosivo, muitas vezes implantadas sem conhecimento técnico” (MANSO et al, 
2006, p. 189). No que diz respeito à praia de Catuama, no município de Goiana, litoral Norte, os 
processos erosivos observados evidenciam um nível de erosão moderado, cujos indícios apon-
tam “retrogradação da linha de costa, com forte diminuição da largura da praia em um local ou ao longo 
dela” (MANSO ET AL, 2006, P. 190).

Em uma reflexão acerca da importância biogenética dos manguezais enquanto berço da vida 
marinha, o autor considera-os como “suporte da riqueza dos mares quentes do Brasil”, promoven-
do a abundância de características setoriais do litoral (AB’SÁBER, 2001, p. 36). Constituinte da 
subdivisão com base nas formações florestais de Manso et al (2006), os manguezais pertencem 
às formações litorâneas e são constituídos por vegetação típica de solos orgânicos, compondo 
espécies estabilizadoras do substrato, e, portanto, fundamentais para a amortização da dinâmi-
ca do solo, cujas raízes abrigam a rica fauna. Dentre as principais espécies vegetais do mangue, 
Vasconcelos Sobrinho (1971) cita a Rhizophorae mangle (mangue-vermelho), Laguncularia racemo-
sa (mangue manso), Conocarpus erectus (manue de botão) e Avicennia nitida (mangue canoé).

Sobre os recifes, Ab’Sáber (2001, p. 40) considera que sua presença atenua a dinâmica das 
praias atuais por exercerem a função de faixas de arrebentação o que permite a existência de 
alongadas piscinas naturais entre a linha de costa e o bordo interno dos recifes, afirmando que 
“um dos atributos de grande presença no litoral brasileiro, sob a forma de paleopraias de arenito, é repre-
sentado pela grande extensão de recifes ocasionalmente entremeados por setores biogênicos coralígenos. 
Predominam na nossa costa recifes em forma de barreiras paralelas dos mais diferentes setores do litoral 
intertropical, sobretudo desde o Ceará até o sul da Bahia”.

Marsh (2005) reforça a ideia de que a engenharia voltada para a proteção nessas situações 
deve ir além de focar nos imóveis, mas dar o mesmo peso para a proteção dos ecossistemas, 
sistemas geomorfológicos, recursos cênicos e de lazer, história e cultura. E adverte que “com 
as perspectivas de aumento do nível do mar e o aumento da população costeira ao redor do mundo neste 
século, certamente o problema se tornará extremamente agudo” (MARSH, 2005, p. 282) (tradução 
nossa).

Diante da situação exposta, entre tantas outras ocorrências de que foi testemunha organi-
zando um diagnóstico por meio do levantamento e identificação das áreas de erosão e progra-
dação ao longo do litoral brasileiro, Muehe (2006, p. 7) defende “a necessidade de implantação 
de	normas	que	prevejam	a	manutenção	de	uma	faixa	de	não	edificação	junto	à	orla,	adotando	[...]	uma	
largura que considere o cenário de elevação do nível do mar e a tendência de retrogradação quando iden-
tificada	previamente”.
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O autor conclui que “a	urbanização	em	si	não	provoca	erosão,	entretanto,	a	construção	de	edificações	
dentro da faixa de resposta dinâmica da praia às tempestades tende à retomada pelo mar da área constru-
ída” (MUEHE, 2006, p. 7). Assim, diante da diversidade de fatores com as quais se pode per-
ceber a complexa situação da orla, é razoável que, atendendo ao pleito colocado por Ab’Sáber, 
estudos multidisciplinares sejam atrelados com o mesmo objetivo, de se buscar a harmonia 
entre os usos humanos e o ambiente litorâneo, respeitando sua dinâmica natural de modo a 
evitar situações em que aconteçam as chamadas interações dramáticas.

2.1.1 Sob o sol, o sal e os ventos

Diante dessa situação, em que o ambiente costeiro se configura como uma realidade de 
forte pressão ocupacional frente a uma condição natural de grande fragilidade, os seus 

ecossistemas se mostram particularmente prejudicados.

Vasconcelos Sobrinho (1971) tece uma descrição poética acerca da visão que surge esponta-
neamente do passado da região classificada por ele como das ‘formações litorâneas e maríti-
mas’ do Nordeste: 

“a	vegetação	alta	que	recobria	os	morros	litorâneos,	como	expansão	da	floresta	interiorana,	descia	até	às	
restingas, estacionando somente na orla marítima, com interpenetração mútua de espécies mais caracte-
rísticas	deste	ou	daquele	ambiente	edáfico,	criando	diversificações	no	conjunto,	mas	constituindo,	tudo,	
um maciço arbóreo contínuo. Aqui a ramaria rala dos cajueirais, ali as frondes dos coqueirais sempre 
mais densos à medida da aproximação do mar, e a folhagem verde-escuro dos manguezais, também arbó-
reos, marcando as fozes pantanosas dos rios” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 38-39).

As praias e restingas são apresentadas pelo autor como “uma faixa que contorna o perímetro 
dos	continentes	todos,	modificada	pela	latitude,	porém	sempre	condicionada	pela	semelhança	do	solo,	do	
teor salino das águas e pelos ventos fortes”, citando que, nos estados de Alagoas, Pernambuco e Pa-
raíba, o limite dessa sub-região, como dito anteriormente, “são os contrafortes do grupo Barreiras, 
que constituem o baseamento geológico da Floresta Atlântica, úmida” (VASCONCELOS SOBRINHO, 
1971, p. 44).

Restinga é um termo utilizado de várias formas. Seja do ponto de vista geológico, botânico 
ou ecológico, todos relacionam a um elemento proveniente do ambiente costeiro que, como 
veremos na continuidade, constitui um ambiente frágil e vulnerável diante das ações humanas 
sobre o ambiente natural.

De acordo com a Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que “dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica”, são integrantes deste bioma “as seguintes forma-
ções	florestais	nativas	e	ecossistemas	associados:	Floresta	Ombrófila	Densa;	Floresta	Ombrófila	Mista,	
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também	denominada	de	Mata	de	Araucárias;	Floresta	Ombrófila	Aberta;	Floresta	Estacional	Semideci-
dual;	e	Floresta	Estacional	Decidual,	bem	como	os	manguezais,	as vegetações de restingas, campos de 
altitude,	brejos	interioranos	e	encraves	florestais	do	Nordeste” (grifos nossos).

O bioma Mata Atlântica apresenta grande variedade de formações, um conjunto de ecos-
sistemas com processos ecológicos interligados, acompanhados pelas características locais de 
onde ocorrem. Também apresenta a chamada transição ecológica, caracterizada pelo trânsito 
de animais, o fluxo de genes da fauna e flora, e as áreas onde os ambientes se encontram e vão 
gradativamente se transformando.

De acordo com o Novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa, entende-se por restinga: “depósito arenoso paralelo à linha 
da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram di-
ferentes	comunidades	que	recebem	influência	marinha,	com	cobertura	vegetal	em	mosaico,	encontrada	em	
praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato 
herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado”.

Souza et al (2008) questionam o uso do termo “restinga” para definir a vegetação de planícies 
costeiras e defendem que, em várias fontes, nos mais diversos períodos históricos, restinga é 
apresentada como um termo geológico, de depósito de areia produzido por processos de dinâ-
mica costeira.

Para Ab’Sáber (2001), as restingas são cordões de areia que dão origem a planícies de restin-
gas originalmente dotadas de vegetação psamófila; tipo de vegetação que tem preferência por 
solos arenosos em áreas de campos de dunas ou linha de restingas com areia superficialmente 
expostas, constituídas por psamo-biotas.

Para fins deste trabalho, o termo “restinga” será usado para designar o ecossistema asso-
ciado do bioma Mata Atlântica integrante das Formações Pioneiras23, e típico de solos arenosos 
próximos às praias, que ocupa as planícies do litoral do Brasil e é formada por sedimentos 
de origem marinha, apresentando um conjunto diversificado de comunidades biológicas sob 
influência das condições do solo e da exposição às brisas marinhas e ao sol (AB’SÁBER, 2001). 
Incluirá, ainda, sua cobertura vegetal, composta por vegetação de planície costeira sobre solo 
arenoso, um conjunto de comunidades fisionomicamente distintas, sob influência marinha e 
flúvio-marinha. 

23 “Estão	relacionadas	às	áreas	pedologicamente	instáveis,	submetidas	aos	processos	de	acumulação	fluvial,	lacustre,	marinha,	fluviomarinha.	
Estas	áreas	são	cobertas	por	uma	vegetação	de	primeira	ocupação	de	caráter	edáfito,	formada	por	plantas	adaptadas	às	condições	ecológicas	locais.	
Entre as pioneiras estão incluídas a vegetação de restinga, a vegetação do mangue e dos campos salinos e as comunidades aluviais” (Mapa de 
Biomas do Brasil, IBGE, 2004). “Mangues, Dunas, Floresta Paludosa Litorânea, Floresta de Várzea, Restinga” - Ecossistemas associados à 
Mata Atlântica. Conselho Nacional Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Anuário Mata Atlântica. São Paulo, 2004. (http://www.
rbma.org.br/anuario/mata_02_eco_formacoes_pioneiras.asp).
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Figura 35: Área de abrangência do Atlas, conforme Lei Federal 11.428/2006 e Decreto 6.660/2008. 
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Relatório 
Técnico. São Paulo, 2014, p. 8.
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A distinção fisionômica, em geral, depende das condições ambientais com as quais as es-
pécies estão expostas como a distância do mar, a topografia do terreno e o próprio tipo de 
vegetação (AZEVEDO et al, 2014). Segundo Azevedo et al (2014, p. 24), que teve como base as 
resoluções 07/1996 e 417/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), as fisio-
nomias encontradas na restinga são: Vegetação herbácea e Subarbustiva de Restinga (ou Vegetação 
de	praias	e	dunas);	Vegetação	arbustiva	de	Restinga	(ou	Escrube); e a Vegetação Arbórea de Restinga, 
apresentando-se ainda subdividida em Floresta Baixa de Restinga e Floresta Alta de Restinga.

Manso et al (2006), por sua vez, defendem que as formações litorâneas constituem uma das 
formações florestais que caracterizam o ambiente da orla e podem ser subdivididas em Floresta 
perenifólia de restinga, Manguezais, Formações de praia e Campos de várzea. As formações de 
praia são pouco densas e herbáceas, com ocorrência em geral “depois das cristas de berma, mais 
precisamente	na	pós-praia,	representados	por	gramínea,	salsa	de	praia,	capim	da	areia	e	psamófila	herbá-
cea alastrante” (MANSO et al, 2006, p. 184).

Independente da classificação, o que aqui é relevante é a fragilidade encontrada nos terrenos 
mais recentes cuja dinâmica tende a movimentar com mais frequência. Nesse caso, ambos os 
identificam a vegetação herbácea no primeiro nível vegetado, as formações de praias, conforme 
indicado na figura 36. A vegetação herbácea, nesse sentido, possui a importante função de fixar 
a areia movediça por meio de seu raizame, que se arma em uma trama, uma espécie de rede sob 
a areia que controla sua movimentação. Entre elas estão o Alecrim da oraia - Ramirea marítima 
(figura 37) e a salsa da praia - Ipomoea pes-caprae (figura 38). Enfatizando o coqueiral enquanto 
imagem representativa do litoral, Vasconcelos Sobrinho (1971, p. 44) declama, com participação 
da “vegetação baixa de ervas e arbustos, (em que) erguem-se as comas de palmas dos coqueirais, caracte-
rizando a paisagem costeira para o viajante que se aproxima pelo mar”. 

O autor continua a descrição da flora enquanto potencial alimentício do ambiente das praias 
e restingas, citando o cajueiro - Anacardium ocidentale (figura 39), o coqueiro - Cocos nucifera (figura 40) 
e a mangabeira - Hancornia speciosa (figura 41) como “os três recursos naturais, vegetais, que as praias e 
restingas oferecem espontaneamente ao homem” e segue apresentando o aspecto acentuado “de um 
xerofitismo	típico,	criadas	com	a	presença	do	substrato	silicoso	infiltrado	de	água	salgada	e	a	acentuada	
velocidade dos ventos (que) modela uma paisagem de vegetação altamente adaptada às condições ambien-
tais litorâneas” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 44).

O xerofitismo de que se trata aqui faz referência à presença de espécies cactáceas que impõem 
à região uma fisionomia que lembra o aspecto de ambientes semi-áridos, como é o caso das 
espécies Facheiro da praia - Pilosocereus catingicola Gürke (Sinonímia: Pilocereus hapalacanthus 
Werd; figura 42), coroa de frade da praia - Melocactus violaceus (figura 43) e o mandacaru da 
praia - Cereus fernambucensis (figura 44), entre outras.
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Figura 36: Aspectos da Vegetação de Restinga. Fonte: Instituto 
de Biociências. Projeto Ecossistemas Costeiros. Disponível em 
http://www.ib.usp.br/ecosteiros/textos_educ/restinga/caract/
caracteristicas.htm. Acessado em 19 jun 2013.

Figura 37: Ramirea maritima (alecrim da praia). “É uma das espécies que mais avançam até a orla 
das	águas,	contribuindo	com	seu	raizame	profundo	para	fixação	das	dunas.	Suas	fôlhas	de	extremidades	
perfuradas (perfurantes) constituem um tormento para os banhistas” (VASCONCELOS SOBRINHO, 
1971, p. 44). Foto da orla de Barra de Catuama. Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Figura 38: Ipomoea pes-caprae (salsa da praia). “É a companheira constante da espécie anterior, tanto na 
localização,	quanto	em	poder	de	fixação	das	dunas.	Considerada	medicinal,	no	tratamento	de	feridas,	como	
emplastro das folhas” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 44). Fonte: Regis Silbar, 2013.
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Figura 40: Cocos nucifera (Coqueiro da praia). “Floresce todo o ano. É de origem asiática, da área 
malasiana, porém foi sempre encontrado, pelos descobridores, nos litorais tropicais dos continentes e das 
ilhas, no mundo todo” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 45). Foto da Praia dos Carneiros, litoral 
Sul de Pernambuco. Fonte: Acervo pessoal, 2014. Detalhe disponível em http://wildlifeofhawaii.
com/images/flowers/Cocos-nucifera-3.jpg. Acessado em 16/02/2016.

Figura 39: Anacardium ocidentale (cajueiro). “As	florestas	de	cajueiros	primitivamente	 existentes	nas	
restingas litorâneas que dominavam, quase uniformes por trás da franja dos coqueirais, ao longo de toda a 
costa nordestina, foram derrubadas em mais de três quartas partes, principalmente para serem utilizadas 
como lenha e carvão para os centros urbanos em desenvolvimento” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, 
p. 46). Foto da área interiorizada de Tamandaré, litoral Sul de Pernambuco, ilustrando exemplares 
agrupados. Fonte: Acervo pessoal, 2014. Detalhe disponível em http://canope.ac-besancon.fr/flore//
ANACARDIACEAE/photos/anacardium_occidentale_30.jpg. Acessado em 16/02/2016.

Figura 41: Hancornia speciosa (mangabeira). “As sementes perdem o poder germinativo ràpidamente 
(dentro de cinco dias) e as plantinhas novas exigem condições especiais [...] para a sobrevivência” 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 46). Fonte: Fernando Tatagiba. Disponível em http://
www.biologo.com.br/plantas/cerrado/Mangaba.html

A floresta perenifólia de restinga, segundo Manso et al (2006, p. 183) 
é predominante nos terraços pleistocênicos e se apresenta pouco densa, 
com árvores de troncos finos, que ocorrem associados aos terraços 
arenosos da zona costeira. Vasconcelos Sobrinho (1971, p. 45) cita essa 
formação apresentando como a faixa de vegetação que surge por trás 
dos coqueirais, podendo formar densos aglomerados. 

Além das espécies citadas, outras são apontadas por Vasconcelos 
Sobrinho como componentes desse ambiente, conforme figuras de 45 
a 50. Assim como as anteriores, o autor as descreve com indicações de 
suas características, usos, costumes e desabafos.

No que diz respeito à fauna, Vasconcelos Sobrinho (1971) ressalta a 
presença dos crustáceos, citando o caranguejo, o guanhamu e a maria 
farinha, entre outros, frente ao estágio de desaparecimento do peixe-
boi outrora abundante e muito consumido, como fica evidente na 
citação de Bradônio, testemunha do primeiro século da colonização 
do Nordeste: 
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Figura 42: Pilosocereus catingicola Gürke (Facheiro da praia). 
Fonte: Evaldo Nascimento, 2013. Disponível em http://www.
inaturalist.org/observations/1070102. Acessado em 16/02/2016.

Figura 44: Cereus fernambucensis Lemaire (Mandacaru da praia). Fonte: CAP, 2008 (esquerda); Eddie Esteves (direita). Disponível em 
http://www.cactos.com.br. Acessado em 16/02/2016.

Figura 43: Melocactus violaceus (coroa-de frade-da-praia). Fonte: 
Paulo Noronha, 2010. Disponível em https://www.flickr.com/
photos/36947023@N02/5068535707/in/photostream/
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Figura 47: Turnera ulmifolia (chanana). “Flor silvestre mais abundante e mais característica da região, 
ornamentando	 terrenos	 baldios	 [...]	 é	 a	 flor	 nativa	 do	 Recife	 que	 bem	 poderia	 ser	 poupada	 nas	 limpas	
periódicas dos terrenos baldios” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 44). Foto de terreno baldio 
em Tamandaré, litoral Sul de Pernambuco e detalhe da flor. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Figura 45: Cassyta americana (Cipó chumbo). “É um dos parasitas mais frequentes da vegetação arbustiva 
e arbórea, em tôda a região litorânea, facilmente disseminado pelas aves que lhe comem os pequenos frutos, 
dejetando sementes sôbre os ramos dos hospedeiros” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 44). Foto 
da orla de Barra de Catuama. Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Figura 46: Chrysobalanus icaco (guajeru). “É uma das nossas frutas nativas que poderiam ser melhoradas 
como	fruta	de	mesa;	de	côr	roxa	intensa,	polpuda	e	de	delicado	sabor.	Alcança	porte	até	10m	por	15	cm	de	
diâmetro. Madeira claro-cinza, branda, utilizável em caixotarias, palitos de dentes e objetos de cozinha” 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 44). Foto de exemplar na orla de Barra de Catuama, litoral 
Norte de Pernambuco. Detalhe do fruto. Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Figura 48: Calotropis procera (algodão de seda). “Os pelos seminais longos e sedosos, impermeáveis, 
constituem	matéria	prima	para	travesseiros	e	almofadas.	São	utilizáveis,	também,	para	encher	flutuadores” 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 45). Fonte: Agrônomo Alcimar. Disponível em http://
agronomoalcimar.blogspot.com.br
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Figura 50: Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. Sinónimos. Moquilea tomentosa (Oiti da praia). “Árvore 
de porte relativamente avantajado, não sendo raros exemplos de 20m de altura por 0,80 m de diâmetro” 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 45). Fonte: Click mudas. Disponível em http://www.
clickmudas.com.br/muda-30a60-oiti-1237.html

Figura 49: Arikuryroba schizophyla – Syagrus schizophylla (coco baboso). “Como quase tôda palmeira 
possui importância econômica, constituindo uma das nossas frutas nativas” (VASCONCELOS 
SOBRINHO, 1971, p. 45). Foto de exemplar situada no litoral baiano. Fonte: CAP, 2008.

“Mandam algumas canoas pelo rio arriba e nelas homens exercitados para 
o efeito, que levam consigo farpões, e em certas paragens, por recôncavo 
que o rio vai fazendo em braços e alagoas que forma pela terra a dentro, 
acham grande quantidade de peixes, a que chamam bois, maiores muito do 
que	aqueles	de	que	tomam	o	nome,	de	uma	proporção	e	figura	estranha,	que	
estão nas tais partes juntos, como em viveiro, e alí os matam às farpoadas 
fàcilmente, porque se deixam achar sem serem buscados, por andarem 
sôbre a água. E êstes peixes-bois não têm nenhuma diferença (comidos de 
qualquer modo que seja) de carne de vaca...”24.

Dada a situação atual do Bioma Mata Atlântica, as características 
gerais da região Nordeste do Brasil, do ambiente costeiro e das 
formações litorâneas de praia e restinga, é possível que se tenha uma 
contextualização biofísica macro da área de estudo e, na sequência, 
serão apresentados os dados específicos, tanto biofísicos quanto sociais, 
políticos e econômicos.

24 GONÇALVES DE MELLO, José Antônio. Diálogos das grandezas do Brasil. Recife, Imprensa 
Universitária, 1962. In VASCONCELOS SOBRINHO, J. As Regiões Naturais do Nordeste, o 
Meio e a Civilização. Recife, CONDEPE, 1971.
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2.2 “PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL!”

Aprofundando nas características da área de estudo, aspectos típicos locais serão 
apresentados a seguir a fim de subsidiar o entendimento de como acontece a dinâmica 

da vida humana no litoral de Pernambuco. Assim como o título deste tema, os dos subtemas 
trazem trechos do Hino de Pernambuco, composto em 1908, com letra de Oscar Brandão da 
Rocha e música de Nicolino Milano, que ressalta as riquezas naturais e o passado de batalhas, 
que podem representar as origens do modo de ser do povo pernambucano.

2.2.1 “Esses montes e vales e rios...”

Manso et al (2006, p. 181), detalha que “a zona costeira [...] é uma área extremamente sensível 
e instável pelo seu caráter de interface terra mar”, e afirma que a costa pernambucana 

possui uma baixa altitude, com cotas inferiores ao nível da preamar25. 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)26, que atua sobre a Zona Costeira27 
brasileira, define uma setorização na faixa terrestre pernambucana da seguinte forma: Setor 1 
– Norte; constituído pelos municípios de Goiana, Itaquitinga, Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, 
Araçoiaba, Abreu e Lima e Paulista, Setor 2 – Núcleo Metropolitano; constituído pelos 
municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata 
e Moreno, e Setor 3 – Sul; constituído pelos municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, 
Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande.

Os autores citam Koppen (1948) que classifica a área do tipo Ams’, ou seja, bastante úmido 
apenas com um curto período de seca que ocorre no outono, cuja maior pluviosidade se 
apresenta nos meses entre fevereiro e setembro, com precipitação anual acima de 2000 mm, 
cuja maior delas, cerca de 600 mm, ocorre no mês de junho, que corresponde à plena estação 
chuvosa no leste do Nordeste. Este dado se dá diante da “posição e intensidade da alta pressão do 
Atlântico Sul e à temperatura do Atlântico Sul, próximo à costa brasileira” (MANSO et al, 2006, p. 
183).

25 Nível mais alto da maré. A maré corresponde à atração das águas pela lua, ou seja, está relacionada com a posição da lua em 
relação à Terra de modo que a maré alta acontece na superfície que está alinhada com a lua.
26 Implementado pelo Governo Federal com o objetivo de estabelecer um planejamento integrado da utilização dos recursos cos-
teiros, visando o ordenamento da ocupação dos espaços litorâneos.
27 Área de abrangência do PNGC, que é definida como “é	o	espaço	geográfico	de	interação	do	ar,	do	mar	e	da	terra,	incluindo	seus	re-
cursos ambientais” e é subdividida em faixa marítima: “faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas das Linhas de Base 
estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial”; e Faixa 
terrestre, “faixa	do	continente	formada	pelos	municípios	que	sofrem	influência	direta	dos	fenômenos	ocorrentes	na	Zona	Costeira” (ver item 
3 do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC II), disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/
pngc2.pdf. Acessado em 16/11/14.

Figura 51: Setorização da Zona Costeira. Fonte: CPRH, 2001, p. 
16.
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Com temperatura média anual variando entre 25°C e 30°C, alcançando 23°C no inverno, o 
regime de ventos é caracterizado em toda a região costeira como regular, com velocidade média 
de 3 a 5m/s, cujos ventos dominantes predominam na direção SE. No inverno, a velocidade 
aproximada varia entre 5 e 6m/s e no verão, devido aos ventos alísios, importante fator de 
influência nos efeitos térmicos da insolação, ora minimizando, ora maximizando a temperatura, 
a velocidade gira em torno de 5,2m/s.

O litoral pernambucano está inserido nas “faixas de praias, de enseadas rasas e bordas de tabuleiros 
do	nordeste	 oriental.	Litoral	marcado	por	borda	de	 tabuleiros	florestados;	 climas	quentes	 com	chuvas	
de	 inverno;	 enseadas	 sincopadas;	 planícies	 costeiras	 reduzidas	 [...]	 e	 praias	 belíssimas,	 encarceradas	
parcialmente entre o primeiro recife arenítico e a linha de costa. Praias à frente de deltas e em barras de 
rios costeiros” (AB’SÁBER, 2001, p. 46).

Segundo Ab’Sáber (2001, p. 124), porém, trata-se de um território de tabuleiros28 “outrora 
ocupados por matas biodiversas densas”, que hoje são ocupados por extensos canaviais, sendo mais 
interiorizados no trecho que corresponde a Pernambuco (AB’SÁBER, 2001, p. 124). Manso et 
al (2006, p. 183), concordam com Ab’Sáber sob esse aspecto da ocupação do solo, no entanto, 
subdividem a área a partir das formações florestais, estando aquela correspondente à formação 
de floresta subperenifolia (Floresta Tropical Atlântica) – caracterizada por ser densa, alta (20 
a 30 metros), rica em espécies, encontrada nas regiões de tabuleiro com solo areno-argiloso 
– “profundamente devastada pelo homem” e cada vez mais escassa, dando lugar a plantações de 
cana-de-açúcar.

Segundo Melo (1962, p. 510-511), a Zona da Mata apresenta qualidades climáticas favoráveis 
ao cultivo da espécie sacarífera de modo que os canaviais dominam o uso do solo e aplicação 
dos recursos e, consequentemente, essa atividade agro-industrial açucareira se apresenta 
responsável pela “organização do espaço produtivo, pela estrutura econômica, pela repartição do efetivo 
humano e pelas condições sociais existentes na região”. Trata-se de uma realidade social sacrificada 
como poderá ser melhor abordado posteriormente, juntamente com a questão açucareira no 
Nordeste.

Melo (1962) traça um panorama sobre as características pedológicas para descrever a ocupação 
do solo pernambucano no cenário açucareiro do Nordeste. Devido à alta variação edáfica, o 
uso da terra para o cultivo da cana-de-açúcar não era uniforme, uma vez que a característica 
morfológica e pedológica representava uma limitação da expansão dos canaviais no norte do 

28 “derivam dos terrenos terciários referidos geralmente ao Plioceno (formação Barreiras), que se estendem em estreita faixa sublitorânea (10 a 
40 quilômetros de largura) à feição de debrum oriental [...] Êsses terrenos formam um relêvo de tabuleiros sub-horizontais, uma espécie de baixo 
platô litorâneo, com altitude de 30 a 40 metros no litoral até 100 metros ou mais no rebôrdo ocidental, formando geomorfolôgicamente uma 
superfície correlativa à das chãs do cristalino” (MELO, 1962, p. 512-513).
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estado, de modo que a busca por solos férteis tinha como forte consequência a substituição da 
cobertura vegetal primitiva pela plantação. 

O autor explica essa variação citando que os solos favoráveis ao canavial são de origem 
cristalina – solos argilosos e sílico-argilosos. A maior parte da região possui essa estrutura 
geológica, principalmente em morros e colinas suaves e arredondadas, porém, nessa região 
também são encontrados os denominados chãs – solos arenosos e secos – pouco favoráveis 
à cana-de-açúcar, mas utilizáveis para mandioca e outras pequenas lavouras, assim como 
para a fruticultura. Além desses tipos de solos, também se encontram os derivados de rochas 
sedimentares, como os dos tabuleiros, os das várzeas e os da planície litorânea – solos mais 
arenosos que os das chãs – pouco produtivos e desfavoráveis aos canaviais embora as condições 
climáticas permitam. O grau de fertilidade destes solos, como explana o autor, pode ser medido 
pelo revestimento florístico em que 

“os recobertos pela vegetação de cerrados (mais arenosos), comuns no norte de Pernambuco, na Paraíba e 
no	Rio	Grande	do	Norte,	de	baixa	fertilidade,	são	pràticamente	incultos;	os	de	cobertura	florestal	(menos	
arenosos), freqüentes nas Alagoas, são mais susceptíveis de aproveitamento agrícola [...] A área regional 
de maior densidade de produção e, correlativamente, de mais vigorosa estrutura econômica, que é o sul 
de Pernambuco  [..] Nessa área, os terrenos cristalinos com seus solos de barro vermelho dos morros e 
colinas avançam até perto do mar” (MELO, 1962, p. 512).

O perfil geológico descrito por Manso et al (2006) complementa os dados pedológicos citados 
por Melo, conforme segue: 

“A faixa litorânea do Estado de Pernambuco apresenta sequência sedimentar acumulada na chamada 
Bacia Pernambuco/Paraíba, a norte do Lineamento Pernambuco29, e na Bacia Cabo a sul do mesmo 
lineamento	[...]	é	formada	pelos	sedimentos	holocênicos	e	pelos	afloramentos	da	Formação	Barreiras	ou	
das formações cretáceas, repousando sobre o embasamento que é constituído por rochas do cristalino da 
Província Borborema, de idade pré-cambriana, e vulcânicos da Formação Ipojuca [...] o embasamento 
cristalino	 aflora	 a	 oeste	 da	 faixa	 costeira,	 sendo	 constituído	 de	 granitos,	 gnaisses	 e	migmatitos,	 que	
apresentam orientação geral E-W relacionadas ao Lineamento Pernambuco [...] as rochas vulcânicas 
ocorrem apenas na faixa costeira a sul do estado” (MANSO et al, 2006, p. 186-187).

Embora os solos de tabuleiros não se apresentassem férteis para o cultivo da cana de açúcar, 
Melo (1962) afirma que os das planícies ou várzeas fluviais se apresentavam como os mais 
produtivos, como é o caso da planície canavieira do Rio Goiana, situado no extremo norte de 
Pernambuco, município em que se situa a área de estudo. O autor ainda apresenta os vales de 
pequenos rios dos terrenos de Barreiras em que “possuem depósitos aluviais pobres em elementos 
minerais [...] Êsse fato torna pouco aproveitável pela cana-de-açúcar muitos dos pequenos vales existentes”, 
no entanto, apresentam aptidão para outras culturas, como tubérculos e o coco-da-praia. 

29 Zona de cisalhamento Neoproterozóica de escala continental, com mais de 700 Km de comprimento. O Lineamento Pernambuco 
deforma a Província Borborema e apresenta, como ramificações, zonas de cisalhamento com direção NE-SW. (LIMA NETO, 2013)
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Eis que surge a excelência em relação à aptidão de solos da planície costeira que são os 
extensos coqueirais que viriam a se mostrar uma marca da imagem litorânea, como cita Melo 
(1962, p. 514) e poderá ser posteriormente constatado: “São êles encontrados junto ao mar nas 
restingas e terraços marinhos, dando condições de existência para a linha ou fímbria verde dos coqueirais 
que decoram o litoral da região”. Esse contexto demonstra que o desenvolvimento econômico 
da região tudo tem a ver com a formação de uma configuração do ambiente litorâneo que, há 
tempos, se mostra consolidada.

No que diz respeito ao mar, os autores afirmam que a salinidade e a temperatura apresentam 
ciclo sazonal, cuja influência dos rios e da estação climática causa a flutuação de seus valores, ou 
seja, nos períodos chuvosos, o teor de sal fica mais baixo e nos períodos secos, a concentração é 
maior e as águas apresentam temperatura superficial variando entre 27°C e 28,7°C.

Os autores afirmam ainda que “as concentrações de material em suspensão nas águas da plataforma 
do Nordeste são em geral muito baixas”, sendo aumentadas em áreas frente à foz de grandes rios. 
Eles consideram alguns fatores responsáveis pela baixa concentração de material em suspensão, 
como é o caso da “retenção	dos	sedimentos	finos	pela	vegetação	costeira	dos	manguezais”, uma vez 
que a maioria dos suspensóides próximos à costa são, em geral, de origem orgânica (MANSO 
et al, 2006, p. 186).

A qualidade da água, portanto, embora considerada de maneira geral de baixa concentração 
de sedimentos em suspensão, apresentando pequenas diferenças em termos de valores técnicos, 
podem representar grande diferença na qualidade do banho, como citado pela veranista do 
litoral Norte na pesquisa qualitativa, como poderá ser constatado posteriormente,  uma vez que  
este trecho da costa pernambucana é mais constituído por tabuleiros e, portanto, com maior 
possibilidade de carreamento de sedimentos dos rios para o mar.

Dessa forma, trata-se de dados específicos que, associados à cultura, aos cidadãos locais, 
traçam um modo de vida típico, em que afloram costumes que, por sua vez, refletem no meio 
em que vivem. O tópico seguinte busca contribuir com esse entendimento.

2.2.2 “Nova Roma de bravos guerreiros...”

De volta ao olhar dos viajantes, a história de Pernambuco também é relatada a fim de 
contextualizar seu testemunho perante os cidadãos locais, como é o caso de Rugendas 

(1979), que registra um panorama sobre a evolução política e econômica da província.

Tendo sido Olinda fundada por Duarte Coelho Pereira em 1534, o crescimento da província 
no primeiro século teve como base a agricultura e o comércio. As primeiras instituições civis 
imitavam o sistema feudal da Europa e, como no restante da colônia, os ataques aos nativos 
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e as expedições eram mais promovidas que propriamente o progresso local a partir de suas 
atividades econômicas. Segundo o autor, esse contexto inspirou nos habitantes de Pernambuco 
“um ardor guerreiro, uma perseverança, um amor à liberdade, qualidades que eles logo tiveram a 
oportunidade de desenvolver, e que lhe assinam um lugar glorioso na história dos povos”. Mas por outro 
lado, esse “caráter dos colonos constituíram [...] um obstáculo ao aproveitamento de todos os recursos 
do solo” (RUGENDAS, 1979, p. 234).

Rugendas (1979, p. 238) relata que Pernambuco não teve grande crescimento econômico 
enquanto província, de modo que 

“administrando com prudência e energia, Maurício de Nassau tentou curar as chagas das províncias que 
conquistara e que uma guerra de devastação durante tanto tempo assolara. A atividade dos holandeses 
parecia mostrar que logo se tiraria proveito das riquezas da região e que Pernambuco se tornaria uma 
das principais colônias de uma potência que, pela importância marítima, era então das primeiras da 
Europa”. 

Vindo a ser elevada à condição de Capital de Pernambuco apenas em 1825, Recife foi fruto 
da necessidade de repouso de viajantes e de armazenamento da produção açucareira em 
porção de terra próxima ao encontro dos rios Capibaribe e Beberibe que se unem ao mar. Sette 
(1948), por sua vez, relata a preferência holandesa pela ocupação à beira-mar em detrimento 
daquela pioneira, Olinda: “os homens práticos da Holanda haviam ensinado como era robusta tolice 
encarapitar-se uma povoação em montes quando poderia se estabelecer à beira-mar com um ancoradouro 
que a própria natureza riscara”.

Para Rugendas (1979, p. 236), a manutenção da sede e do porto na ilha do antigo Recife foi 
uma consequência da necessidade de controle militar, uma vez que a defesa dos habitantes 
tomados de armas causava baixas em suas tropas. Tratava-se, no entanto, de uma resistência 
frágil diante da insuficiência de tropas e armamento. Os holandeses dispunham de uma 
“superioridade militar, contínuos reforços mandados da Europa e riquezas inesgotáveis”, contra os 
habitantes de Pernambuco que dispunham apenas de seu heroísmo, pois nenhum socorro era 
mandado de seus colonizadores. Parte dos habitantes locais se recusaram a se submeter aos 
holandeses e seguiram para a Bahia com seus familiares em uma jornada sofrida nos desertos 
e sertões, motivo pelo qual alguns não resistiram. Outros, porém, cooperaram no resguardo da 
Bahia contra as investidas do general holandês Maurício de Nassau.

Embora tivesse admirado o lugar considerando-a como das mais belas do mundo, Nassau 
“achou os mangues e riachos que envolviam a ilha dos Navios ou de Antônio Vaz propicias a um novo 
núcleo de habitações”, iniciando uma valorização da urbanização do bairro do Recife, obtida por 
meio de aterro que devastou grandes áreas de mangue: “a nossa outra rua elegante de hoje, que se 
chama da Imperatriz, fôra por muitos anos do Atêrro da Boa Vista – vastos mangues que se encheram de 
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Figura 52: Vista da Cidade Maurícia e Recife. (Frans Post, 1657). 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9982/frans-
post. Acessado em 09/11/2015.

lixo e de areia, transformando-se numa via pública a rivalizar depois com a sua vizinha de além-rio - a 
Rua Nova.” (SETTE, 1948). O desenvolvimento urbano da ilha de Antônio Vaz foi constituído 
por meio da implantação de edificações verticais e estreitas e, em 10 anos, cerca de duas mil 
casas foram construídas contra as duzentas existentes anteriormente (LEITE, 1967).

Após a restituição do poder de Portugal, foi feito um acordo de trégua que concedia a 
posse aos holandeses durante o período de 10 anos. Em substituição à Maurício de Nassau, 
membros da Companhia das Índias assumiram o governo em sua possessão na América a fim 
de obter o máximo lucro possível, se mostrando intolerante à religião e às dívidas e prazos dos 
proprietários de engenho. Por este motivo, associado à violação do tratado de armistício quando 
atacaram o Maranhão, entre outros, Fernandes Vieira – citado por Rugendas (1979) como o 
libertador do Brasil, a alma da revolta contra os holandeses – comunicou aos compatriotas seu 
entusiasmo em recuperar a pátria, e para tanto, fez uso de suas próprias posses para financiar 
o armamento e a alimentação, desobedecendo as ordens de rendição do então Rei de Portugal. 
Uma série de conflitos entre pernambucanos e holandeses entre 1645 e 1654 configurou a 
Restauração Pernambucana, cuja batalha dos Guararapes, em 1648, representou o marco da 
derrota dos holandeses, sendo Olinda retomada em 1653 e Recife, em 1655, quando Vieira foi 
reconhecidamente proclamado o libertador do Brasil. Refletindo sobre o patriotismo do povo 
pernambucano, o autor relata:

“Qualquer que seja o encanto dessa natureza tão grande e rica do Novo Mundo, qualquer que seja a 
impressão que ela tenha produzido em nosso espírito, a recordação de seus grandes homens e das nobres 
ações de que ela foi testemunha, dá-lhe uma alma, empresta-lhe uma importância que a põe em relação 
mais íntima com nós mesmos” (RUGENDAS, 1979, p. 244).

Rugendas (1979) cita ainda alguns movimentos revolucionários que aconteceram em 
Pernambuco no século XIX, como em 1817, anos antes da proclamação da Independência, a fim de 
isolar-se do governo central – “movimento mal organizado, que pouca atenção mereceu dos estudiosos 
tanto	no	Brasil	como	no	estrangeiro;	entretanto,	é	fora	de	dúvida	que	o	episódio	merece	ser	considerado	
precursor da revolução da independência” (KIDDER, 1972, p. 85) – e, em 1824, a Confederação do 
Equador, encabeçada por Manuel Carvalho Pais de Andrade, cuja organização idealizava uma 
república à parte no Norte do país; trataram-se de movimentos de cunho ambicioso por parte 
de alguns. O autor reflete que o espírito federalista não resultou em grandes progressos, mas 
demonstram coragem e a força dos habitantes de Pernambuco que, devido às inexperientes 
decisões de seus líderes e do egoísmo dos chefes de Estado, tal entusiasmo não foi devidamente 
aproveitado, e por vezes, provocando a amargura do sacrifício de suas vidas; e, em cabida 
previsão, chega a profetizar que se trata da germinação de sementes amargos, cujos frutos 
ainda estamos a colher.
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2.2.3 “Era a glória na terra a brilhar...”

O sistema açucareiro brasileiro, segundo Furtado (2005), representava até o período do 
Brasil holandês uma evidente margem de capitalização, com base na escravidão, capaz 

de autofinanciar uma duplicação de sua capacidade produtiva em apenas dois anos, mas como 
a plena capacidade de autofinanciamento não era utilizada, o autor defende o que ele chamou 
de renda não-residente, ou seja parte da renda permanecia fora da colônia e outra parte ficava 
nas mãos dos senhores de engenho, permanecendo por mais de três séculos sem qualquer 
significativa alteração estrutural.

O declínio da economia açucareira foi iniciado com a expulsão dos holandeses do Nordeste, 
quando, até então, cabia ao Brasil o monopólio da produção açucareira. Detentores da técnica 
de beneficiamento de açúcar, os holandeses criaram um forte núcleo produtor nas Antilhas que, 
além de possuir equipamentos novos, dispunha de uma melhor posição geográfica, fazendo 
com que os preços fossem reduzidos à metade.

Com os problemas de subordinação de Portugal em relação à Inglaterra, tendo se passado 
um século e meio em um processo de fundamentação da estabilidade territorial da América 
portuguesa fazendo uso do ouro brasileiro, em fins do século XVIII a mineração do ouro no 
Brasil entra em colapso. Com a vinda da coroa portuguesa ao Brasil no início do século XIX, 
todos os privilégios ingleses sobre Portugal foram transferidos para o Brasil até meados deste 
século, quando o aumento da economia cafeeira brasileira e a ampliação das relações com os 
Estados Unidos contribuíram para firmar a independência em relação ao país britânico e com 
isso, o poder financeiro do governo central foi fortalecido. Trata-se de um período de estagnação 
econômica devido ao atraso em relação à industrialização (FURTADO, 2005).

A economia brasileira, ainda segundo Furtado (2005), passou por um processo de transição 
após liquidar o passivo colonial. A expansão cafeeira, estimulada através da chamada 
descentralização republicana, que reforçou o poder dos plantadores de café regionalmente, 
diferentemente do cenário açucareiro, havia sido formada com visão comercial. Sua produção 
e comércio progrediam em paralelo, reintegrando o país no comércio mundial e se mantendo 
firme até início do século XX em um contexto favorável ao Brasil que detinha o controle de três 
quartos da oferta do produto no mundo. A esse respeito, Araújo (2006) reflete sobre a importância 
do comércio externo na definição da dinâmica regional afirmando que “durante muito tempo foi 
possível assistir o Sudeste crescer muito bem, porque o café ia muito bem, e isso podia coincidir, no tempo, 
com o Nordeste indo muito mal, porque o açúcar ia muito mal no mercado externo”.

Neste momento, cientes do poder de oferta e deparados com crises e depressões no mercado 
mundial, os produtores criavam contrações artificiais, mantendo parte da produção fora do 
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mercado com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, e para tanto, os 
recursos financeiros foram providos através de políticas de valorização do produto que consistia, 
principalmente, na compra de excedentes pelo governo que era realizado com o uso de recursos 
provenientes de financiamentos estrangeiros. Ao perceber que de nada valia o estoque – uma 
vez que a produção era muito superior à procura, principalmente com a depressão mundial no 
fim da década de 20, em que o preço também se apresentava em baixa – tais financiamentos 
viabilizavam a destruição do café (FURTADO, 2005). 

No período em que a economia interna se fortaleceu com importante base industrial, o 
Sudeste recebeu forte incentivo devido aos investimentos em infraestrutura decorrentes do 
beneficiamento e escoamento da produção cafeeira. A partir deste momento a região passa a 
comandar a dinâmica econômica do país, e “a questão regional, portanto, se coloca com nitidez, com 
força, no século XX” (ARAÚJO, 2006, p. 60). Trata-se de uma centralização da produção industrial 
em uma região que mantinha uma relação comercial com as outras regiões que, por sua vez, 
eram rebatidas com impactos negativos economicamente em relação ao pólo dinâmico. A esse 
respeito, Araújo (2006, p. 60-61) esclarece que “foram cinquenta anos (dos anos 20 aos anos 70, 
mais ou menos) em que a dinâmica nacional e regional já estava sob o comando da produção industrial, 
mas uma produção industrial que tendeu a se localizar, com muita força, em uma das regiões do país, a 
região Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo”. Goularti Filho (2006, p. 12) concorda a respeito 
da centralização da dinâmica econômica do país e cita as diferenças entre as regiões que esse 
modelo veio a causar: 

“nas décadas de 1940 e 1950 [...] os investimentos preferencialmente se voltavam para São Paulo, 
aumentando ainda mais as disparidades regionais [...] As demais regiões ou estavam em processo de 
decadência – como é o caso do Nordeste com o açúcar e o Norte com a borracha – ou tinham crescimento 
atrelado ao de São Paulo – como é o caso do Extremo Sul com as atividades tradicionais de alimentos, 
suprimentos e têxteis”.

Nesse sentido, Araújo (2006, p. 62) afirma ainda que a questão regional brasileira tenderia 
a se ampliar com a política juscelinista, uma vez que esta “focava exageradamente o objetivo de 
consolidar o Brasil como país industrial. Só que a indústria concentrava-se no Sudeste [...] (e) a política 
federal não incorporava a visão regional”, o que vinha a confrontar com todas as tendências dos 
textos da época, ‘o discurso das elites regionais’, que afirmavam que o problema do Nordeste 
eram as sequenciais secas. 

Nesse contexto, o Nordeste vinha sofrendo com a concorrência agrária inter-regional, 
sendo sua condição agravada pelas secas. Segundo Melo (1962, p. 517-518), o processo 
açucareiro no Nordeste nos anos 40 representava mais de 50% da produção brasileira. Além 
da localização, como visto anteriormente, ele relaciona essa situação a outros fatores, como os 
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climáticos e pedológicos, principalmente em tempos em que a operacionalização do cultivo 
se dava manualmente, período em que o relevo – “a maior parte dos solos canavieiros nordestinos 
são os correspondentes a uma feição geomorfológica de morros e colinas de estrutura cristalina” – não 
correspondia a um obstáculo para a produção. Posteriormente, esta situação não se sustentou 
quando a mecanização agrícola substituiu o que ele chamou de energia muscular, passando a 
restringir a área em 30% nos locais em que podiam fazer uso de tratores.

A partir desse momento, portanto, houve um declínio na produção açucareira no sul de 
Pernambuco devido ao afloramento cristalino que inviabilizava a mecanização da produção e, 
embora o litoral Norte apresentasse qualidade dos solos menos propícios, o fator morfológico 
foi benéfico nesse aspecto, como relata a arquiteta urbanista, representante do Gerenciamento 
Costeiro na entrevista componente da pesquisa qualitativa apresentada posteriormente.

Decerto, a proximidade das áreas de produção em relação aos portos naquele momento em 
que o mercado internacional mantinha a economia açucareira no Brasil abria vasta vantagem em 
relação às áreas mais interiorizadas, mas esta situação teve uma reviravolta quando o mercado 
nacional passou a fazer o papel de principal consumidor, notadamente nas porções sul e centro 
do país, associado ao avanço da tecnologia agropecuária quando a vantagem passou a vigorar no 
“planalto mesozóico de São Paulo, que se transformou ràpidamente na mais importante região açucareira 
do país [...] pela interferência de fatôres humanos, pois o emprêgo em maior escala de práticas agrícolas 
evoluídas (seleção de variedades, irrigação, etc.) asseguram-lhes índices de produtividade superiores aos 
do Nordeste” (MELO, 1962, p.517).

Esta situação teve por consequência um agravamento da condição de vida da população que 
sustentava secularmente a produção açucareira no Nordeste. Para manter a produção da região 
competitiva, os produtores precisaram fazer uso da principal vantagem disponível, a força do 
trabalho humano, que ficava à mercê dos baixos salários, consideravelmente abaixo dos níveis 
salariais das áreas competitivas nas outras regiões do país. Tratava-se de um ciclo vicioso que, 
como relatado por Melo (1962), configurou uma ineficiente tentativa de manter a economia 
açucareira nordestina, uma vez que a população trabalhadora, com o mínimo nível cultural e 
padrão alimentar, e submetida à uma decadente qualidade de vida, resultava em uma baixa 
produtividade do trabalho.

O Nordeste estava envolvido em situações em que, ações implementadas para a região, como 
a açudagem, por exemplo, ao invés de servir à população, eram redirecionadas para irrigações 
dos latifúndios que, por sua vez, consolidavam uma situação de exploração do trabalhador 
rural.

Para Araújo (2006), o problema do Nordeste não estava restrito à condição climática, mas 
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em como a região estava inserida na política econômica brasileira e, citando Celso Furtado, 
a autora afirma que “o	problema	do	Nordeste	não	 é	 a	 seca,	 é	 a	 reconfiguração	do	desenvolvimento	
brasileiro e como a região está se inserindo nela” (ARAÚJO, 2006, p. 62). 

Em 1959, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi criada sob a 
liderança de Celso Furtado30 , com o objetivo de, em linhas gerais, estudar, propor diretrizes 
e viabilizar meios financeiros para o desenvolvimento do Nordeste (CABRAL, 2011). Mas, em 
1964 houve o golpe militar e, para Furtado, o Nordeste foi a região mais prejudicada por tal31. 

Na Zona da Mata, por exemplo, em cujas propostas do Grupo de Trabalho para o Desenvol-
vimento do Nordeste (GTDN) estavam previstas a diversificação, incluindo outras atividades 
ao lado da cana-de-açúcar, o cenário havia sido ampliado com o Pró-álcool, de modo que a 
monocultura havia se consolidado em lugares não adequados a essa cultura (ARAUJO, 2006). 
Furtado (2005) defende que em localidades muito densamente povoadas, a alta produtividade 
só se estabelece com a industrialização que, consequentemente é acompanhada de alta urbani-
zação que, por sua vez, é dependente de uma oferta generosa de alimentos produzidos regio-
nalmente. Citando a elevada densidade e o sistema monetário de baixa-renda que ocorre na fai-
xa úmida do Nordeste, ele esclarece que a monocultura se coloca antagônica a todo o processo 
de industrialização e a consequente urbanização derivada desse processo, uma vez que, sem a 
alimentação proveniente da mesma região, a dependência de gêneros alimentícios importados 
da região Sul aumentaria ainda mais o prejuízo na região mais pobre.

Todo esse processo teve como consequência severos impactos no meio ambiente, com 
as insuficientes instalações sanitárias necessárias para suportar a alta migração para as 
regiões canavieiras. Além disso, associado ao problema fundiário, em que as terras estavam 
concentradas nos grandes produtores açucareiros devido à superioridade das usinas sobre 
pequenas lavouras, o processo de êxodo rural e de proletarização se acentuou, mobilizando a 
alta demografia urbana e a migração da população para outras regiões, como cita Cabral (2011, 
p. 21): “os problemas da Região Nordeste faziam-na a mais atrasada do País [...] E, como contraponto, 
havia a imagem do Sul como espaço do progresso, da indústria, ‘do futuro’”.

Devido à baixa qualidade de vida na região de origem, os nordestinos migraram para as 
regiões industrializadas na busca por uma vida próspera com a anuência do governo em prol 
de um crescimento da economia nacional, como afirma Furtado (2000, p. 9-11): 

30 “[...] nomeado, pelo presidente Kubitschek, interventor no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Elabora para o go-
verno federal o estudo ‘Uma política de desenvolvimento para o Nordeste’, origem da criação, em 1959, da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE), com sede no Recife”. (Disponível em http://www.sudene.gov.br/quem-foi-celso-furtado. Acessado em 
13/11/14).
31 REALI JR.“Nordeste foi o mais ‘prejudicado’ em 64, diz Furtado”. Estado de São Paulo, 04/04/2004. Disponível em http://www.cen-
trocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311234540.entrevista_o_NE_foi_o_mais_prejudicado.pdf. Acessado em 14/11/14.

Figura 53: Paisagem Nordestina: o plantio da cana em 
Pernambuco. Fonte: Pepito Carrera, 1969 (VASCONCELOS 
SOBRINHO, 1971, p. 20).
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“Se houvesse obstáculos institucionais à mobilidade da mão-de-obra, os salários reais ter-se-iam elevado 
de forma bem mais acentuada nas regiões em rápida industrialização do Sul do país. Nesse caso, o 
crescimento global da economia teria sido menor, e a urbanização, menos intensa [...] Os deslocamentos 
de população permitiram no Brasil, durante muito tempo, baratear a mão-de-obra nas áreas que absorviam 
o essencial dos investimentos industriais. Concentrava-se a renda, mas ao mesmo tempo cresciam os 
investimentos e o mercado interno”.

No ambiente de praia a situação da população não destoava muito do restante da população 
nordestina, como cita Melo (1962, p. 514) a respeito de atividades econômicas mais diretamente 
relacionada aos terrenos arenosos praieiros, como a plantação de coco assim como a pesca 
primitiva: 

“Afora os solos dos coqueirais, a principal fonte de recursos é o próprio mar, onde se realiza uma 
pesca primitiva em seus processos, que só agora começa a despertar para métodos mais evoluídos. 
Coqueirais e pesca, esta principalmente, mantêm uma população em geral bastante densa, distribuída 
predominantemente no habitat concentrado originário das aldeias de pescadores. Mas nem a pesca, em 
virtude de sua técnica primitiva e mesmo predatória das riquezas do mar, nem o coqueiro, em virtude da 
forma como se distribui a propriedade fundiária, da natureza da cultura e dos processos nela utilizados, - 
nem	uma	cousa	nem	outra	impedem	que	sejam	ínfimas	as	condições	de	vida	das	populações	praianas”.

A respeito da atividade agropecuária no Litoral Norte, “a constituição do seu espaço (foi) 
associada à pesca e à exploração de coco, na orla marítima e, ao cultivo da cana-produção de açúcar, em 
toda	a	área	que	se	estende	da	retaguarda	da	planície	costeira	para	oeste,	nos	domínios	da	Zona	da	Mata” 
(CPRH, 2001, p. 85). O litoral Norte de Pernambuco apresenta atividades agropecuárias, que 
ocupam 69,4% da superfície do município, enquanto a área tomada por ecossistemas naturais 
é de 25,5%, sendo as áreas de manguezais as mais representativas e em progressivo processo 
de exploração pelos crescentes cultivos de camarão e peixe (CPRH, 2001). Em Goiana, o uso do 
solo predominante se constitui pelo cultivo da cana-de-açúcar; 52,6% da superfície municipal, 
que representa 47,5% na área total ocupada no Litoral Norte (CPRH, 2001, p. 111).

A dinâmica urbana apontada para o setor territorial ratifica todo esse contexto de condição 
precária do litorâneo nordestino. Em Goiana, núcleos urbanos litorâneos foram identificados 
como dependentes da economia da cana de açúcar, do coco ou da pesca artesanal. Entre eles 
estão incluídos Ponta de Pedras e Tejucupapo, em que a primeira localidade, entre 1980 e 1991, 
apresentou decréscimo dos contingentes demográficos, caracterizando aqui a ocorrência de 
migração.

Os indicadores sociais, consequentemente, apresentam predominância de “renda familiar 
baixa, elevado percentual de analfabetos, sobretudo, na zona rural, moradias de baixo padrão construtivo 
e condições sanitárias precárias” (CPRH, 2001, p. 100). Os dados revelam situações em que mais 
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da metade das residências de Goiana e suas localidades litorâneas, chegando às vezes a ¾ 
do total, não possuem rede de abastecimento de água, inexistem sistemas de esgotamento 
sanitário e, quando existe, corresponde à fossa rudimentar cujos efluentes infiltram no terreno 
sem qualquer tratamento, e o destino do lixo ou é queimado ou, quando coletado, a maioria é 
lançada em terrenos baldios ou em cursos d’água, como rios, lagos ou mar.

Trata-se de comunidades que se encontravam próximas da linha de pobreza absoluta32. Dados 
censitários mostram que em 1991, “36,1% dos chefes de domicílio do Litoral Norte percebiam até 1 
SM (Salário Mínimo) mensal e apenas 8,3% tinham renda mensal superior a 5 SM, enquanto 9,6% 
figuravam	na	classe	dos	sem	rendimento” (CPRH, 2001, p. 100). No município de Goiana a situação 
era ainda pior, pois 50,6% recebiam até 1 salário mínimo contra 3,8% que tinham renda superior 
a 5 salários mínimos, mantendo-se aproximado o índice dos sem rendimentos, que somavam 
9,5%. Em Ponta de Pedras e Tejucupapo, núcleos urbanos mais litorâneos do município de 
Goiana, apresentavam um agravamento nos índices sociais, em que, respectivamente, 52,4% e 
64,9% recebiam até 1 SM, 1,4% e 0,8% recebiam mais de 5 SM e 11,6 % e 4,5% sendo aqueles que 
estavam enquadrados nos sem rendimento. (CPRH, 2001, p. 101)

Araújo (2006) faz uma reflexão sobre as propostas feitas por Furtado nos anos 50 em relação 
ao Nordeste e como ele encontrou a região em seu retorno ao Brasil após o exílio no período 
militar. A autora cita que, na ocasião, Furtado faz uma autocrítica e reconhece que algumas 
das diretrizes estabelecidas, como mais investimentos, por exemplo, não tinham resolvido o 
problema da região. O país tinha se modernizado, embora conservadoramente, e o Nordeste 
estava inserido na dinâmica econômica nacional, mas a problemática social continuava grave, 
pois os recursos financeiros eram concentrados nas elites nordestinas. Assim, Furtado conclui 
que não importa quanto seja investido na região enquanto a questão fundiária não seja resolvida 
e não se promova o acesso da população ao conhecimento, pois sem isso, todo investimento 
será absorvido pelas elites.

2.2.4	 “Liberdade	um	teu	filho	proclama...”

Diante da contextualização histórica e econômica dos habitantes de Pernambuco, em que 
se busca resgatar suas raízes culturais, é possível, portanto, refletir sobre ‘a que gente?’ 

estamos nos referindo. A imagem que se construiu a esse respeito também cabe ser mencionada 
em uma realidade mais ampla, uma realidade brasileira.

32 Assinalada pela Organização das Nações Unidas por uma renda média de trezentos dólares anuais ou vinte e cinco reais men-
sais, o que equivalia a 1/6 do salário mínimo vigente em 2001 (CPRH, 2001, p.100).
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Figura 54: Extraída do Mapa 02 – Uso e Ocupação do Solo do 
Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte de Pernambuco. 
Fonte: CPRH, 2000.
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Voltando para os relatos sobre o Brasil no século XVI, no que diz respeito às impressões sobre 
os seres humanos residentes no continente americano, as testemunhas narram os primeiros 
contatos com os nativos, como em carta de Pero Vaz de Caminha à D. Manuel I (1500), que cita 
a nudez dos índios, mas com uma certa admiração que, associadas às descrições do ambiente 
tropical, formam o mito do “bom selvagem”33. Trata-se de relatos que, a partir do século XIX 
são definidos como fonte histórica, no entanto, são documentos escritos sob as lentes culturais 
europeias, tornando diferentes, estranhos, exóticos e até absurdos os rituais dos nativos.

Muito além do imaginário formado pelos julgamentos dos viajantes sobre o meio físico do 
novo continente, os relatos sobre a sociedade residente registravam uma visão exótica, pouco 
amistosa em relação à população local, considerada inculta, indigna de possuir uma parte tão 
privilegiada do mundo34. Os títulos atribuídos aos habitantes no Novo Mundo pelos visitantes 
do Velho Mundo desempenharam importante papel no modo como a América é vista e é tratada 
pelo europeu, mas também em como nós, habitantes das américas, nos enxergamos.

Em sua viagem ao Brasil, Spix e Martius interpreta os habitantes segundo o olhar 
eurocêntrico, acreditando que as diferenças raciais e culturais seriam um empecilho para o 
processo civilizador, que deveria ser conduzido pelos brancos, considerados superiores aos 
índios, negros e mestiços.

O casal Agassiz fica incontestavelmente admirado com a natureza, mas pesquisando sobre a 
origem das espécies, questiona as faculdades morais e intelectuais do povo brasileiro, afirmando 
que: “se puserem em harmonia com a maravilhosa beleza e as riquezas imensas que o país recebeu da 
natureza, não haverá outra região mais feliz sobre o globo” (Agassiz, in NAXARA, p. 65-66). Para os 
autores, “o mestiçamento provoca a perda das qualidades físicas e morais das raças puras”, e deixam 
explícita “a superioridade do homem branco e a inferioridade natural de índios e negros”, afirmando 
que a mistura viria a contrariar a natureza. O mestiçamento, portanto, era condenável pelo 
casal, mas dentre os habitantes brasileiros, a população do norte teria sofrido ainda mais, pois 
“em seu registro, ressaltaram o ‘aspecto fraco e depauperado da população’, em especial no norte do 
país, atribuindo-o ao ‘amalgama das raças que teria produzido um composto vago, sem caráter e sem 
expressão’”35. Contraditório ponto de vista uma vez que, condenando o mestiçamento em um 
país de mestiços, condena o povo brasileiro, quando antes fazia elogios pela sua hospitalidade 
e contribuição em suas pesquisas. 

33 CEZAR, Temístocles. Registros Fundadores: as primeiras visões de estrangeiros, p. 54. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, 
vol. 1, p. 52-57.
34 FRANÇA, Jean M. C. A Construção do Brasil na literatura de Viagem, p. 9. In História Viva.  O Olhar dos Viajantes, vol. 1, p. 
6-11.
35 NAXARA, Maria Regina Capelari. Teoria da Evolução Norteia Viagem ao Brasil, p. 66. In História Viva. O Olhar dos Viajantes, 
vol. 01, p. 62-67.
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Embora não tendo sido comprovadas as teorias do casal Agassiz, trata-se de relatos que 
podem ter contribuído para uma imagem do povo brasileiro perante o estrangeiro e, ainda pior, 
do brasileiro do norte perante o país. Com o passar do tempo, os relatos de viagens passaram 
por reconstituição e correção, mas a visão dos viajantes se mantém, uma vez que representa o 
testemunho do que sua rede referencial lhes apresenta.

No que diz respeito aos costumes, comparando os estados marítimos como Bahia, Pernambuco 
e Rio de Janeiro, Rugendas (1979, p. 150; 152) constata que os chamados brasileiros do norte – 
habitantes da Bahia e de Pernambuco – são muito semelhantes no que diz respeito aos usos, 
costumes e situação social. Para o autor, o Rio de janeiro se caracterizava pela constante atmosfera 
de festas, em que “observam-se pelo menos bastante espírito e bom senso”, enquanto que no povo 
das cidades da costa norte, “há menos leveza e graça” e, especificamente em Pernambuco, existe 
envolvimento com “paixão e alma, por isso parecem a um tempo mais impetuosos e mais grosseiros”. 
Após abertura dos portos ao comércio europeu, estes foram influenciados pelos prazeres, ideias, 
cultura e necessidades do Velho Mundo, principalmente do povo inglês. Mas, prioritariamente 
ao que ela oferecia com seriedade, indústria e ciência. As classes chamadas inferiores e médias 
pelo autor, seriam tomadas por um modo de vida menos devasso que no Rio de Janeiro, mas o 
orgulho existente promoveria momentos de violência, ofensa e vingança.

Kidder (1972, p. 90), por sua vez, em sua visita à Pernambuco, constatando a forte 
religiosidade de seus habitantes, refletiu sobre sua condição intelectual tendo testemunhado o 
espírito guerreiro e patriota de seu povo, que em muito distava de sua inteligência. No entanto, 
constata uma situação em que isso pouco ou nada importava para a gestão pública. Em suas 
palavras:

“Há grande diferença entre o espírito de iniciativa e a inteligência que tão nitidamente evidencia o 
povo da cidade de Pernambuco e a condição das populações de grande parte do interior da Província. A 
instrução pública está ainda na infância e os meios de comunicação se acham em condição talvez inferior 
[...] houve também parada militar. Nessa ocasião nos convencemos de vez de que as comemorações cívicas 
não visam a melhoria do espírito público nem de sua moral. O que todos desejam é ver e serem vistos. 
Não se fazem discursos, não se lê a proclamação da independência, nem se faz cousa alguma – mesmo 
durante os mais importantes festejos nacionais – que possa instruir o povo com relação aos princípios da 
liberdade civil”.

Soa ainda pior o fato de ter sido testemunhado o espírito corrupto existente nos estudantes 
de direito do Colégio das Artes, instituição situada em Olinda e fechada na legislatura de 1844 
diante das mais diversas formas de abuso, fruto de uma sociedade cujos valores morais pouco 
ou nada eram disseminados. 

“O	lugar	ainda	se	presta	muito	para	instituições	de	ensino,	e	afirma-se	mesmo	que	os	gastos	feitos	com	o	
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Curso Jurídico constituem a coluna mestra de sua vida econômica [...] causou-nos profundo pesar saber 
que grande número dos jovens estudantes de direito professam princípios heréticos. Pouco ou nada se 
fazia no sentido de impedir a disseminação de tão corruptos sentimentos, a não ser um ou outro artigo de 
reproche, em tom humorístico, publicado na imprensa local por alguns dos lentes. Os hábitos e princípios 
dêsses moços ressentiam-se da falta de uma boa sociedade, no lugar [...] há muito prevalecia, entre os 
estudantes, um espírito de turbulência altamente prejudicial ao aproveitamento dos estudos” (KIDDER, 
1972, p. 98).

A hospitalidade pernambucana, no entanto, também é confirmada pelo pastor norte-
americano que por diversas vezes registra seu agrado pelo bom trato, principalmente na Ilha 
de Itamaracá, quando percebeu que as melhores condições de conforto lhes era oferecido e, ao 
fim de sua visita à ilha, afirma que “o povo de Itamaracá é simples por natureza e será sempre com 
satisfação que haveremos de nos recordar de nossa estada entre êles” (KIDDER, 1972, p. 110).

O patriotismo, como enfatizado por Rugendas (1979), corresponde a uma característica forte 
dos habitantes de Pernambuco diante de tantas heranças de luta e iniciativa política trazidas de 
seus antepassados. Um grande exemplo a esse respeito é representado pela retaliação sofrida 
por Roberto Burle Marx (RBM) na ocasião da proposta de projeto para a Praça de Casa Forte, 
em Recife, na campina onde havia sido palco da Batalha da Casa Forte em 17 de agosto de 
1645, ação constituinte da já citada Restauração Pernambucana. No local, em 1918, havia sido 
inaugurada uma lápide comemorativa e, na década de 1930, a construção de um monumento 
foi concedida aos heróis da luta pela Restauração (SILVA, 2010). Em 1935, o monumento – 
considerado de gosto duvidoso por RBM36 – foi removido com o objetivo de se implantar o 
primeiro jardim público de inspiração europeia, cujo tema aquático e de função educativa 
seria representado pela criação de três lagos contendo, cada qual, elementos geográficos de 
diferentes origens. As reações contra o projeto paisagístico, na figura marcante do formador de 
opiniões, o já citado Mário Melo enquanto colunista da Ontem, Hoje e Amanhã do Jornal Pequeno, 
demonstram a força do orgulho de ser pernambucano em uma sociedade que se envaidece por 
fazer parte da histórica heroica do país: 

“Sabem os que me conhecem que o motivo principal dos meus ataques ao que se está fazendo na Casa Forte 
é por terem demolido o monumento histórico, evocador do célebre combate ali travado entre os libertadores 
pernambucanos e os holandeses [...] O que me pisou os calos foi o sr. Pereira Borges37 ter concordado com 
o iconoclasmo do sr. Marx Burle, que não sendo pernambucano, não podendo ter ás nossas tradições o 
amor	que	sentem	os	filhos	da	terra,	destruiu	um	dos	monumentos.	[...]	nossas	tradições	nada	lhe	valem	
porque não é pernambucano, si bem que haja muitos que, não tendo nascido em Pernambuco, são delas 
forte sustentáculo” (JORNAL PEQUENO, 31/10/1935, p. 1, in SILVA, 2010, p. 153)

36 MARX, Roberto Burle. Arte e Paisagem: Conferências Escolhidas. São Paulo: Nobel, 1987.
37 Prefeito do Recife entre 1934 e 1937.
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A Praça de Casa Forte precedeu ao projeto da Praça Euclides da Cunha, cuja intenção da 
função educativa, o “meio de valorização da paisagem brasileira e pernambucana” (SILVA, 2010, p. 
159) e a polêmica do uso das espécies sertanejas foi apresentada no primeiro capítulo deste 
trabalho. No entanto, como se necessário fosse, o anteriormente conhecido Cactário da Madalena 
poderia também ser considerado como uma retratação do artista, pela acusada indiferença à 
tradição local durante a implantação do Jardim de Casa Forte, perante o povo pernambucano, 
uma vez que se promoveu meios para que a população relacionasse seu tão forte orgulho à 
típica paisagem nordestina.

O aspecto social, consequente de um contexto de privações e de exploração, como visto 
anteriormente, se apresenta negativamente agravado, uma vez que, como dito, a qualidade de 
vida dessa população se consolidou em níveis baixíssimos. A esse respeito, Cabral (2011, p. 19) 
aborda a insatisfação por parte da população, principalmente no que diz respeito à conjuntura 
político-econômica excludente citando que “na literatura, de 1926 aos anos 1930 o movimento 
regionalista já apresentava as condições de vida dos nordestinos nas suas representações sobre a seca, 
a pobreza e as estruturas perversas e resistentes aos novos tempos, como o coronelismo”. Fruto de 
heranças políticas, econômicas e até militares coloniais e imperiais, que estabeleceu a condição 
latifundiária, o coronelismo, do ponto de vista social, é caracterizado por demonstrações 
de autoritarismo e de abuso de poder que marcou uma identidade de passividade no povo 
nordestino possibilitando que tal conduta seja praticada até os dias atuais por qualquer pessoa, 
desde que esteja imbuída de determinado poder, independentemente da situação econômica. 

Todas essas condições viriam a inspirar canções de protesto por uma ação política mais 
efetiva em relação ao Nordeste, como é o caso de Vozes da Seca (1953)38 de autoria de Luiz 
Gonzaga e Zé Dantas, em que se reconhece a nítida separação Norte-Sul e a ajuda dada ao 
Nordeste; “Seu doutô os nordestino têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão”, 
mas clama por uma ação que não fira a dignidade do povo Nordestino; “Mas doutô uma esmola 
a um homem qui é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”, e, reconhecendo a importância 
democrática; “Home pur nóis escuído para as rédias do pudê”,  acentua a responsabilidade do 
governo em relação à situação Nordestina; “Como vê nosso distino mercê tem nas vossas mãos”.

O amor ao sertão pernambucano, o sofrimento pela seca, a obstinação e a religiosidade do 
povo, a revolta pela depreciação do valor da força de trabalho, a pobreza e a simplicidade 
do nordestino se mostram sempre presentes nas letras de músicas gravadas e compostas por 
Luiz Gonzaga. Em Luar do Sertão (1981)39, de composição de Catulo da Paixão Cearense com 
participação de Milton Nascimento, a relação íntima com o lugar é resgatada: 

38 Disponível em www.luizluagonzaga.mus.br. Acessado em 14/11/14.
39 Faixa 1 do álbum A Festa – RCA, disponível em http://www.luizgonzaga.mus.br/. Acessado em 11/11/2015.



99“Pernambuco imortal! Imortal!”

“Oh! que saudade do luar da minha terra, lá na serra braqueando folhas secas pelo chão. Este luar cá da 
cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão”. 

Em Estrada de Canindé (1980)40, de composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, o 
reconhecimento passivo da pobreza está poeticamente valorizada como possibilidade de 
manter um maior envolvimento do ser humano com a natureza: 

 “Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié, quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. 
Mas	o	pobre	vê	nas	estrada	o	orvaio	beijando	as	flô,	vê	de	perto	o	galo	campina	que	quando	canta	muda	de	
cor. Vai moiando os pés no riacho - que água fresca, nosso Senhor. Vai oiando coisa a grané, coisas qui, 
pra mode vê, o cristão tem que andá a pé”.

Embora fortemente íntimos do funcionamento de seu habitat, como ilustra Luiz Gonzaga 
no trecho “Mandacaru quando ‘fulora’ na seca é o sinal que a chuva chega no sertão”41, as condições 
climáticas também contribuíam para o afastamento do povo de seu lugar de origem, como 
mostrado na lamúria sertaneja de autoria do poeta cearense Patativa do Assaré gravada por 
Luiz Gonzaga em seu álbum A Triste Partida42, de 1964, em que reforça o sofrimento causado 
pela espera, mês a mês, da chuva no sertão nordestino que estimula seu afugentamento e, 
mostrando também o apresso ao lugar na esperança do retorno, surge o desabafo do sofrimento 
da vida do nordestino, tanto no Nordeste quanto no Sudeste:

“Meu	Deus,	meu	Deus,	Setembro	passou	Outubro	e	Novembro,	já	estamos	em	Dezembro;	Meu	Deus,	
que é de nós, Meu Deus, meu Deus, assim fala o pobre do seco Nordeste com medo da peste, da fome 
feroz [...] Então o nortista pensando consigo diz: ‘isso é castigo não chove mais não’ [...] Nós vamos a São 
Paulo	que	a	coisa	está	feia,	por	terras	alheias	nós	vamos	vagar;	Meu	Deus,	meu	Deus,	se	o	nosso	destino	
não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar [...] Meu Deus, meu Deus, aquele nortista 
partido de pena de longe acena, adeus meu lugar [...] Chegaram em São Paulo sem cobre quebrado e o 
pobre acanhado procura um patrão [...] Trabalha dois ano, Três ano e mais ano e sempre nos planos de um 
dia	voltar	[...]	Do	mundo	afastado	ali	vive	preso	sofrendo	desprezo	devendo	ao	patrão;	Meu	Deus,	meu	
Deus, o tempo rolando, vai dia e vem dia e aquela família não volta mais não [...] Faz pena o nortista, tão 
forte, tão bravo, viver como escravo no Norte e no Sul”.

Em A volta da Asa Branca (1977)43, de composição de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, além de 
mostrar a questão climática, também enfatiza o caráter do povo:

“A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pr’esse 
sertão sofredor, sertão das muié séria, dos homes trabaiador”.

40 Faixa 5 do álbum O Homem da Terra – RCA, disponível em http://www.luizgonzaga.mus.br/. Acessado em 11/11/2015.
41 O Xote das Meninas (1953), de composição de Zé Dantas e Luiz Gonzaga.
42 Disponível em http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1964_A_TRISTE_PARTIDA/01.htm, Acessado em 10/11/2015.
43 Faixa 0 do álbum Luiz Gonzaga e Carmelia Alves – RCA, disponível em http://www.luizgonzaga.mus.br/. Acessado em 
11/11/2015.
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Em Asa Branca (1947)44, também de composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, a 
seca volta a ser mencionada enquanto obra divina, a saída do sertão e a esperança de tornar ao 
seu lugar compõem o clássico popular que chegou a ser regravado diversas vezes por inúmeros 
artistas renomados:

“Quando oiei a terra ardendo qua fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai por que tamanha 
judiação [...] Que braseiro, que fornaia, nem um pé de prantação. Por farta d’água perdi meu gado, 
morreu de sede meu alazão [...] Hoje longe, muitas léguas numa triste solidão, espero a chuva cair de 
novo pra eu voltar pro meu sertão”.

Diante de tal contextualização na economia nacional, pode-se demonstrar, inicialmente, a 
fragilidade econômica com a qual se depara a sociedade nordestina, sedenta por oportunidades 
dignas de sustento, como bem versa o saudoso Luiz Gonzaga nas músicas citadas anteriormente, 
entre tantas outras que mostram essa situação de modo tão poético.

O sentimento patriota, a vaidade e a braveza vista no povo nordestino, especialmente no 
povo pernambucano, pouco ou nada influenciou para favorecer ou beneficiar as suas condições 
de vida que, como visto, não representavam um fator prioritário na política econômica do 
Estado, tampouco do país.  Não se trata aqui de promover um estudo antropológico da 
sociedade pernambucana, mas de pontuar possíveis situações capazes de explicar o modo 
comportamental de uma coletividade – uma postura passiva, conivente, que nada mais espera 
de seus gestores além de poucos momentos de atenção pré-eleitoral. Os dados apresentados 
demonstraram um desprezo por parte dos gestores que, como visto, não se trata de uma questão 
atual, mas de uma continuidade de poder, um sistema consolidado que os gera, alimenta e 
fomenta, tirando partido da alegada inocência e submissão pacífica do cidadão nordestino, por 
vezes confirmada.

Em meio a esse contexto histórico, político, econômico e social, a situação do ambiente de 
praia sofre uma pressão de ocupação forte que também reflete na setorização da sociedade. 
Tais reflexos, tanto do comportamento da sociedade no frágil ambiente de praia quanto em sua 
repercussão social, representam um forte conflito nessa relação que ecoa no modo como o meio 
se expressa.

44 Faixa 3 do álbum Luiz Gonzaga e Carmelia Alves – RCA, disponível em http://www.luizgonzaga.mus.br/. Acessado em 
16/02/2016.
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2.3 A MARCA DOS PÉS HUMANOS NA AREIA DA PRAIA

Como visto, as atividades econômicas litorâneas estavam concentradas nas áreas 
portuárias e nos núcleos pesqueiros, cujos acessos a esses locais, as estradas, tinham 

mais importância que a própria praia e tal fato refletiu em uma momentânea preservação de 
seus recursos naturais. Manso et al (2006, p. 181) defendem essa tese visto que “se observa [...] 
antigas residências com suas fachadas voltadas para a via de acesso local. Esta desvalorização da zona 
de praia permitiu, por muito tempo, a preservação deste setor na medida em que os cordões arenosos 
eram preservados, exercendo sua função, que é a de manter o equilíbrio praial”. Trata-se de uma 
não valorização da praia que influenciou uma rejeição que perdurou por muito tempo, mas 
posteriormente, este ambiente passa a receber uma entonação de refúgio da vida moderna e, 
diante de tamanha riqueza e da beleza encontradas na flora e na vida silvestre do ambiente de 
praia, “os ecossistemas de restinga vêm sofrendo crescentes impactos nos últimos 50 anos, principalmente 
devido à especulação imobiliária, invasão de espécies exóticas e expansão das áreas de agropecuária” 
(ARAUJO e HENRIQUES in ALMEIDA JR et al, 2007, p. 30)45. 

O nível de acessibilidade aos locais mais afastados corresponde a um aspecto que se pode 
considerar para mensurar o grau de preservação de um ambiente natural, ou seja, quanto mais 
acessos se dispuserem, maior o grau de antropização e, consequentemente, maior o grau de 
alteração da paisagem. Souza (2008, p. 39) relaciona a significativa preservação e existência da 
Mata Atlântica no litoral paulista no início do século XXI “principalmente	à	dificuldade	de	acesso	
por terra à região que perdurou até a década de 1970 e às restrições à supressão de vegetação nativa de 
Mata Atlântica, causada por uma série de instrumentos jurídicos em vigor a partir de meados de 1980”.

Mesmo diante do avanço legal, até mesmo no que se refere à proteção das espécies nativas, 
dentre os diversos ecossistemas costeiros que cobrem a costa brasileira, Souza (2008, p. 37-39) 
evidencia a restinga como aquele ambiente “particularmente vulnerável à ocupação por processos 
de urbanização” e relaciona a ameaça aos estágios sucessionais do ecossistema de restinga à 
preferência do mercado imobiliário em implantar seus loteamentos nas áreas planas e secas 
junto ao mar, devido ao seu alto valor turístico.

No entanto, como pode ser visto na figura 36, as áreas mais planas e próximas ao mar estão 
situadas sobre terrenos geologicamente mais recentes, e, portanto, mais vulneráveis às alterações 
de sua configuração devido aos processos naturais já citados, entre outros. Este processo ocorre 
principalmente no litoral Nordestino, uma vez que “constitui uma das áreas mais exploradas para 
o turismo e lazer” (SACRAMENTO, et al , 2007, p. 1122). 

45 ARAUJO, D.S.D.; HENRIQUES, R.P.B. 1984. Análise florística das restingas do estado do Rio de Janeiro. In ALMEIDA JR, E.B.; 
PIMENTEL, R.J.; ZICKEL, C.S. Flora e Formas de Vida em uma Área de Restinga no Litoral Norte de Pernambuco, Brasil. Revista 
de Geografia. Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 24, nº 1, jan/abr. 2007, p 30.
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Trata-se de uma forma de ocupação com a qual o ambiente litorâneo está diretamente 
relacionado. Carvalho (1997) defende que a atuação da sociedade sobre os componentes, 
estruturas e processos artificiais da paisagem do litoral está relativa, entre outras coisas, 
especialmente à urbanização/industrialização e turismo. 

O capital imobiliário, representando indústria de turismo, as segundas residências e 
de permanência contínua, contribui muito para a formação sócio-espacial nas regiões. As 
cidades litorâneas, nesse sentido, funcionam com dinâmicas distintas, variando em função 
da característica própria de cada tipo de ocupação urbana. Segundo Cruz (2002, p. 109), “a 
relação do turista com o lugar visitado é sempre transitória, passageira e, em grande parte das vezes, 
fugaz	e	superficial”. Desse modo, complexos hoteleiros são implantados nas regiões litorâneas 
fornecendo uma estadia, muitas vezes, completamente divergente da realidade local, e a partir 
daí, refletem-se nas paisagens criadas as quais, muitas vezes, destoam de seu entorno, se 
tornando “destituídas do sentido de lugar e de territorialidade”, aspectos intrínsecos ao conceito de 
paisagem (SANDEVILLE JR apud CRUZ, 2002, p. 111).

O Projeto Orla (2002, p. 11) indica o turismo como a atividade econômica que apresenta 
os mais altos índices de crescimento devido aos “atrativos naturais (praias de águas límpidas, 
ambientes naturais preservados, recursos da pesca, beleza da paisagem, etc) que propiciam uma grande 
diversidade de atividades de lazer e recreação, são fatores decisivos para esta escolha”.

Desse modo, o padrão de ocupação que agora é implantado na zona costeira vem sendo, 
nas últimas décadas, destinado a uma nova forma de uso, de vida litorânea. Segundo Macedo 
(2002, p. 181-184), “a urbanização turística de segunda residência é, no início do século XXI, o mais 
importante fator de transformação e criação de paisagens ao longo da costa brasileira”. Trata-se de um 
tipo de ocupação que, para ser implantada, exige a devastação de ecossistemas inteiros.

A ocupação imobiliária voltada para o veraneio se caracteriza pelo seu aspecto predatório, 
principalmente pela transitoriedade e por não estabelecer vínculos, uma vez que a maior parte 
do tempo o imóvel permanece fechado. Além disso, a modalidade propicia a ocorrência de 
conflitos sociais, em que a população nativa vê na nova ‘vizinhança’ uma fonte de renda, pois 
não encontram outras opções de viabilidade financeira mais atrativas, e necessita sobreviver 
em função dos serviços prestados. Sem condições financeiras de se fixar nos locais urbanos, a 
população nativa constrói moradias em locais impróprios, como em alagadiços, matas, morros 
e mangues, como pode ser visto na figura 55. Ambas as situações, uma em função da outra, não 
se colocam em uma posição de cuidado, de salvaguarda, de conservação da paisagem e dos 
recursos ambientais pré-existentes, ao contrário (MACEDO, 2002).

Os mangues, decerto, foram alvo de devastação durante muito tempo, tendo, inclusive, uma 



103A marca dos pés humanos na areia da praia

conotação de local sujo, impróprio, onde se lançavam resíduos. Vasconcelos Sobrinho (1971, p. 
41) alerta para as consequências que as ações humanas podem levar por meio da poluição das 
águas, dos rios e, consequentemente, dos estuários, assim como na devastação das florestas 
dos manguezais, no aterro dos alagados, uma vez que são fatores que podem vir a causar o 
desequilíbrio do habitat responsável pelo período de existência de várias espécies da fauna 
fluvial e marinha, e “poderá a vir contribuir fator importante na quebra de algum elo da cadeia biótica 
marinha, levando a consequências tais como a diminuição das espécies de interesse econômico”. Ressalta-
se, portanto, que apenas a natureza da degradação foi modificada com o tempo, uma vez que 
a utilização do mangue como lenha, como material de construção e até mesmo como matéria 
prima para indústrias de curtume, devido à riqueza de tatino presente nas cascas da Rhisophora 
mangle e na Avicennia nitida, como visto, é secular.

Sendo assim, o imaginário popular vem a relacionar o Nordeste como local de lazer em 
que se visita esporadicamente e, logo, não prioritário de cuidados permanentes. Pressupõe-
se, portanto, que se trata de uma região que denota um tratamento apenas de segundo plano, 
do mesmo modo como uma segunda residência é tratada. Esse segundo aspecto, no entanto, 
requer um aprofundamento mais apropriado e legítimo e poderá surgir como tema de pesquisa 
em outra ocasião.

Toda essa situação de ocupação e busca pelo uso do litoral, da ação do ser humano sobre a 
natureza, promove uma situação propícia à constante alteração na configuração litorânea, uma 
vez que essa ocupação transforma e substitui as estruturas ambientais-paisagísticas existentes.

2.3.1	 “Salve,	ó	terra	dos	altos	coqueiros...”

Assim como todo o litoral nordestino, a costa pernambucana, foi alvo turístico na 
busca do lazer próximo da natureza, do local para se passar férias, diante de tamanha 

exuberância, de águas mornas, clima sempre quente, e gente hospitaleira. No caso dos 
pernambucanos, principalmente o recorte da sociedade com grande poder aquisitivo, embora 
morando a minutos da orla, buscou-se sempre um ambiente mais rústico, afastado da agitação 
urbana como local de segunda residência, isolando-se também do povo em massa.

Segundo Almeida Júnior (2007, p. 20), o litoral Norte de Pernambuco “sofre com a grande 
especulação imobiliária, e já apresenta os ecossistemas litorâneos descaracterizados, devido, entre outros 
fatores, a introdução de espécies exóticas cultivadas”. Esta situação de intensa ação antrópica 
dificulta o estudo e a preservação desse ecossistema, como afirma Santos Filho (2009, p. 14): 
“muito pouco se conhece sobre este ecossistema tão frágil, especialmente pelo fato do mesmo situar-se em 
áreas de grande interferência antrópica, seja pela especulação imobiliária, seja por atividades produtivas 

Figura 55: Aterro de mangue para instalação de moradia no Cabo 
de Santo Agostinho/ PE. Fonte: http://portalcabo.wordpress.
com/mangue-ferido/o-ecossistema-manguezal/. Acessado em 
19 jun 2013.
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que exploram terrenos em áreas litorâneas, sujeitas, deste modo a intensa atividade predatória”.

Inicialmente, essa busca foi intensa no litoral Norte do estado, que antes se destacava 
nacionalmente como polo náutico, em especial a Ilha de Itamaracá, tornando-se a opção 
mais popular para a prática do veraneio. O trecho oeste da ilha se manteve ambientalmente 
preservada, devido ao não uso, ou ao uso reduzido e controlado de seu território também 
pelo fato de abrigar três estabelecimentos prisionais do estado, enquanto que a face leste foi 
marcada pela forte ocupação de residências unifamiliares, cuja maioria corresponde a imóvel 
de veraneio, conforme ilustrado nas figuras 56, 57 e 58.

Dados do Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte (CPRH, 2001, p. 15-17) desenvolvido 
pelo setor do Gerenciamento Costeiro da então Companhia Pernambucana do Meio Ambiente 
(CPRH), apresentam um adensamento populacional do setor norte muito superior em relação 
ao setor sul do estado, sendo 413,91 hab/km², contra 163,39 hab/km² respectivamente, e essa 
situação “decorre de sua maior integração espacial ao Núcleo Metropolitano, sobretudo no que tange 
aos municípios de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, cujas manchas urbanas apresentam-se nitidamente 
conurbadas (reunidas espacialmente) com as dos municípios setentrionais do referido núcleo”.

Com a decadência econômica decorrente do insucesso na produção açucareira, o litoral 
nordestino, foi alvo de um movimento em busca por novos meios econômicos e, segundo 
Delgado (2014), o estado de Pernambuco participou de um modelo de desenvolvimento 
econômico de cunho nacional, os chamados megaprojetos turísticos do governo militar, no 
final dos anos 70, que tinha como objetivo “a urbanização de trechos do litoral nordestino por meio 
da construção de equipamentos turísticos de grande porte”. Pernambuco, juntamente com Alagoas, 
participou do projeto Costa Dourada, que visava “dotar a região de infraestrutura turística” para 
atrair investidores para a região, através da construção do Centro Turístico de Guadalupe. 
Outras estratégias, como o incentivo fiscal, foram utilizadas com o mesmo objetivo.

Mesmo o projeto não tendo conseguido atrair tantos investidores quanto se esperava, a 
chegada de grandes empreendimentos proporcionou um turismo intenso no litoral Sul, em 
que instalações voltadas para essa indústria, como resorts e restaurantes, foram implantadas 
para receber os passeantes durante todo o ano, que vêm em busca de uma imagem de 
paisagem própria. Esta situação, além da implantação do Porto de Suape, motivou a criação de 
instrumentos de regulamentação a fim de preservar os recursos naturais existentes, como é o 
caso da APA de Guadalupe, Através do Decreto nº 19.635, de 13 de março de 1997.

O litoral Sul é, desde então, apresentado como objeto de venda turística nas outras regiões 
brasileiras e, consequentemente, se tornando, por exemplo, mais valorizado economicamente, 
uma vez que, por adquirir um ‘status’ de área turística, os valores que incidem sobre produtos 
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Figura 56: Imagem de satélite do litoral de Pernambuco com destaque para a Ilha de Itamaracá 
à esquerda, e à direita, a ilha com os equipamentos prisionais localizados. Fonte: Indicada.

comercializáveis e serviços prestados atingem níveis superiores em relação às outras áreas do 
litoral de Pernambuco.

Trata-se, portanto, de um delimitador que isola socialmente a população pernambucana, 
não só as comunidades que se beneficiam deste aspecto, mas todos os frequentadores das 
praias, como as classes sociais intermediárias que preferem fazer uso do litoral Norte por não 
se sentirem parte de uma elite. Esta, por sua vez, opta por não frequentar outro ambiente que 
não a mais privilegiada nos aspectos de infraestrutura disponível e, desse modo, trava-se uma 
ruptura territorial dos costumes coletivos de uso da praia. As condições econômicas também 
determinam o lugar enquanto apropriação do espaço uma vez que ela se mostra capaz de 
moldar o imaginário popular.

No litoral Norte, por sua vez, o interesse para fins turísticos e de veraneio na ilha tem se 
mostrado estagnado, senão em decadência, devido à “imagem de degradação, decadência e violência 
que hoje estão associados a Ilha [...] (um) problema que atinge não apenas a Itamaracá, mas todo o litoral 
Norte do Estado”, conforme Diagnóstico Situacional desenvolvido em novembro de 2006 para 
o processo de revisão do Plano Diretor do Município da Ilha de Itamaracá (PERNAMBUCO et 
al, 2006, p. 12 e 13).
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Figura 58: Margem leste da Ilha de Itamaracá densamente ocupada por residências unifamiliares. Fonte: CPRH/2013.

Figura 57: Margem oeste da Ilha de Itamaracá. À esquerda  o Manicômio Judiciário e à direita a Penitenciária Agrícola. Fonte 
CPRH/2013.
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Figura 59: à esquerda, litoral de Pernambuco com destaque para a área litorânea de Goiana, e à 
direita, ampliação com a localização das praias e a Ilha de Itamaracá ao sul. Fonte: © 2014 Google, 
Landsat.

Figura 60: Em primeiro plano, Barra de Catuama, Goiana PE. Ao fundo pontal da ilha de Itamaracá 
à esquerda e Ilha de Itapessoca à direita. Fonte: CPRH, 2006.

Figura 61: Imagem de trecho do manguezal em primeiro plano e da Ilha de Itapessoca ao centro. 
Foto: Alíria Carneiro, 2011.
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Figura 63: Imagem que ilustra o canavial, em primeiro plano, e o manguezal ao fundo. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Figura 62: Foto tirada em passeio de embarcação de pesca, a baiteira, a partir da confluência do Canal de Santa Cruz 
e do rio Itapessoca. Em primeiro plano, a Ilha de Itapessoca e ao fundo Barra de Catuama e à direita, a Ilha de Itamaracá. Fonte: 
Alíria Carneiro, 2007.
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Dadas essas informações de ascensão do litoral Sul, e consequentemente a supervalorização 
nos valores de seus terrenos, em detrimento do declínio no interesse pela ocupação da Ilha, 
seja pela saturação da área urbana, pela existência dos equipamentos criminais, ou por outros 
motivos, a praia de Barra de Catuama, situada no município de Goiana, foi considerada uma 
alternativa por aqueles que estavam buscando outras opções de praia naquela região.

Situada no mesmo complexo estuarino da ilha, onde está localizado o Canal de Santa Cruz, 
segundo o Diagnóstico Socioambiental – Litoral Norte (CPRH, 2001, p. 40), Goiana contém 
mais da metade dos manguezais, pântanos litorâneos e áreas de várzea do setor norte e é um 
dos municípios que contém os manguezais mais extensos do litoral Norte do estado - área de 
grande importância do setor pesqueiro do estado – sendo representados pela estuário formado 
pelos Rios Goiana e Megaó, Rio Itapessoca e Canal de Santa Cruz. A região foi considerada 
de grande potencial para o turismo náutico, assim como para a pesca artesanal, como segue: 
“o grande potencial desses municípios, particularmente de Goiana e Itamaracá, está nos estuários e nas 
várzeas e terraços aluviais. Os estuários, abrigando extensos manguezais e rica fauna, oferecem ao turismo 
paisagens de rara beleza e, à pesca artesanal, grande variedade de peixes, crustáceos e moluscos” (CPRH, 
2001, p. 68). É possível perceber a riqueza de que trata o citado diagnóstico socioambiental 
quando a indica como potencial turístico náutico na sequência imagens (página 110) do passeio 
realizado na área estuarina do rio Itapessoca a bordo de uma embarcação de pesca rústica, a 
chamada baiteira.

No entanto, os aspectos agrícolas que se consolidaram por muito tempo estigmatizam a 
relação do uso e ocupação daquele solo à esta atividade econômica e desse modo, a representação 
vegetal autóctone é escassa e a composição florística da restinga está em constante processo de 
degradação, mas sobretudo, pressupõe-se que a imagem do litoral Norte esteja relacionada à 
não valorização de sua paisagem.

A urbanização da orla marítima pernambucana foi definida pelos três elementos característicos 
do litoral nordestino, “o mar, os terraços marinhos e restingas e os manguezais”, perdurando até 
os anos setenta, quando essa configuração sofreria com a expansão urbana de Recife (CPRH, 
2001, p. 138); seguindo os padrões litorâneos do Nordeste, consolidou a concentração urbana 
litorânea à existência de dois tipos de imóveis residenciais, que são os permanentes e os de 
veraneio, onde a faixa mais próxima do mar passou a ser apropriada pelo segmento social de 
renda média e média alta, impulsionando a ocupação das áreas mais afastadas da orla por 
moradias de padrões construtivos progressivamente baixos.

Nesse contexto, a orla marítima de Goiana tem predominância de ocupação temporária para 
veraneio ou lazer de segunda residência enquanto que a ocupação permanente é representada 
pelas povoações vinculadas à pesca, ao comércio e à prestação de serviços em áreas mais afastadas 
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da orla. Os terrenos não eram regularizados, pois se tratavam de terras herdadas, e acabavam 
sendo vendidas irregularmente a qualquer valor. O processo de ocupação interiorizado retrata 
o apelo da comunidade por melhores condições de vida, em que o pescador cede seu espaço ao 
vender seu terreno a custos reduzidos aos veranistas em favorecimento à sua instalação, que 
viria a representar sua melhoria de vida, como pode ser visto nas figuras 65, 66 e 67.

A apropriação de Barra de Catuama no auge de seu interesse como local de segunda 
residência se deu de modo bastante predatório no que se refere ao ordenamento urbano, 
resultando em uma ocupação desordenada, setorizada e excludente. Dessa forma, a busca por 
um ambiente naturalmente exuberante resultou na ocupação maciça da faixa litorânea que, 
sem um planejamento adequado, tem impedido a livre circulação de forma confortável à praia 
uma vez que possui apenas estreitos becos que servem de acesso ao mar para aqueles que 
moram em casas localizadas mais no interior do local.

Diante dessa situação, a vegetação de restinga em Catuama, embora presente, se encontra 
bastante inexpressiva. Substituída na maior parte pela ocupação urbana, a vegetação de praia 
existente, composta basicamente por espécies herbáceas, está reduzida à estreita faixa da costa 
descontinuamente, podendo ser encontrada ao norte da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, 
como afirma o Diagnóstico Socioambiental – Litoral Norte, ressaltando que “essa vegetação 
continua ameaçada pelas construções irregulares e pela instalação de pontos comerciais (barracas) nas 
praias” (CPRH, 2001, p. 42). O documento aponta ainda que os indícios da vegetação de restinga 
localizados na área lagunar existente em Catuama representam “elementos de seu patrimônio 
natural dignos de serem protegidos e preservados” (CPRH, 2001, p. 189).

Atualmente, a região está recebendo uma forte ampliação do parque industrial – setor 
automotivo, cervejarias e Polo Farmacoquímico – representando a ‘chegada do desenvolvimento’, 
trazendo grandes esperanças para a comunidade nativa, expectativas por uma vida melhor, 
com trabalho digno, ou seja, a libertação econômica da vida rural e pesqueira, em que as 
tradições de costumes e formas de vida dos nativos, como a pesca do marisco, por exemplo, 
cujas habilidades passam de pais para filhos, desaparecem e, em um processo de inversão de 
valores, oferece o lugar à agitação urbana. No entanto, as expectativas ultrapassam o limite 
da esperança da população, chegando com bastante força no setor imobiliário, como pôde ser 
notado em visita de campo realizada em julho de 2014, em que a quantidade de placas de 
publicidade para novos empreendimentos é intensa, abrangendo toda a rodovia de acesso, 
desde a saída da BR-101 até a chegada na praia.

Figura 64 (página anterior): Fotos tiradas em passeio de embarcação de pesca, a baiteira, mostrando ambiências dos manguezais. 
Fonte: Alíria Carneiro, 2007.
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Figura 65: “Início da expansão urbana (1990), à retaguarda da Praia de Catuama (Ponta de Pedras, Goiana)”. Fonte: CPRH, 2001, p. 139.

Figura 66: “Loteamento Porto do Sol, em fase adiantada de ocupação 
(1999), em Catuama”. Fonte: CPRH, 2001, p. 139.

Figura 67: “Invasão na encosta do tabuleiro, assinalando a expansão 
do bairro Malvinas (comunidade de pescadores), em Ponta de Pedras, 
Goiana”. Fonte: CPRH, 2001, p. 140.
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Figura 68: À esquerda, imagem aérea que mostra a ocupação maciça da orla marítima de Catuama e à direita, foto de um dos acessos à praia entre as casas, servidões com dimensões que chegam a 
0,80 m de largura. Fontes: Imagem aérea, CPRH, 2013; Foto, acervo pessoal, 2014.

Figura 69: “Lagoa de Catuama (Goiana), em época de chuva, tendo 
à margem restos da vegetação de restinga primitiva”. Fonte: CPRH, 
2001, p. 192.



114 O Meio e o Ser

Figuras 70 a 75: Imagens que ilustram o avanço imobiliário acontecendo ao longo da PE-49, rodovia estadual de acesso ao litoral de Goiana. Fonte: Acervo pessoal, julho/2014.
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2.3.2	As	leis	como	expressão	do	contexto	cultural

Diante de tamanho movimento no sentido de promover o desenvolvimento local, é preciso, no 
entanto, que haja comprometimento com a capacidade de suporte local e com as restrições 

específicas. Para tanto, são muitos os instrumentos legais que direcionam as ações no sentido de causar o 
menor impacto ambiental e social possível.

O Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte de Pernambuco cita algumas leis que têm como objetivo 
a preservação/proteção dos recursos naturais e culturais, dentre as quais, seguem abaixo os instrumentos 
legais que abrangem o município de Goiana (CPRH, 2001, p. 70):

• Portaria DPR no 093/97, da CPRH – reconhece como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) a Mata de 
Tabatinga,	em	Goiana;

•	Lei	Estadual	no	9	980/87	–	define	como	Áreas	de	 Interesse	Especial	 as	zonas	de	preservação	dos	 sítios	históricos,	
incluindo-se como tais as áreas delimitadas pela FIDEM, no PPSH e PPSHI, localizadas nos municípios de Paulista, Abreu 
e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Goiana.

•	Lei	Estadual	no	9	960/86	–	define	a	Orla	Marítima	do	Município	de	Goiana	como	área	de	interesse	especial	para	fins	
de	controle	do	uso	do	solo	e	sua	compatibilização	com	a	preservação	do	patrimônio	natural	e	paisagístico;

•	Lei	Estadual	no	9	931/86	–	define	como	áreas	de	proteção	ambiental	as	reservas	biológicas	constituídas	pelas	áreas	
estuarinas do Estado de Pernambuco, abrangendo, no Litoral Norte, as áreas estuarinas dos rios Goiana e Megaó, Itapessoca, 
Jaguaribe,	Timbó,	Paratibe	e	o	Canal	de	Santa	Cruz;

•	Lei	Federal	no	7	661/88	–	define	as	praias	como	bens	públicos	de	uso	comum	do	povo,	assegurando	o	acesso	livre	e	
franco a elas e ao mar e considera recifes, restingas e ilhas costeiras, entre outros, como bens prioritários para conservação e 
proteção.
Com base no referido diagnóstico, foi elaborado o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte, 

consolidado através do Decreto Estadual nº 24.017/2002, alterado pelo Decreto Estadual nº 28.822/2006.

O zoneamento setorizou as áreas homogeneamente de modo que a área de estudo se encontra na Zona 
de Uso Urbano, Turismo e Veraneio, especificamente na subzona de Turismo e Veraneio (B2), conforme 
pode ser visto na figura 76.

Segundo o Decreto Estadual46 que regulamenta o ZEEC Norte, trata-se da faixa litorânea urbanizada e 
em fase de urbanização. Dentre as metas ambientais para esta Subzona, que incluem infraestrutura básica 
e viária, qualificação dos equipamentos e serviços turísticos, entre outros, são almejados:

•	“núcleo urbano ordenado e município dotado de instrumentos normativos (Lei de Uso do Solo, Plano Diretor e Planta 
Diretora),	com	o	livre	e	pleno	acesso	do	público,	em	todas	as	direções	e	sentido”;

•	“praia	recuperada	e	erosão	costeira	atenuada”;
•	“praias	monitoradas,	com	balneabilidade	apropriada	para	o	uso”;	
•	“remanescentes	da	vegetação	de	restinga	e	mangues	recuperados,	preservados	e	monitorados”;

46 Decreto Nº 24.017 de 07 de Fevereiro de 2002, alterado pelo Decreto Nº 28.822 / 2006.
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Figura 76: Extraído do Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte. Fonte: CPRH, 2001.
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•	“organizações	comunitárias	fortalecidas,	com	efetiva	participação	no	processo	de	gestão”;
•	“manifestações	culturais	consolidadas”;
•	“Lagoa	de	Catuama	(Goiana)	conservada,	monitorada	e	com	faixa	de	proteção	implantada”.

Dentre as ações proibidas para esta subzona, ressalta-se:
•	“corte	e	destruição	de	remanescente	da	Mata	Atlântica,	em	qualquer	estágio	de	regeneração”;	
•	“aterro	de	maceiós47	e	alagados”;	
•	“corte	da	vegetação	remanescente	de	restinga	e	desmatamento	e	aterro	de	mangue”;
•	“edificações	definitivas	ou	qualquer	forma	de	ocupação	do	solo	que	impeça	ou	dificulte	o	acesso	à	praia”;
•	“construções	fixas	ou	equipamentos	permanentes	na	faixa	de	praia”;
•	“instalação	de	viveiro	em	área	de	mangue”;	
•	“parcelamento	para	fins	urbanos	e	ocupação	com	edificações	em	áreas	de	reserva,	de	preservação	permanente	e	áreas	

alagadas/alagáveis”.
Dentre as ações toleradas, destacam-se:

•	“obras	de	contenção	à	erosão,	mediante	estudo,	inclusive	com	proposta	paisagística”;
•	“equipamentos	de	apoio	ao	turista	e	ao	pescador,	no	limite	da	praia,	mediante	plano	de	urbanização”;
•	“equipamentos	e	atividades	de	apoio	ao	lazer	e	turismo	(pista	de	atletismo,	pedalinhos,	áreas	para	piquenique,	dentre	

outras), distando 25m (vinte e cinco metros) da cota máxima da linha de água da Lagoa de Catuama”.
No sentido de viabilizar as metas anteriormente mencionadas, o decreto incentiva ações, dentre as 

quais se estimulam:
•	“recuperação	da	faixa	de	praia,	através	de	engordamento”;	
•	“delimitação	da	linha	de	costa	atual”;	
•	“recuperação	e	preservação	dos	remanescentes	da	Mata	Atlântica”;
•	“recuperação	das	áreas	de	uso	público	e	desobstrução	das	vias	de	acesso	à	praia”;
•	“fortalecimento	das	colônias	de	pescadores”;
•	“recuperação,	conservação	e	revitalização	do	patrimônio	histórico	e	cultural”;	
•	“implantação	de	um	plano	de	marketing	turístico”;
•	“tratamento	paisagístico	dos	principais	eixos	viários	com	agenciamento	dos	entroncamentos”;
•	“implantação	 da	 faixa	 de	 proteção	 da	 Lagoa	 de	 Catuama	 (Goiana),	 já	 definida	 em	 Lei	Municipal;	 e	 relocação	 da	

população de baixa renda instalada nas margens da Lagoa de Catuama”.
Além do Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral Norte de Pernambuco, o objeto de estudo 

compõe a Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz, criada pelo Decreto Nº 32.488, de 17 de Outubro de 
2008, cujo objetivo maior, dentre tantos outros, destaca-se a promoção do desenvolvimento sustentável 
respeitando a capacidade de suporte ambiental dos ecossistemas, potencializando as vocações naturais, 
culturais, artísticas, históricas e ecoturísticas do território; a preservação da cultura local, dos hábitos 
das comunidades tradicionais, no que concerne às atividades econômicas, e dos valores locais além da 

47 “pequeno	rio	ou	alagado	litorâneo	alimentado	por	águas	fluviais,	das	chuvas	e	das	marés”. Conceitos e definições contidos no Zoneamen-
to Ecológico e Econômico do Litoral Norte de Pernambuco.
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Figura 77: Extraída do Mapa de Zoneamento Socioambiental da APA de Santa Cruz. Fonte: 
CPRH, 2010.
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promoção da melhoria da qualidade de vida da população da região.

Observa-se, portanto que o acervo de leis e normas que controlam as intervenções no ambiente litorâneo, 
que indicam a paisagem como fator restritivo, sugere que há uma preocupação em sua preservação, há 
uma percepção de valor implícito, seja este relacionado aos interesses ambientalmente centrados ou 
qualquer outro que os sobreponha. De qualquer maneira, a contextualização legal representa a expressão 
cultural da sociedade.

Buscou-se, neste capítulo, perpassar por questões que envolvem a situação do ser humano em 
seu habitat, os fatores que influenciam seu comportamento e como esse processo se reflete no 

meio. Pudemos perceber o drama do nordestino, que herdou uma configuração política e econômica 
plantada pelos colonos, mas que não mudou muito o sistema oligárquico e coronelista nas entrelinhas da 
modernização. Estudiosos e otimistas governamentais tentaram fazer com que o povo fosse beneficiado com 
as ações de atratividade econômica, principalmente com a indústria turística, mas a conclusão alcançada 
foi que o melhor que se poderia fazer para esse povo seria tratar a questão fundiária e, indiscutivelmente, 
investir na educação, para que as ‘rédeas’ impostas pela minoria elitizada fossem dirimidas por meio de 
esforços conscientes de melhoria da qualidade de vida. 

No entanto, o ambiente sofre diante da falta de infraestrutura básica e da pressão exploratória de seus 
recursos naturais visando, obviamente, o engrandecimento de empresas que pouco fazem para que haja 
um desenvolvimento equânime dentre os aspectos que envolvem o meio, ou seja, os aspectos sociais, 
econômicos e ambientais.

Diante de todo esse contexto se encontra o ambiente litorâneo, com uma fragilidade que ultrapassa os 
limites alcançáveis pela humanidade. Trata-se de uma dinâmica de cunho natural com a qual a sociedade 
interage cada vez mais drástica e invasivamente, sem qualquer precaução com a condição ativa em que 
esse ambiente é constituído.

A população, portanto, depara-se com decisões que estão sendo tomadas, das quais talvez sequer 
esteja consciente; preservar o meio, mas permanecer com uma baixa qualidade de vida ou comemorar a 
‘chegada do desenvolvimento’, mesmo que para isso, todo o ambiente que compõe sua referência histórica 
de vida seja dramaticamente prejudicada, quiçá destruída? Essas são indagações que surgem no capítulo 
a seguir.





Capítulo 3

A PAISAGEM LITORÂNEA

“Eu entendo a noite como um oceano
Que banha de sombras o mundo de sol

A aurora que luta por um arrebol
De cores vibrantes e ar soberano

Um olho que mira nunca o engano
Durante o instante que vou contemplar

...
Por dentro das águas há quadros e sonhos
E coisas que sonham o mundo dos vivos
Há peixes milagrosos, insetos nocivos
Paisagens abertas, desertos medonhos

Léguas cansativas, caminhos tristonhos
Que fazem o homem se desenganar
Há peixes que lutam para se salvar

Daqueles que caçam em mar revoltoso
E outros que devoram com gênio assombroso

As vidas que caem na beira do mar
É na beira do mar”

(Beira-mar, Zé Ramalho)

Pôr do Sol em Peruíbe, 2013 (Gabriela Franzoni)
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3.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DO LITORAL

Veremos adiante que, de uma maneira geral, a imagem representativa do ambiente litorâneo está 
relacionada com os sentimentos íntimos pessoais, mas também se considera uma formação cultural 

a partir de mitos e símbolos deixados por gerações passadas que se impregnam no imaginário coletivo. 

A ocupação litorânea, além da carga histórica com a qual está diretamente relacionada, também é 
resultado do imaginário humano em sua busca por visões do paraíso, mas essa visão, na verdade, não 
teve tal conotação desde sempre.

Várias foram as teorias surgidas acerca da evolução da Terra que situavam todos os homens sobre o 
mesmo continente e os oceanos eram vistos como “vestígios diluvianos” (CORBIN, 1989, p. 15). Ratificando 
Corbin, Carvalho (1997, p. 15) afirma que “o mar estava ligado ao desconhecido, aos mistérios, às punições 
diluvianas”, atribuindo este simbolismo à tradição religiosa.

O imaginário da civilização ocidental sobre o mar, na época clássica, fazia referência ao temor, aos 
mistérios do “elemento indomável”, cuja ausência de forma se mostra estranha e representa “o inacabamento 
da criação, [...] simboliza a desordem anterior à civilização” (CORBIN, 1989, p. 12). O autor afirma que o mar e 
suas bordas eram considerados desprovidos de qualquer estética, não podendo ser originados da Criação, 
pois “não poderiam resultar do trabalho original da natureza”. Para ele “o mar […] sua bacia, seus litorais, as 
montanhas que o delimitam [...] constituem o mais pavoroso espetáculo oferecido pela natureza” (CORBIN, 1989, 
p. 14). Todos esses conceitos foram desenvolvidos com base na interpretação bíblica acerca do dilúvio, 
que depois passaram a ser considerados antiquados. No entanto, a literatura religiosa exerceu importante 
papel no simbolismo do mar e de suas praias.

Um exemplo citado por Corbin (1989, p. 18) a respeito da representação do oceano é através da literatura 
francesa que apresenta o “mar muito amargo”, em que se “descobrem o oceano, quase totalmente ausente das 
paisagens risonhas do Renascimento”. E na pintura Romana do século XVII, o autor cita Claude Lorrain, que 
apresenta o simbolismo religioso do mar.

Segundo Tuan (1980, p. 133), a popularização da praia passa a acontecer devido a fatores relacionados 
à saúde e ao prazer e afirma que ”o poder da água do mar deve muito de sua credibilidade ao Dr. Richard 
Russel, de Lewes e Brighton. Em 1750, ele publicou um livro sobre o uso da água do mar no tratamento de doenças 

“É bonito se ver na beira da praia
A gandaia das ondas que o barco balança

Batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros
Como guerreiros na dança”

(A Gandaia das Ondas, Lenine)
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glandulares, que foi bem recebido, durante um século, pelos hipocondríacos e hedonistas europeus”. Muito embora 
os avanços científicos realizados pela Inglaterra a partir do século XVII tenham motivado o lançamento 
de um novo olhar sobre o mar, até metade do século XVIII, predominaram “o temor do mar e a repugnância 
em permanecer em suas praias” (CORBIN, 1989, p. 64).

Tuan (1980) relata o forte aumento do fluxo em direção ao mar a partir de 1850, atribuindo à construção 
de ferrovias, ao aumento do uso do automóvel, fatores econômicos e tecnológicos, mas não encontra uma 
explicação sobre a atração das pessoas pelo mar. Então, sugere que esse direcionamento se deveu a uma 
nova avaliação, um novo olhar para a natureza. Corbin (1989), no entanto, defende que o despertar do 
desejo coletivo das praias vem surgir entre os séculos XVIII e XIX como alternativa à nova forma de vida 
das civilizações; um refúgio.  

No Brasil colônia, o litoral era considerado fonte de recursos naturais e minerais, mas, sobretudo, se 
caracterizava como a porta de entrada de estrangeiros através dos portos e, embora o clima e a situação do 
novo continente estabelecessem de forma peculiar os costumes e modos de vida, muito se reproduzia com 
base no que acontecia na Europa. Em Recife, particularmente decorrente do domínio holandês, como dito, 
a ocupação da cidade acontecia à beira-mar devido à natural condição de ancoradouro que a natureza 
tinha proporcionado. 

Diferentemente do que foi registrado por Corbin sobre o desejo coletivo das praias, a sua não valorização 
no Recife do século XIX é registrada pelo cronista Mário Sette (1948) em trechos de seu livro ‘Arruar: 
história pitoresca do Recife antigo’, como por exemplo: “Cais do Apolo, vaidoso de ter deixado de ser praia”.

Nessa época, nas grandes cidades litorâneas brasileiras havia os chamados “tigreiros”, escravos que 
carregavam barris (tigres) com os excrementos humanos a serem lançados em rios e praias. As cidades 
tinham um aspecto inóspito devido à sujeira, ao mau cheiro e à desordem, gerando toda uma condição 
propícia à desvalorização de sua vivência e, principalmente, à beira-mar (SANTOS, 2008).

Nesse contexto, o local buscado para contemplação, para veraneio, embora ainda com muito 
preconceito, era “o mato”, como cita Sette (1948): “Coqueiros, jaqueiras, um ar de quietude, de ‘passar festa’, de 
distância. De ‘mato’. Ainda se tinha muito o preconceito, se não o pavor, do mato. O mato era o subúrbio. Ia-se para 
o mato quando se procurava um arrabalde para morada ou vilegiatura [...] No mato, cada um metido no seu sítio 
como bichos...”. Aqui o ambiente litorâneo, embora referindo-se àquele distante do centro urbano, também 
se mostra presente em suas palavras.

Impulsionados por questões de saúde pública, surgem sistemas de coleta de lixo e de esgotos, dando 
condições de se olhar a cidade sob um novo ponto de vista: 

“1858 [...] A vasilha do lixo à porta, farejada pelos cães vadios, demonstra que já existe uma carroça coletora dêsses 
restos de varreduras e de cozinha. Não é preciso mais enterrá-los no fundo do quintal ou mandar o escravo atirá-los 
à maré [...] os negros que carregam nas barricas mal cheirosas os dejetos humanos deixarão de transitar à noite pelas 

Figura 78: “Sem sistemas de esgoto, os dejetos eram atirados 
diretamente nos rios, e eram os escravos que se encarregavam do serviço. 
Semana Ilustrada, 1861”. Fonte: Manuela Santos. Disponível em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/
pintou-sujeira. Acessado em 17/06/2013.
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ruas” (SETTE, 1948).

Trata-se de uma condição que proporcionou uma reviravolta no valor da praia para os habitantes, de 
modo que os banhos de mar passaram a assumir uma conotação de ascensão social, uma evolução do 
caráter terapêutico adotada anteriormente, como diz Sette (1948):

“Os	banhos	salgados	fizeram	verdadeira	revolução	social.	Até	então	seriam	apenas	‘terapêutica’,	agora	passaram	a	
“elegância”. Inventavam-se doenças como nervoso, chiliques, bambeza nas pernas, tédio, para se ir passar a festa na 
praia. [...] Vinha o médico, e para estar na moda receitava banhos salgados” (SETTE, 1948).

Conforme dito, a transformação da cidade após a Revolução Industrial, no entanto, aproxima a 
sociedade do ambiente litorâneo que passa a considerá-lo um refúgio, uma fonte de renovação de suas 
fontes de energia. Nesse caso, Carvalho (1997, p. 73-74) faz uma referência à “carência	de	espaços	diversificados	
de lazer” e da “estratificação	 social” e apresenta o litoral “como um grande parque” que “oferece um imenso 
espaço de lazer democrático”.

Para Santos (apud CARVALHO, 1997, p. 13-14), a visão atual a respeito do ambiente litorâneo é 
resguardada pelas sensações causadas pelos sentidos dos vivenciadores; o “domínio do visível ou de tudo 
aquilo que a visão abarca, sons e movimentos”. Trata-se de sensações capazes de interferir no modo como o 
lugar é percebido e de formar uma imagem de paisagem, um juízo de valor que agrega uma conotação de 
qualidade de vida relacionada à proximidade com a natureza.

Tuan (1980, p. 131) defende que a maioria das pessoas busca um meio ambiente hospitaleiro, envolvente 
para viver, com uma ideia de refúgio e, se referindo à atração da sociedade moderna por um retiro, afirma 
que “o próprio meio ambiente natural pode produzir uma sensação de abrigo”, citando, entre outros ambientes, 
a praia como detentora de forte poder de estímulo da imaginação humana.

Dessa forma, o imaginário popular promove a criação de paisagens artificiais na tentativa de se 
reproduzirem seus signos, em que se relaciona o ambiente litorâneo à visão do paraíso. Segundo Carvalho 
(1997, p. 45), isso é responsável pela criação de “espaços destinados ao turismo onde busca-se o exótico”, uma 
vez que “onde não há natureza, ela é fabricada” e “assim	são	construídos	paraísos	artificiais	com	a	finalidade	de	
atrair turistas”, espaços totalmente dissociados de vida, de vínculo com o lugar, de identidade própria, 
ligados apenas a um imaginário.

A busca de um entendimento mais detalhado sobre o que o litoral pernambucano representa para 
aqueles que têm uma relação direta com o ambiente de praia é apresentada a seguir como resultado de 
uma aproximação com personagens distintos dos litorais Norte e Sul do estado, com representantes da 
gestão pública, da universidade e da profissão de arquiteto paisagista. Ressalta-se, nessa representação, a 
significação da vegetação de restinga, tanto isoladamente perante as pessoas, quanto para o conjunto de 
elementos que compõem a imagem que representa o litoral para os mesmos.
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3.2 UMA INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA PESQUISA QUALITATIVA 

A paisagem e o ser humano se relacionam interativamente. Ela surge individualmente, cativa e 
resgata emoções naqueles que a experimentam, mas a paisagem também representa o registro 

coletivo de tendências culturais de determinada sociedade na superfície terrestre. Em sua análise sobre 
o olhar paisagístico no cerrado brasileiro, Pastore (2014, p. 77) conclui que a fisionomia da paisagem é o 
modo como o território marca sua presença, não como mera imagem, mas, fenomenologicamente, se trata 
da própria realidade “banhada	de	significados	subjetivos	que	interessam	intimamente	àquele	que	a	percebe:	uma	
paisagem”. 

Abre-se, portanto, a condição não mensurável de uma instância que nos leva a indagar sobre qual a 
melhor maneira de investigar o tema a fim de compreender sua relação com o ser. Tal questionamento levou 
à busca por um instrumento em que a abordagem nas entrevistas pessoais acontecesse em profundidade; 
um esforço em direção ao método fenomenológico.

3.2.1 A Opção pela Abordagem Qualitativa

Para se alcançar a compreensão dos sentidos da paisagem do litoral pernambucano e, especialmente, 
da vegetação de restinga, optou-se pela abordagem qualitativa de investigação por apresentar 

meios de aprofundamento das representações, das significações presentes nos relatos, nos depoimentos 
dos entrevistados.

A pesquisa qualitativa surge de uma contraposição ao positivismo, ou seja, ao método quantitativo, 
que analisa mensuravelmente, sem aprofundar aspectos subjetivos, distanciando-se das questões da 
existência. Deste modo, ela veio a atender às necessidades das Ciências Humanas de investigar fenômenos 
não mensuráveis, se estruturando pela busca do conhecimento, pelo desejo de compreensão através da 
empatia, da apreensão dos fatores e dos sentidos (MARTINS e BICUDO, 2005).

Segundo Martins e Bicudo (2005), a pesquisa qualitativa difere da pesquisa quantitativa por trabalhar 
com fenômenos ao invés de fatos. A ideia de trabalhar sob esse prisma corresponde à busca pela essência, 
pelo sentido que se manifesta, que se mostra a si mesmo. Trata-se do significado que se apresenta, que 
se explica diante de um contexto, da teia de relações sociais e naturais, que promove o acontecimento do 
fenômeno.

Essa busca se dá através da “compreensão particular” do que se estuda, indissociável de tempo, de espaço 
e de indivíduo. É uma forma de abordagem que faz uso da “intuitividade”, na aproximação da vivência da 
pessoa percebendo-se os discursos por trás das palavras e da “habilidade” do pesquisador na tentativa de 
ampliar a compreensão da perspectiva e da visão do mundo do entrevistado na busca incessante por fazer 
surgirem a teoria e a prática concomitantemente.

 A pesquisa qualitativa com enfoque fenomenológico pode ser definida inicialmente pela ausência 
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de uma hipótese prévia. Quando se admite uma hipótese, a condução da abordagem está concentrada 
em confirmá-la ou negá-la em campo. No caso deste estudo, buscou-se o sentido do ser como essência 
primeira, não havendo uma hipótese racionalizada, mas uma que surge do esforço de contato, em que se 
empenha em ouvir os sentidos elaborados; eis o que nos aproxima de uma base fenomenológica.

Com essa forma de abordagem, por meio da dinâmica da relação com o entrevistado e do modo como 
as entrevistas são desenvolvidas espontaneamente, os sentidos que estão relacionados ao tema se revelam 
e se desvelam. Desse modo, portanto, faz aflorar os objetos da percepção na sua origem social, histórica e 
de funcionamento e aproxima do entendimento, da compreensão do fenômeno em seu cerne por meio da 
interpretação dos relatos das experiências vividas (MARTINS e BICUDO, 2005, p. 25).

Para tanto, a elaboração do roteiro busca sempre convergir a entrevista para o objetivo e, através 
da intuição, promover aberturas para que se desenvolvam assuntos inesperados e/ou fazer surgir a 
essência do vivido, da experiência; fazer mostrar além dos significados, os sentidos de cada fala dentro 
de um detalhamento amostral pertinente ao que se busca, que, no caso desse estudo, foi composto por 
representantes dos diversos segmentos envolvidos, em entrevistas de abordagem individual.

Dentre eles estão: a comunidade, enquanto vivenciadora do espaço, que mantém uma relação direta 
com os elementos que compõem o ambiente litorâneo; os veranistas, importante depoimento acerca 
da escolha entre o litoral Norte e o Sul de Pernambuco e dos fatores que influenciam o imaginário da 
paisagem do litoral; a gestão pública, em especial a responsável pelo planejamento e gestão ambiental 
do estado, que atua como detentora do controle sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos 
e da elaboração de políticas públicas; os professores universitários, especialmente aqueles da área da 
Paisagem, por serem os mestres formadores dos futuros profissionais; e, por fim, arquitetos, em especial 
os arquitetos paisagistas, como técnicos, profissionais cuja competência envolve a responsabilidade sobre 
as intervenções na paisagem.

A estrutura do roteiro foi elaborada de modo a fazer com que, inicialmente, entrevistado e pesquisador 
se envolvessem com o tema. Na sequência, a abordagem seguiu uma série de estratégias para ativar 
memórias passadas, como, por exemplo, no caso de veranistas e moradores, “como se deu a chegada ao 
local?”, ou “como foi sua formação acadêmica?” para o acadêmico e o arquiteto, e ainda “como você chegou 
em sua atual função?”, para o gestor público. Posteriormente, o objetivo foi trazer o entrevistado ao tema 
da paisagem, sem, contudo, apresentar-lhe literalmente, solicitando a descrição de uma imagem, de 
sensações, percepções, sentimentos. Uma vez envolvidos, os entrevistados foram abordados com questões 
específicas relativas às distintas funções sociais e a finalização envolvia sempre uma visão de futuro.

Além do textual, imagens compunham os roteiros de categorias que envolviam a relação com o lugar, 
como foi o caso do veranista e da comunidade. As imagens foram utilizadas como recurso visual para 
estimular a verbalização de percepções, sentimentos de diversas naturezas, desde desejos até anseios, 
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Imagem 1 - Foto tirada no litoral baiano, ilustrando o cômoro da praia vegetado espontaneamente 
com espécies típicas do ambiente de restinga. Fonte: CAP

Imagem 2 - Foto tirada no litoral Sul paulista ilustrando dunas vegetadas espontaneamente com 
espécies típicas do ambiente de restinga. Fonte: CAP

através de seus depoimentos e expressões.

 A escolha das imagens seguiu um critério de representação da vegetação de restinga tentando abranger 
grande parte de seus estágios de preservação, desde a mais rústica até a inexistência da vegetação rasteira, 
perpassando por situações de ambientes projetados, com mais ou menos exemplares de espécies próprios 
desse ecossistema, como pode ser visto nas imagens de 1 a 8, sem, contudo, ter estas condições explícitas 
no momento da entrevista a fim de não conduzir a opinião particular dos entrevistados.
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Imagem 3 - Foto tirada no jardim de restingas, Rio de Janeiro, projeto de autoria do Arq. Paisagista 
Fernando M. Chacel, ilustrando ambiente antrópico vegetado com espécies próprias da restinga. 
Fonte: CAP

Imagem 4 - Foto tirada em resort, litoral Sul de Pernambuco, projeto de autoria do Arq. Paisagista 
Luiz Vieira, ilustrando ambiente antrópico vegetado com espécies mistas, próprias da restinga e 
ornamentais. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Imagem 5 - Foto tirada no litoral Sul paulista ilustrando a praia urbana, cuja vegetação de restinga 
se apresenta degradada. Fonte: Acervo Pessoal, 2012.

Imagem 6 - Praia urbana, cuja presença de vegetação de restinga é bastante inexpressiva. Fonte: 
Google Imagens
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Imagem 7 - Coqueiral, onde a presença da vegetação de restinga também é bastante inexpressiva. 
Fonte: Google Imagens

Imagem 8 -  Praia urbana, apresentando alinhamento dos coqueiros na calçada, onde a presença 
da vegetação de restinga também é bastante inexpressiva. Fonte: Google Imagens

Além da amostra definida para a abordagem qualitativa, uma sondagem em campo foi realizada tendo 
o mangue como pano de fundo em um passeio de baiteira pelo estuário de Itapessoca com uma senhora 
e um jovem, ambos residentes no litoral Norte pernambucano, ocasião em que surgiram importantes 
depoimentos que, oportunamente, poderão ser evidenciados na análise interpretativa juntamente com os 
demais relatos.

Vale ressaltar que o jovem participou de um programa de capacitação que o aproximou da questão 
ecológica de seu habitat e, decorrente de uma encomenda escolar para elaboração de um projeto de melhoria 
para a comunidade, ele foi premiado e teve a chance de pôr em prática uma forte sensibilização popular 
em um grande mutirão para a limpeza do manguezal que envolveu servidores públicos e moradores 
locais. Essa condição o coloca em uma posição distinta em relação aos demais quando se trata da afeição 
com o lugar, pois eu relato se mostrou espontâneo, embora demonstrando um certo acento escolar, mas 
carregado de uma vivência sensível e um olhar mais atento, como é possível verificar posteriormente.
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3.3 NAVEGANDO PELO IMAGINÁRIO DOS PRAIEIROS

CComo dito, a abordagem qualitativa possibilitou uma aproximação da intimidade emocional 
individual, com a participação de pessoas que representam setores da sociedade de forte influência 

no ambiente litorâneo. O trabalho identificou uma grande importância na comunidade e no veranista, 
enquanto usuários diretos desses lugares; na gestão pública, enquanto administrador e regulador dos 
usos e ocupações; e no professor acadêmico e arquiteto paisagista, enquanto profissionais responsáveis 
pela vinculação de ideias desde a formação até a intervenção direta no meio. 

As entrevistas individuais, no entanto, não caracterizam apenas as opiniões pessoais, mas também 
se mostram consistentes para uma panorâmica da situação da percepção litorânea, revelando signos 
capazes de emoldurar o imaginário coletivo que representam uma admissível identidade do lugar, pois 
compartilham a mesma realidade social, econômica, política e cultural.

Durante a interpretação dos relatos, pôde-se notar a convergência de visões e percepções em diversos 
aspectos, assim como divergências que retratam os conflitos sociais na retaguarda do usufruto das praias. 
A fim de sistematizar os entendimentos obtidos, a análise será apresentada a partir de grupos temáticos 
que se formaram do detalhamento amostral ou da convergência de opiniões dentre os representantes da 
sociedade abordados.

Moradores e veranistas

Inicialmente, serão analisadas as entrevistas dos veranistas e dos moradores dos litorais Norte e Sul, 
buscando a compreensão da experiência daqueles que convivem com o litoral em seu dia a dia e dos 

que buscam este ambiente como segunda residência, na tentativa de se entender quais são os sentidos 
existentes na paisagem litorânea.

Dentre as convergências encontradas nos depoimentos deste seguimento do detalhamento amostral, 
destacam-se:

Imagem do Litoral – Calma, paz, tranquilidade
Tanto para os residentes do litoral Norte quanto para os do litoral Sul, a imagem da praia está relacionada 

à calma, à paz, à tranquilidade, mas, diferentemente de quem tem naquele lugar seu cotidiano, o veranista 
busca o ambiente de praia como refúgio da vida urbana.

Ao ser questionada sobre o que só existe lá e em mais nenhum lugar, a veranista do litoral Sul responde: 
“quando você sai de manhã, você não encontra nada a não ser tranquilidade nas pessoas que estão caminhando”. A 
veranista do litoral Norte concorda dizendo: “Acho que a paz”. Este sentimento está presente em várias 
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situações em sua entrevista: “Minha casa em Catuama [...] o mais importante é que eu sinto paz. Se fosse em uma 
casa de pescador no mesmo local, eu acho que eu sentiria a mesma paz. Ela me passa muita paz [...] por mim eu não 
voltava	mais	para	Recife,	porque	ficar	ali	eu	me	sinto	purificada	[...]	É	muito	calmo,	não	é	tão	distante,	você	consegue	
paraíso a uma hora da cidade”.

A moradora concorda com esse sentimento quando, se referindo à imagem do lugar que guarda com 
carinho no coração, afirma: “Com certeza o sono tranquilo, calmaria, tranquilidade. Você se deita, não tem ‘zuada’ 
de bala, não tem nada, nem gente brigando. Dorme tranquilo [...] A minha paisagem é assim da natureza, sem 
poluição [...] Se você olhar pra uma paisagem dessa, você se embeleza. Aqui tem essa tranquilidade [...]é um relaxante 
a praia [...] Aqui mesmo, que é calmo, tranquilo.”  

Dentre as palavras da veranista do litoral Sul, os pontos positivos da praia envolvem a familiaridade 
de um ambiente seguro, confortável, entre pessoas amigas e conhecidas, também relacionando a calma à 
imagem litorânea: “Acima de tudo, a praia. O clima é muito bom, muito agradável. Sou muito da praia. O iodo de 
manhã,	você	chega	de	5	horas	da	manhã	[...]	fica	até	umas	7	horas	da	manhã,	você	vem	pra	casa,	toma	um	banho	de	
água	doce	e	fica	o	dia	todo	tranquilo,	porque	há	pessoas,	por	exemplo,	na	área	que	eu	moro	hoje,	a	vizinhança	é	muito	
boa, tranquila, alegre, divertida e conhecida, as pessoas se conhecem”.

Transformação da praia – agitação da vida moderna
A opinião, no entanto, é unânime quando afirmam que este sentimento se encontra ameaçado pela 

chegada da vida moderna em praias anteriormente mais rústicas. Em ambos os litorais, os depoimentos 
acerca das transformações ocorridas nas últimas décadas apontam para uma forte pressão de ocupação 
desses ambientes.

O relato da veranista do litoral Sul testemunha, com saudosismo, os aspectos da praia em tempos 
pretéritos: 

“[...] há 30 anos, o litoral era mais... tinha uma conotação mais campestre, não havia pavimentação, havia muito 
cajueiro. A gente via todo o mar na frente, era muito encantador [...] só cajueiro e muito silenciosa, muito calma. A 
estrada era de terra, não era pavimentada. [...] Muito calmo, silêncio que se escutava sem esforço os coqueiros, porque 
tinham muitos coqueiros, e as ondas, a força das ondas. A gente avistava os pescadores saindo, pouquíssimos barcos, 
não tinham nem 10 barcos [...] A igreja de São Pedro, essa igreja é a coisa mais linda, do século XVII e ainda está 
lá.	Havia	missa	e	todos	ficavam	impressionados	com	a	beleza	de	lá	[...]	A	sensação	era	de	um	lugar	encantador,	um	
encanto que se tinha naquela praia naquela época”.

A Veranista do Litoral Norte depõe sobre épocas em sua adolescência, referindo-se à uma realidade 
sem tanta violência, “sem ser essa fase de sequestro, assaltos e tudo mais...”, diz que a turma toda de amigos 
costumava acampar muito, mas ressalta que esse costume se dava no litoral Sul devido, em suas palavras, 
à qualidade das praias. O litoral Norte esteve presente mais na infância, quando “só tinha uma casa ou 

Figura 79: Imagem da área em frente à casa da veranista do 
litoral Norte. Fonte: Alíria Carneiro, 2011.
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outra e muito cajuzeiro e coqueiro, não tinha a parte imobiliária que tem hoje, então era nosso paraíso, era a parte de 
Olinda”.

A moradora de Catuama também registra seu depoimento sobre os tempos passados: 
“[...] Aqui não podia fazer casa nem de tijolo, nem cobrir de telha. As casas tinham que ser de palha e de barro [...] só 
tinha umas 14/15 casas [...] Aqui tudo era mata [...] Aqui tinha coco, tinha caju [...] tinha muita mangaba [...] Isso 
aqui era tudo descampado, não tinha esses negócios de casa, de invasão [...] a gente pescava, camarão, peixe, tudo a 
gente pescava. Tudo era de fartura nesse tempo [...] Tinha acesso (à praia) por que não ‘tinha’ essas casas, não. Tinha 
coqueiro [...] Só mato, jurubeba, carrapateira, barba de bode e ‘tinha’ aquelas ‘trilhazinhas’ que a gente passava pra 
praia	[...]	antigamente	a	gente	nem	comprava	flor	pra	botar	em	casa,	a	gente	trazia	flor	natural.	Isso	aqui	(bromélia)	
junta água. A gente ia tirar caju, bebia água daqui de dentro. Aqui a gente tirava fruta, enchia os baldes de fruta, 
via os bichos os tatus, camaleão, nada mexia com a gente [...] Já peguei muito peixe quando a maré tá seca, pegava 
uma vasilha cheinha”.

Para ela, residente em Catuama há aproximadamente cinquenta anos, a vinda dos veranistas e a 
instalação de novas empresas representam a chegada da agitação destoante da vida pacata com a qual 
estava acostumada: 

“A	gente	gostou	(da	chegada	dos	veranistas),	mas	a	gente	fica	assustada	[...]	por	conta	disso,	da	população	que	foi	
crescendo	[...]	Quando	eles	vêm,	melhora.	Quando	não	estão,	fica	mais	fraco	(comercialmente).	Eu	gosto	quando	eles	
não vêm, porque eu durmo mais tranquila. Quando eles vêm, é muita zuada. Cada um que ligue seu som maior que o 
outro e eu não estou muito acostumada com zuada, não [...] Melhorou, mas traz tudo [...] A violência. Antigamente 
a gente não tinha isso aqui não [...] Com a chegada da FIAT veio de tudo. Vem o lado do desenvolvimento bom, 
mas também vem outro lado. Não é que aqui é violento, aqui é calmo, é tranquilo. Mas é que vem de lá, de fora. 
Antigamente a gente dormia no terraço, botava a rede e dormia no terraço. Hoje em dia não se dorme mais [...] 
(queria) que não tivesse tanta violência... acidente sempre tem acontecido”.

Do mesmo modo, a veranista do litoral Norte fala da transformação se referindo à facilidade de acesso 
que possibilita a chegada de gente de fora: 

“Depois que eu cheguei lá asfaltaram... as pessoas adoraram e eu detestava... agora está lá, o paralelepípedo, o pessoal 
de moto passando enlouquecido, é outra realidade [...] Ainda é calmo, mesmo estando se transformando na agitação 
de qualquer cidade grande. Com assaltos, pequenos roubos. Gente de fora passando... por isso que eu não queria 
que asfaltasse porque facilitou o acesso dessas gangues de fora passar por lá. [...] (tenho medo) que vire mais uma 
cidade comum, onde é todo mundo trancado dentro de casa, com grade, e que não aproveitem aquele meio ambiente 
maravilhoso.	Quer	dizer,	dá	pra	ficar	lá	sem	o	ladrão,	que	é	o	que	está	invadindo,	sem	drogado,	sem	edifício	e	sem	
navio na frente [...] O que me incomoda mais agora é essa chegada dos assaltos, da insegurança, que antes pelo menos 
isso	diferenciava	da	cidade.	Eu	ficava	até	nove	e	meia	da	noite,	dez	horas	aguando	as	plantas.	A	casa	toda	aberta	e	
sozinha”.

Este sentimento, no entanto, não se limita ao litoral Norte, como afirma a veranista do litoral Sul: 
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“Mudou muita coisa. A população mudou demais por conta da praia. As pessoas que têm mais recurso compraram 
casas, construíram casas pra morar e outras pra veranear, então veio gente das cidades vizinhas não muito próximas, 
Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, gente demais ... veranear lá e isso alterou muito a calma que era há 30 anos. [...] 
Acima	de	tudo	é	a	violência,	de	você	não	ter	mais	a	confiança	de	sair	e	deixar	a	porta	como	a	gente	deixava...	fechava	
com a chave e deixava as portinholas abertas, não se deixa mais porque é perigoso. A violência, o barulho dos carros, 
de gente de fora”.

Chegada do desenvolvimento - perda das tradições, costumes, formas de vida dos nativos e prejuízo 
ambiental

Se por um lado a chegada dos veranistas, a instalação de novas empresas altera o aspecto calmo da 
praia, por outro lado, também representa uma melhoria de vida, uma oportunidade de sustento sem o 
labor pesado do trabalho agrário: 

“Aqui o pessoal vivia de vender coco, vender caju, castanha e pecar. E as mulheres ia pro mangue, pegar ostra, 
marisco pra sobreviver [...] Meu pai fazia uma roçada, plantava inhame, macaxeira, feijão verde, essas coisas. Fazia 
farinha. A gente vivia disso [...] Antigamente a gente trabalhava em serviço muito pesado. Agricultura é muito 
pesada. [...] Você tem que derrubar a mata, você tem que preparar o terreno, você tem que plantar. É muito pesado. 
Hoje mais não, pra mim mudou, por que a gente criou esse mercadinho. [...] Hoje pra mim tá mais fácil, não tá tão 
difícil como antigamente” (Moradora de Catuama). 

Ao ser questionada sobre os motivos pelos quais a vida melhorou, a moradora do litoral Norte afirma 
que: “pelo crescimento do lugar, o desenvolvimento do lugar. E a tendência dele é desenvolver mais [...] isso aqui vai 
crescer muito [...] já tem muita rua calçada [...] só que com isso vem o outro desenvolvimento, o outro lado. Mas a 
gente sabe que em todo lugar tem esses dois lados [...] (queria) que não tivesse tanta violência...”.

No entanto, a dita ‘chegada do desenvolvimento’ pode representar a perda das tradições, dos costumes e 
da forma de vida dos nativos. Sob o ponto de vista da veranista do litoral Norte, trata-se, na verdade, da 
perda da oportunidade de valorização, do potencial próprio do litoral: “Eles não dão conta do potencial [...] a 
biodiversidade	é	muito	grande,	muitas	opções	de	pesca,	mas	como	muitos	não	souberam	preservar,	está	ficando	muito	
difícil ser pescador, então estão preferindo carteira assinada com a facilidade de todo esse assistencialismo. Lá é um 
potencial que está sendo facilmente substituído pelo ganho fácil”.

Sob esse aspecto, o depoimento do jovem do litoral Norte adquirido na sondagem extemporânea se 
mostra de acordo e, refletindo conscientemente, ele sugere algumas atividades em que o potencial da área 
é aproveitado sem que necessariamente transformem e modifiquem o ambiente. Neste relato, o afeto pelo 
lugar é notável: “A prefeitura, o governo tem que investir nessa área pensando em um ecoturismo, as empresas 
também, têm que investir em coisas que não agridam muito o meio ambiente, porque não tem como não agredir, não 
é verdade? Que não agridam muito, em grande intensidade, tem que pensar muito nisso. Aí a gente deseja muito que 
o	nosso	lugar	não	modifique	tanto	na	área	da	natureza,	não	de	uma	maneira	que	o	pescador	queira	sair	para	procurar	
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um peixe, uma espécie e não encontrar mais...”. E complementa, desesperançoso por um futuro promissor na 
vida profissional: “Eu amo muito esse lugar. Eu sei que eu preciso sair daqui para conseguir uma coisa melhor para 
a minha vida, mas eu quero sempre estar aqui e encontrar esse lugar melhor, não diferente... para que eu possa contar 
para	o	meu	filho	que	era	tão	bom...	essas	coisas	assim...”.

Na entrevista realizada com a arquiteta urbanista, integrante do gerenciamento costeiro do estado de 
Pernambuco, representante da gestão pública no detalhamento amostral da pesquisa, o interesse pelo 
emprego gerado com a chegada da indústria hoteleira no litoral Sul também era latente sem qualquer 
exigência que pudesse evitar a transformação da praia:  

“Em Pernambuco, antes de 2010, a economia estava muito carente. Antes dessa pujança toda, (se) passou por um 
problema sério social com as falências das usinas, assentamentos... então quando (se) foi discutir com a população, eles 
queriam o empreendimento, porque eles viam como uma possibilidade de trabalho [...] Eles querem o empreendimento. 
Todo	mundo	quer!	É	a	salvação,	é	emprego.	Seus	filhos	não	vão	mais	trabalhar	na	cana	[...]	(era	preciso)	ver	isso	de	
uma forma sustentável e as vezes não (se) consegue porque o capital é muito grande e a pessoa querendo emprego... 
então ele vai apoiar esse capital. É trabalho”.

Sobre esse aspecto, na mesma ocasião da sondagem, a senhora moradora do litoral Norte defende 
que a implantação de indústrias em Goiana traz um benefício aos jovens antes inexistente: o interesse na 
especialização profissional, como afirma em desabafo: 

“a Barra (de Catuama) é esquecida pela prefeitura, pelo governo, ela é esquecida. Agora, através do governador, o 
governo trouxe uns projetos pra Goiana, os jovens têm uma oportunidade que antes não tinha, os jovens daqui não 
tinham oportunidade para nada, ou pescavam, ou iam para as construções... agora eles estão interessados em fazer 
cursos, em se capacitar, estão estudando mais, mas antes eles não estudavam porque não tinham oportunidade. Tinham 
só duas opções: ou pescavam ou iam ser serventes de pedreiro. Hoje não! Hoje eles estão vendo o desenvolvimento 
de Goiana que o governador trouxe, que vai ter a fábrica da Hemobrás, a Fiat, tem uma de vidro entre Paraíba e 
Pernambuco e vai ter outras fontes de renda. Aí hoje eles estão mais interessados, porque antes não tinham interesse 
nenhum porque não tinha desenvolvimento”.

Além da perda de tradições e costumes, o jovem do litoral Norte, por meio de um olhar espontâneo, 
atento, realista e preservacionista, alerta para o prejuízo para o meio ambiente com a implantação de 
novas indústrias e o aumento das atividades turísticas: “A preocupação é essa, porque essas empresas têm que 
pensar também no nosso lado, no lado do meio ambiente, porque com essas demandas, que dizem que vai ter também 
o porto48, isso vai agredir muito o nosso meio ambiente, o turismo vai aumentar pro lado de cá e tem que ter estrutura 
48 A preocupação, de fato, estava fundamentada pela existência de projetos em Parceria Pública-Privada que envolvia o Litoral 
Norte do Estado de Pernambuco; o PPP Complexo Industrial, Portuário e Aeroportuário do Litoral Norte e o PPP Pólo Ecolo-
gístico: Projeto Ecológico Integrado de Logística Multimodal e Complexo Industrial na Região do litoral Norte, tendo sido tema 
de pronunciamento no Senado Federal pelo Senador Humberto Costa em 09/06/2011. A Manifestação de Interesse do Consórcio 
pe² - polo ecologístico foi proposta ao governo do estado e se referia a uma parceria público-privada composta por Promon-STR 
e o governo estadual para “a construção e operação, no Litoral Norte do Estado, de um porto e de um aeroporto compondo uma estrutura 
logística multimodal, com ferrovia e rodovias, em conjunto com um distrito industrial planejado, no contexto do compromisso ecológico de 
preservar, pelo menos, 80% da área total”. O documento ‘Justificativa e Fundamentação’ (2011) que compunha esta Manifestação de 
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pra essas coisas porque o turismo também atrai muito lixo para o mar, a quantidade de resíduos, de plástico, essas 
coisas, tem muito no mar”. E se referindo especialmente ao mangue que nos envolvia, admirado, ele lamenta: 
“Esse barreirão verde aqui do manguezal, acho muito bonito. Eu lembro também do Recife, como era e o que é hoje... 
está sumindo aos poucos... 90% sumiu e só tem 10% e manguezal não tem mais não poluído... os rios, animais, não 
tem nada saudável... mais nada... minha preocupação é que pro lado de cá cresça também...”. 

Se por um lado o jovem, por ter tido contato com o valor ecológico por meio do projeto educacional, 
demonstra interesse pela preservação do lugar e um apreço especial pelas particularidades daquele 
ambiente, por outro lado, a preocupação da senhora se volta para o lado prático financeiro de 
sobrevivência.

Relações paisagem/natureza
Imagem Litorânea – coqueiral e rusticidade
Dentre os diferentes aspectos surgidos como preferência para a maioria dos entrevistados, independente 

de seu perfil e de suas preferências individuais, o coqueiral apareceu em grande parte das descrições de 
imagens litorâneas, seja em uma referência de verde na praia ou mesmo na simples descrição do ambiente 
praieiro. Em alguns casos, a vegetação de restinga surge principalmente quando a preferência individual 
remete à rusticidade. 

“Aquele pontal com estuário do rio chegando, os coqueirais, extensão grande de areia, aqueles coqueirais ali, é bem 
bonita, é linda a área...” (analista ambiental).

“O andar na orla com muito coqueiro. Como foi minha infância e como ainda peguei Catuama naquela parte que a 
gente chamava de coqueiral. Agora só tem loteado e, toda casa ... tira logo o coqueiro. Andar com muito coqueiro. 
[...] é tudo o que há rústico em uma praia com muito coqueiro e aquela vegetação verde assim, aquelas jiboias com 
a	florzinha	roxa	(Ipomea	pes-caprae)	[...]	O	veranista	precisa	do	rústico	ou	ele	não	sai	da	cidade	grande	porque	vai	
ficar	igual”	(Veranista Litoral Norte).

“Um coqueiral imenso, pouquíssimas casas, muito poucas casas, a igrejinha e árvores mangueiras grandes, muitas 
mangueiras grandes, pouquíssimas casas boas e areia, areia limpo, limpo, limpo [...] Na praia mesmo é coqueiro, tem 
coqueiro [...] aquele coqueiral imenso, o ‘farofalhar’ dos coqueiros era a coisa mais linda do mundo, mas agora existem 
poucos” (Veranista Litoral Sul).

“Era muito guaziru (Chrysobalanus icaco) naqueles tempos, muitos coqueiros [...] Isso aqui era só coqueiro e cajueiro 

Interesse contextualizava financeiramente o estado de Pernambuco fazendo uma comparação dos PIB’s gerado pelos litorais Norte 
e Sul, buscando justificar a implantação dos citados empreendimentos no litoral Norte do estado devido ao bom desempenho da 
economia pernambucana decorrente das instalações industriais e portuárias no litoral Sul. Segundo este documento, o porto seria 
“naturalmente abrigado” e seria instalado onde anteriormente havia o Porto de Itapessoca, conforme Carta Náutica (ver página 27 do 
referido documento), local que afetaria diretamente o cotidiano dos pescadores e a vida nos estuários do Canal de Santa Cruz e de 
Itapessoca. Este projeto permaneceu na carteira de projetos prioritários do Plano Anual de PPP do Comitê Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas de Pernambuco até outubro de 2013 quando, na 27ª Reunião Ordinária do CGPE, o projeto foi excluído 
pelo fato de o agente empreendedor ter concluído pela inviabilidade do projeto por PPP no modelo apresentado.
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Figura 80: Imagem aérea de coqueiral na orla de Goiana verificado a partir do sobrevoo realizado CPRH; antiga fazenda de coco 
na Praia de Carne de Vaca. Fonte: CPRH, 2013.

Figura 81: Imagem aérea de Barra de Catuama, também chamada de Ponta do Funil, em Goiana; contorno vegetado em direção à 
comunidade citado pela veranista do litoral norte. Fonte: CPRH, 2013.
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[...] Aqui tinha muito guaziru, na beira da praia e no mangue. A gente comia muito guaziru [...] Tinha a salsa branca 
(Ipomoea imperati), que é pra remédio, e a roxa (Ipomoea pes-caprae), aquela que tem a cordona, que a gente brincava 
de	pular	[...]	A	salsa	vinha	até	aqui	na	frente.	Ela	andava	muito,	a	salsa.	E	ela	bota	aquelas	flor	roxa,	bonita	[...]	cheio	
de coqueiro [...] grama com salsa” (Moradora do Litoral Norte)

O coqueiral se mostrou aspecto relevante dentre os condicionantes analisados que precedem as decisões 
de projeto por parte do arquiteto paisagista, como relata o profissional entrevistado: “o coqueiral, que teve 
muita plantação de coqueiro, quase dominou o litoral inteiro, boa parte da costa de Pernambuco, as plantações 
de	coqueiro	que	passou	a	fazer	parte	da	paisagem.	Carneiros	é	assim!	A	mata	ciliar,	as	matas	de	restinga	ficaram	
diminuídas, então você tem que trabalhar com esse coqueiral também, preservar, quebrar aquele ritmo de 10 em 10 
metros dos coqueiros, daquela vegetação”.  

Dentre os aspectos litorâneos citados pela professora, ao descrever as diferentes características entre 
Norte e Sul, ela destaca o coqueiral enquanto componente vegetal, afirmando que ”não vejo muita diferença 
entre uma (praia) e outra”.

A vegetação de praia, por sua vez, não é apresentada como elemento fundamental para que se alcance o 
aspecto de praia comumente buscado, sendo encontrado apenas em alguns depoimentos de entrevistados 
que detêm conhecimento ecológico mais apurado, como é o caso da veranista do litoral Norte, engenheira 
química e servidora pública atuando no órgão ambiental do estado, em que sua relação com a paisagem 
também se concentra nos atributos naturais do lugar:

 “A paisagem, se você anda na orla você ainda vê muito ponto de vegetação com a sensação que ainda é rústico, 
sem olhar para as construções. Mas se você der uma caminhada no contorno em direção à comunidade, na curva 
ainda vegetada, você vê pássaros nas árvores, pq ainda tem árvore! Então, se preservar a vegetação, preserva a 
biodiversidade, então por mais desmatado e construído, ainda tem muitas aves. Você caminhando e ouvindo aquele 
cantar, você diz ‘meu Deus eu ainda estou viva!’, mais ou menos isso [...] Conforto imediato como se fosse menta. 
Quando você chupa um bombom de menta não te dá um frescor? O verde abre meu olho. Só em falar parece que faz 
assim (suspiro) por isso essa árvore do meu computador, o verde é fundamental [...] O verde me remete à vida no 
verde, o verde me remete à vida”. 

Para a veranista do litoral Norte, sua relação com os elementos naturais que compõem a paisagem é 
muito importante e por isso a imagem da árvore se mostra presente na tela de seu computador e reflete a 
sua grande relevância simbólica, mas nada mais é retratado além do desejo que media o recorte existente 
na representação de uma paisagem idealizada. Trata-se aqui de um lugar idealizado, uma natureza 
idealizada, um não-lugar. 

Ao ser apresentada às imagens de diferentes aspectos de praia, a mesma demonstra seu interesse por 
aquela mais rústica, a Imagem 1, para o seu reduto paradisíaco – “Essa aqui é o que eu gostaria de passar todo 
fim	de	semana” – e, reconhecendo o Recife como uma cidade litorânea e o coqueiral da Imagem 7 como a 
referência de imagem de praia, deseja que esta composição esteja presente na capital pernambucana para 
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um passeio, uma fuga momentânea da agitação da cidade:
“Tem	a	modificação	do	homem	mas	eu	procuro	olhar	mais	pra	cima.	Se	eu	olhar	para	cima	eu	me	iludo	que	ainda	é	
rústico.	Eu	acho	que	mesmo	que	tenha	áreas	que	tenham	sofrido	modificações,	com	mais	coqueiros	que	você	plantar,	
você ainda resgata alguma coisa de pureza da natureza [...] A gente precisa caminhar na cidade grande em um espaço 
desse para poder saber que isso é o pulmão, pra a gente se sentir mais simples, pra a gente se sentir mais oxigenado, 
menos intoxicado pela metrópole. Para oxigenar de vez em quando, em uma caminhada diária”. 

No que diz respeito às praias urbanas, ilustradas nas imagens 6 e 8, a veranista demonstra total 
desprezo, negando que nelas exista qualquer relação com a natureza. Sobre a imagem 6 ela comenta que 
“é	tudo	o	que	eu	não	gosto	que	é	o	calçadão	nu,	com	edificação,	e	você	completamente	distante	do	mar	[...]	é	uma	mera	
ilusão [...] não consigo ir ver o mar, porque se eu for pra Boa viagem eu não chego na natureza” e sobre a imagem 
8, ela desabafa: “Deus me livre e guarde. Isso aqui é maquiagem da Avon. Tem coqueiro, mas não é assim (imagem 
7),	onde	você	sente	a	sombra,	onde	você	sente	a	terra.	Isso	aqui	é	uma	edificação	fantasiada,	tentando	lembrar	uma	
natureza. É o souvenir. Parece a Flórida, pra turista ver porque deixou de ser praia há muito tempo, é o pedido de 
desculpa”. Diferente do relato da moradora do litoral Norte que, em êxtase, afirma: “Isso aí é bonito demais, 
viu? É bonito isso aí...”

Visões distintas de uma mesma imagem testemunham a dualidade de desejos sobre uma única realidade. 
De um lado, os moradores apreciam um modelo ordenado, a paisagem modelada, bem humanizada que 
traz as camadas de sedimentação cultural em que se relaciona a vida promissora e bem-sucedida dos 
habitantes da zona urbana. Do outro, há uma necessidade do afastamento do ambiente urbano em busca 
do paraíso. Mas em que medida a aproximação das pessoas com a vegetação espontânea oferecida pela 
natureza é, de fato, aceita?

Visões de natureza – selvagem x idealizada
Eis que surge uma ambivalência no discurso da veranista do litoral Norte, uma vez que o conforto se 

apresenta característica não dispensável no período de sua estadia; trata-se de uma condição que converge 
nos demais depoimentos. Esse aspecto pode demonstrar uma relação que estabelece visões distintas sobre 
a natureza; de um lado a natureza selvagem e, de outro, aquela que se busca, que se idealiza.  O tratamento 
dado à vegetação de praia, como poderá ser visto mais adiante, e a restrita aproximação dos animais locais 
demonstram a busca incessante por essa natureza idealizada: 

“Adoro todos, distantes. Amo contemplar o passarinho, não tem sentido na gaiola. Adoro ouvir o canto... em Catuama 
eu acordo com os passarinhos, as borboletas, adoro contemplar todos longe [...] (iguana) odeio! Não tinha nada que 
estar no telhado, ela tinha que estar nos matos longe [...] Nas moitas... é a falta de mato que está fazendo ela subir 
no telhado. Ela tinha que estar no lugar dela e não no meu. Ali, minha casa é minha, ela não tinha nada que estar 
na minha casa”.

Sobre a imagem 1, embora a veranista tenha interesse pela rusticidade que é apresentada como um 
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Figura 82: Imagem que ilustra a queima, a apropriação indevida 
da área de praia com o uso de cerca e o surgimento espontâneo 
da Ipomoea pes-caprae em Barra de Catuama. Fonte: Alíria 
Carneiro, 2011.

aspecto buscado enquanto reduto paradisíaco, não receia em afirmar que “incomoda porque você aqui, com 
o movimento da maré realmente acumula muito lixo, mais do que sargaço, acumula muito lixo jogado na maré”. 
Além disso, trata-se de uma representação do habitat da fauna, principalmente de répteis, claramente 
rejeitados por ela.

Sobre a vegetação rasteira de restinga que surge em frente à sua casa, ela afirma: 
“(os cuidadores) queimam tudo! Você contrata alguém para varrer seu quintal eles pegam tudo e tocam fogo. 
Adoram	‘capinar’	na	frente,	fica	a	areia	totalmente	branca	por	que	eles	tiram	a	vegetação	rasteira	da	frente	da	casa	
[...]	os	(aspectos)	negativos,	são	os	espinhos	que	eu	odeio	que	ficam	furando	o	meu	pé	quando	eu	passo.	Aqueles	
espinhos eu não suporto! O resto tudo eu gosto. Só sou contra o espinho [...] o pessoal vai e queima tudo pra ser fácil 
de varrer. Então aquela vegetação lá, eu adoro. Nunca tive problema, não. Hoje eu só deixo o caminho pra eu passar 
pra não ter o espinho. Eu só mando capinar o caminho pra ter o acesso por conta do espinho, somente [...] Eu tinha 
bromélias mas evitei por conta das muriçocas por que houve um acúmulo muito grande”.

Para a moradora do litoral Norte, no entanto, a vegetação rasteira de praia é removida pelos cuidadores 
das casas por decisão dos proprietários e afirma que “algumas gostam e deixam, acham bonito, deixam na frente 
de casa, mas outras fazem questão de arrancar: ‘não quero não, vai furar meus pés, os pés das minhas crianças’, já 
outras	não	se	incomodam.	Ela	vai	tomando	conta,	vai	lastrando,	vai	lastrando,	fica	tudo	completinho	e	depois	botando	
aquelas	flores”. Porém, ao imaginar a situação em frente a um imóvel de sua propriedade, vislumbra que 
seria “bem limpinho, todo dia eu passava o ‘ciscador’, bem limpinho”, mas reconhece sua função na praia quando 
diz que “ela só dá na beira da praia mesmo. A gente deixa porque aquilo ali segura a areia”. Percebe-se, portanto, 
que embora a moradora demonstre um valor estético positivo da vegetação rasteira que chega a florescer 
após cobrir a areia por completo, o que, na verdade, predomina é a predileção pela areia da praia branca, 
limpa, convergindo para uma preferência comum, tanto da veranista quanto da moradora.

Do mesmo modo, o morador do litoral Sul ressalta que o valor da praia não está relacionado com a 
vegetação, ao contrário, configura um obstáculo na contemplação. Imaginando uma situação que aquela 
fosse a frente de sua casa, ele afirma que “arrancava tudo. Porque com um mar bonito desse, com essa orla, que 
ainda é muito bonita a orla, muito larga a orla de Tamandaré, algumas praias já não têm essa orla, e no meio ter esse 
mato...””

Em alguns casos, a presença da vegetação rasteira sugere um aspecto sujo e provoca uma reação de 
desprezo, como é o caso da veranista do litoral Sul, ao se referir à imagem 5, sinalizando negativamente 
várias vezes: “Achei uma coisa seca, árida. Não gostei. Tão diferente do que eu gosto. Achei como se fosse aquelas 
águas, tipo brejo”. Vale ressaltar que, neste depoimento, o brejo, outro ambiente natural culturalmente 
preterido pelo senso comum, serve de exemplo de ambiente não desejado. Ao ser apresentada às imagens, 
ela demonstrou muito apreço pelas praias urbanas, como as apresentadas nas imagens 6 e 8: “O horizonte, 
a praia branca, tem muito a ver com o que tenho lá”. Ressalta o coqueiral enquanto referência de imagem 
litorânea comentando sobre a imagem 7: “o coqueiral e os caminhos limpos sem pedra que tem por lá”. Porém, 
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Figura 83: Sobrevoo da praia de Tamandaré em que a areia limpa é evidenciada em quase sua totalidade e, em destaque, a tímida vegetação de restinga é pontuada em frente a uma residência. Fonte: 
Foto aérea, CPRH, 2013.

Figura 84: Diferentemente da orla com a areia branca, limpa, da área urbana em Tamandaré, a 
frente desta casa mantém uma vegetação de restinga expressiva, conforme relato do representante 
da comunidade no litoral sul. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Figura 85: Áreas frontais das casas a beira mar de Catuama mantendo uma vegetação rasteira de 
restinga em desenvolvimento. Fonte: Acervo pessoal, 2014.
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não reconhece a vegetação de restinga na imagem 1: “eu não acho que seja vegetação de praia”.

Vegetação – exercendo papel de segurança?
Como dito, de fato algumas áreas nas frentes de casas à beira mar preservam a vegetação rasteira de 

restinga, mas, surpreendentemente, o depoimento dos entrevistados aponta para um porquê, pelo menos, 
intrigante. Se, de fato, a vegetação de restinga possui uma característica pontiaguda, por que não fazer 
uso desse aspecto em prol de sua segurança, ou até mesmo, de domínio e apropriação do espaço público, 
no sentido de impedir o uso espontâneo pelos usuários? É o que demonstram os moradores dos litorais 
Norte e Sul que exercem a função de cuidadores de casas de veranistas situadas à beira mar, ao relatarem 
as orientações dadas pelos proprietários dos imóveis.

O morador do litoral Sul atribui a conservação da vegetação de restinga à uma decisão do proprietário 
com o objetivo de se evitar o uso da área de modo considerado não apropriado. Ressalta-se que essa 
conservação acontece ponderadamente, pois a poda das espécies mais arbustivas é feita regularmente 
para que a vista ao mar não seja interrompida. Ele justifica tal conservação pelo fato de os pescadores 
usarem a vegetação de restinga para abrigarem suas embarcações em frente à casa, “para esconder materiais 
de pesca, varas” e, no período de muito movimento na cidade, no verão, também impede os turistas de se 
esconderem no espaço entre as jangadas para práticas sexuais: “justamente por causa dos turistas que, de 
um termo geral, é um povo que não tem educação”. Mas, ao deixar a vegetação crescer, outro problema vem a 
surgir: “Todo mundo joga lixo, faz as necessidades”.

A moradora do litoral Norte, também cuidadora de casa de veranista, compartilha a mesma opinião: 
“Na	frente	da	casa	de	dona	Cecília	ela	não	deixa	arrancar	[...]	Ela	não	gosta	que	arranque	pra	o	povo	não	ficar	na	
frente da casa”.

O	mar	e	sua	significação
A praia, segundo Tuan (1980), possui dupla forma de atração: a segurança, em suas reentrâncias, e a 

aventura, no horizonte que se abre ao mar. O autor afirma que essa atração também pode ser explicada 
pelo desfrute da água e da areia que, embora irradiem direta e refletidamente a luz ofuscante dos raios 
solares, tal desconforto é compensado com a penetração da areia entre os dedos e o acolhimento da água 
que “recebe e ampara o corpo”.

Essa descrição sensível do autor verbaliza sentimentos por vezes difíceis de serem externados. Em 
uma investida à uma pessoa que passara uma semana reclusa na praia de Arraial D’Ajuda, distrito de 
Porto Seguro, Bahia, lhe foi solicitado que registrasse o que não se pode deixar de ter, o que melhor 
representa o litoral em uma imagem. O resultado obtido dessa solicitação ilustra as marcas da água na 
areia e encontro do corpo com a água e com a areia da praia, como pode ser visto nas figuras 86 e 87, cujas Figura 87: “Amooo!!!”. Foto: Patrícia Abud, 2015.

Figura 86: “Marcas da água do mar na areia”. Foto: Patrícia Abud, 
2015.
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Figura 88: Imagem que ilustra os bancos de areia na Praia de 
Catuama. Fonte: Alíria Carneiro, 2011.

legendas registram o relato a seu respeito, em que visualmente se percebe o apreço do mar no ambiente 
de praia.

Nos depoimentos, o mar se mostra um elemento sempre presente e crucial enquanto imagem do litoral 
e também atua como motivador da função de gestão pública exercida pela arquiteta urbanista, como ela 
relata: “O que me encanta é a paisagem. O mar, eu sou doida pelo mar. É uma coisa de vida, de encantamento. Eu 
sempre	tive	uma	relação	muito	forte	com	o	mar.	Então,	trabalhar	nessa	área,	para	mim,	é	um	desafio”.

O mar também se mostrou aspecto fundamental para a tomada de decisões sobre qual praia frequentar 
por parte dos veranistas. A qualidade do banho, temperatura, cor da água, são aspectos sempre presentes: 
“A qualidade da água do mar. Em Itamaracá, a vegetação existente no mar, que parece um cabelo, me incomodava 
no banho. No Sul, além de mais bonito, a água é mais limpa. A cor da água. Catuama não tem o banho de mar, 
diferentemente da praia do sossego, por ser muito plano e tem muita pedra [...] Se eu pudesse escolher, acho que eu 
escolheria o Sul pela qualidade do banho de mar”. E, descrevendo a imagem que mais a chamou atenção em sua 
chegada ao litoral Norte, a veranista complementa: “O mar, um verde mais claro com muita intensidade, a areia 
bem branca e muito sargaço na areia”, e novamente, a vegetação marinha surge ratificando seu incômodo.

Este aspecto também é destacado pela professora do curso de arquitetura e urbanismo: “a água, que é 
o que chama, o banho de mar [...] você vai pra Maria Farinha, Cruz de Rebouças, mas a água [...] aparentemente ela 
não	é	transparente	nem	azulada	como	a	do	litoral	Sul	então	tem	essas	diferenças	que	tem	influência	na	frequência	das	
pessoas”. Trata-se de uma característica de maior possibilidade de carreamento de sedimentos em direção 
ao mar no litoral Norte, como já mencionada no capítulo 2. 

A beleza natural, para uns, está relacionada diretamente à qualidade do banho, como mencionado pela 
veranista do litoral Norte: “(No) Sul, as praias eram tão bonitas, mais bonitas que o Norte, porque em Olinda, 
depois	que	colocaram	aquelas	pedras,	ficou	o	mal	cheiro	por	causa	da	falta	de	troca	da	água	confinada,	então	perdeu	
aquela beleza natural que tinha da praia da minha infância, e eu tomei abuso de ir até Olinda”. Em consonância, a 
veranista do litoral Sul revela: “Olinda não se toma mais banho. Algumas pessoas tomam banho mas é perigoso. 
Construíram diques pra não destruir a rua, a avenida inteira, mas eu não tomo banho em Olinda porque não é limpa. 
A opção maior, preferencial mesmo, foi por conta da pureza da água de Tamandaré, que realmente é uma praia muito 
procurada”. Desse modo, observa-se que os sentidos se misturam e se complementam, em que sensações 
olfativas e táteis interferem na percepção da paisagem.

Mas quando há o envolvimento, a apropriação do espaço, outros atributos ressoam na percepção do 
lugar, como afirma a veranista do litoral Norte: “o fato de eu dizer que é mais bonito, isso muda um pouco 
quando você se envolve com o local”, e descreve as qualidades do mar que lhe saltaram aos olhos quando 
uma relação se estabeleceu:  

“quando há uma vazante, parece que você vai chegar na África andando por cima daqueles corais. Pelos corais e pela 
vegetação, o sargaço, ela tem uns bolsões, tanto no litoral quanto aqueles elevados, as croas, os bancos de areias da 
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movimentação da maré, que mudam... tinham croas que não existiam e agora estão mais na frente [...] as vezes ela 
fica	tanto	azul	quanto	verde	e	isso	é	muito	bonito,	por	ser	nosso	espaço,	por	ser	nossa	casa,	você	vai	trocando	aquela	
qualidade da onda, com mais onda ou por que é mais azul, você vai vendo outras belezas”.

Aspecto místico do mar x provedor farto
Para os veranistas, embora inicialmente transmita um certo temor pelo desconhecido, posteriormente, 

o mar se mostra emanando um forte aspecto místico enquanto detentor de sentimentos que surgem em 
função de uma relação com o Divino a partir da contemplação do mar, possuidor de energias que denotam 
a purificação das pessoas:

“A	gente	via	o	sol,	a	lua	[...]	a	gente	fica	lá	porque	ela	começa,	é	linda	[...]	começa	faiscando,	parece	faisquinha	de	fogo	
começa, começa, depois ela aparece imensa, então isso ai e coisa muito linda que a gente nunca deixou de ir, a família 
toda.	Ai	a	lua	vai	subindo	e	a	gente	fica,	nesse	momento	há	um	silêncio,	quando	ela	fica	imensa,	com	o	reflexo	na	
água, no horizonte, ninguém fala, um silêncio muito profundo, porque cada um vê a grandeza de Deus, do criador do 
universo.	O	senhor	da	história	que	em	cada	lugar	fala	a	cada	um	como	quer.	Então	fica	todo	mundo	em	silêncio,	e	há	
uma oração, não verbal, a gente sente que é um momento de silêncio, ninguém diz que é pra rezar, mas todo mundo 
senta ali e fala na sua forma de querer falar [...] A relação com a água é de uma energia imensa. A água, pra mim, é 
de	uma	energia	imensa.	A	água	fica	lhe	movimentando	o	tempo	todo	[...]	Então	você	sente	uma	energia	enorme	que	
você não tem vontade de sair. E você não quer conversar com ninguém, só quer se relacionar com a água, olhando pra 
frente	e	vendo	a	‘infinitude’	que	é.	O	sentimento	é	de	grandeza	do	criador”.	(Veranista	litoral	Sul)

Ao olhar para o mar, a veranista do litoral Norte afirma que
“sempre	 vi	muita	 tranquilidade	 e	 isso	 que	 eu	 trouxe	 para	minha	 fase	 adulta	 quando	fico	 em	Catuama,	 sentada	
olhando irrestritamente do meu terreno para aquele horizonte que chega à África, onde eu passo horas olhando, era 
o	que	eu	fazia	quando	eu	era	pequena,	lógico	que	agora	filosofando	mais,	mas	eu	sempre	contemplei	a	imensidão.	
Quando eu disse que sentia medo era tentando expressar quão pequenos nós somos em relação à grandiosidade do 
mar.	A	contemplação	era	ao	brilho,	à	vida	[...]	A	água,	eu	sinto	uma	purificação.	Quando	eu	entro	sinto	que	o	peso	
daquilo	que	a	gente	leva	nas	costas,	quando	estou	em	Catuama	[...]	procuro	sempre	pensar	pouco	senão	fica	difícil	de	
eu	me	afastar...	por	mim	eu	não	voltava	mais	pra	Recife,	porque	ficar	ali	eu	me	sinto	purificada,	entendeu?	E	sinto	
tudo de besta que a gente dá peso na cidade... a vida existiria e eu sobreviveria sem a cidade”. 

Porém, esta relação é diferente daquela mantida entre o morador e o mar. Para os moradores, ele 
representa uma fonte farta de alimento, uma relação direta entre ser humano e natureza, como afirma a 
moradora do litoral Norte: “Já peguei muito peixe quando a maré tá seca, pegava uma vasilha cheinha. O mar é de 
fartura, de tudo tem. Tem camarão, tem siri, tem peixe, marisco... Na proporção que o povo vai chegando... por isso 
que o homem é abalado pela natureza. É o próprio homem que destrói a natureza, corta os matos...””

Durante a análise dos relatos surgiu um aspecto bastante marcante: o aparecimento de uma imagem 
de paisagem litorânea que se apresentou nítida. A dualidade entre imagem e percepção andam 

de mãos dadas na formação e composição dessa paisagem com características muito específicas. De um 
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lado a imagem é marcada pela presença do coqueiral, da areia branca e do mar enquanto elementos 
compositivos e, do outro lado, a calma, tranquilidade e purificação representam o aspecto bucólico desse 
ambiente em uma conotação de paraíso da praia.

Pôde-se perceber também a existência de uma ambiguidade nos sentimentos expressos pelos 
entrevistados. Se por um lado a calma, a rusticidade e atributos naturais promovem uma conotação de 
paraíso, por outro lado o conforto, a praticidade da vida urbana e dos acessos mais rápidos à cidade, 
a chegada dos veranistas e de novas indústrias para intensificar a economia de seu negócio local, são 
aspectos almejados, mesmo que para isso seja necessário abrir mão de seu sossego.

A vegetação de restinga, nesse contexto não é apresentada com tanta importância; por vezes aparece 
como elemento indesejado, mas sua presença é esperada quando se busca ressaltar a rusticidade do lugar. 
Assim sendo, a interpretação que se alcança é que essa dualidade de valores entre reduto bucólico em 
detrimento com os confortos da vida prática faz com que a imagem e o sentimento de ambiente litorâneo 
(coqueiral, areia branca, mar, tranquilidade, espiritualidade) se sobressaiam, deixando a vegetação de 
restinga em segundo plano.

Gestão	Pública

O interesse em investigar a participação da gestão pública, como dito, está relacionado ao 
entendimento de, inicialmente, como a paisagem interfere no controle e planejamento ambiental 

e, como a vegetação de restinga sofre uma forte pressão, principalmente pelo aumento da ocupação 
litorânea, a gestão pública vem a ser responsável pelo controle, em uma visão mais técnica, por meio do 
planejamento e dos instrumentos legais. Independentemente dos atributos estéticos, a gestão repercute 
não só na vegetação de restinga, mas na imagem do litoral que tende a ser sacrificada, podendo vir a 
contribuir com a salvaguarda, tanto da cobertura vegetal quanto da paisagem.

Para este detalhamento amostral, foram recrutados representantes da gestão enquanto controle e 
enquanto planejamento sobre o meio ambiente. Em ambos os casos, trata-se de funcionários públicos, 
vinculados ao governo do estado. 

Foram entrevistadas uma analista ambiental da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, órgão 
responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos causadores de significativo impacto 
ambiental; e uma arquiteta urbanista representante do Gerenciamento Costeiro – GERCO, da Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

A análise dos depoimentos resultou no agrupamento em temas, conforme segue:
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Gestão
Inicialmente, buscou-se o entendimento sobre como acontece a gestão pública ambiental estadual no 

âmbito do planejamento. A arquiteta urbanista, através de uma visão panorâmica sobre sua experiência 
no Gerenciamento Costeiro no estado de Pernambuco, esclarece que “o grande objetivo do Estado é 
implementar a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, instituída pela Lei nº 14.258/2010, de modo a garantir 
a sustentabilidade ambiental, sem a degradação ambiental [...] A meta atual é fazer o plano estadual de gerenciamento 
costeiro, instrumento da política”.

A Constituição de 1988 delegou a competência do uso do solo da orla aos municípios, quando antes 
era de responsabilidade da marinha. Segundo a arquiteta urbanista, devido ao fato de os municípios não 
possuírem uma infraestrutura suficiente para tal atividade, o Estado passou a assumir a gestão costeira.

Segundo Delgado (2014), depois da mobilização nacional que objetivou prover o litoral pernambucano 
de estruturas turísticas em 1992, novos investimentos foram intensificados com a intenção de “dotar as 
localidades litorâneas [...] de infraestrutura básica - urbana e de acesso para que assim, os investidores pudessem, 
de fato, se interessar pelas localidades” por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR/NE).  

Sobre esse contexto, a arquiteta urbanista relata que, “o litoral Sul [...] teve grandes empreendimentos que 
mudaram a estrutura da dinâmica de ocupação da área a partir do início da implantação do porto de Suape e o Centro 
Turístico de Guadalupe [...] o PRODETUR investiu muito nessa área, potencializando as atividades turísticas”. 
Com a implementação do programa nacional de gerenciamento costeiro pelo Estado, foram desenvolvidos 
instrumentos de política pública, com destaque para o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEEC, a fim 
de estabelecer as diretrizes ambientais, tendo como base a elaboração do Diagnóstico Socioambiental:

“começamos	com	a	APA	de	Guadalupe,	que	está	inserida	no	litoral	Sul,	depois	fizemos	o	litoral	Sul	e	em	seguida	
o litoral Norte. Então estabelecemos diretrizes de gestão e de uso e ocupação, diretrizes ambientais para subsidiar 
a gestão costeira [...] (e) estabelecer de forma sustentável o controle ambiental da área, promovendo a proteção e a 
conservação dos sistemas naturais e do patrimônio histórico-cultural [...] A APA veio como uma forma de contrapor 
esses investimentos e de criar uma área de proteção belíssima, garantindo a capacidade de suporte ambiental dos 
ecossistemas [...] (a ideia era de) criar diretrizes ambientais rapidamente antes que esses investimentos cheguem”.

Os trabalhos de elaboração dos diagnósticos socioambientais começaram a ser desenvolvidos, com 
a parceria da universidade, para subsidiar a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro 
–ZEEC, como ela diz: 

“(se)	faz	uma	radiografia	do	meio	físico,	identificando	e	mapeando	as	potencialidades	e	recursos	naturais,	e	do	meio	
socioeconômico,	identificando	as	atividades	e	usos	do	território,	tendo	como	resultado	o	mapa	de		uso	e	ocupação	do	
solo. Então, quando sobrepõe o uso e ocupação do solo sobre o meio físico é gerado o diagnóstico socioambiental aonde 
são	identificados	os	conflitos	de	uso,	risco	e	perda	dos	recursos,	a	qualidade	ambiental	e	as	intervenções	corretivas.		
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Com	base	nesse	diagnóstico	são	identificadas	as	zonas	homogêneas	e	são	estabelecidas	as	diretrizes	ambientais	para	
cada zona visando o desenvolvimento sustentável, o objetivo do zoneamento”.

A política ambiental estadual pressupõe uma gestão integrada costeira entre as instâncias federal, 
estadual e municipal, que tem como base o programa nacional de gerenciamento costeiro, que promoveu 
a integração da política patrimonial com a política ambiental, e segundo a arquiteta urbanista, deu origem 
ao surgimento do Projeto Orla, que  

“une  a Secretaria do Patrimônio da União com o MMA (Ministério do Meio Ambiente), o Estado e o Município que, 
por meio de ações integradas, busca o aperfeiçoamento de normas, que auxiliem na gestão costeira e na minimização / 
solução	de	conflitos	de	uso	e	ocupação	da	orla	marítima,	buscando	manter	as	características	ambientais	das	paisagens	
naturais,	parcialmente	modificadas	ou	aquelas	com	expressiva	transformação	decorrente	da	atividade	humana	[...]	
No Projeto Orla é elaborado um plano de gestão integrado do município [...] de forma participativa e integrado com 
as três esferas juntamente com a sociedade civil [...] Todos os atores que tem interferência na orla - barraqueiro, 
pescador, hoteleiro, secretaria das cidades, secretaria de meio ambiente, universidades que tem trabalhos ali [...] Para 
cada	problema	identificado	na	orla	marítima	são	estabelecidas	ações	e	medidas	estratégicas,	com	a	finalidade,	duração	
e responsáveis. Esse planejamento promove a gestão integrada costeira e fortalece o município”. 

O Projeto Orla teve suas diretrizes estabelecidas pelo Decreto n.º 5.300/2004, que regulamentou o Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro instituído pela Lei n.º 7661/88 e foi incorporado à política estadual 
como um dos instrumentos de gestão, como cita o Art. 4º do Capítulo IV da Lei n.º 14. 258, de 23 de 
dezembro de 2010, que instituiu a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro: 

“Para elaboração e implementação de quaisquer instrumentos de planejamento, ordenamento e gestão territorial 
da zona costeira deverão ser levadas em consideração as características sócio-ambientais, as diretrizes e as metas de 
proteção	ambiental	estabelecidas	no	Zoneamento	Ecológico	Econômico	Costeiro	-	ZEEC,	bem	como	nos	planos	de	
gestão integrada da orla marítima - Projeto Orla”. 

Do mesmo modo, o Projeto Orla corresponde às diretrizes a serem seguidas na ocasião do licenciamento 
ambiental dos empreendimentos a serem instalados na orla, como determina o Art. 5º do mesmo 
instrumento legal: 

“O licenciamento ambiental de atividades, obras e empreendimentos na zona costeira, além da legislação ambiental, 
deverá	obedecer	às	diretrizes	e	as	metas	de	proteção	ambiental	estabelecidas	no	ZEEC,	bem	como	nos	planos	de	gestão	
integrada da orla marítima - Projeto Orla”.

Em As Políticas Ambientais de Pernambuco: Marcos Reguladores de Pernambuco no Contexto Ambiental, 
publicado em outubro de 2010, a valorização da paisagem e dos atrativos turísticos estão entre os benefícios 
atingidos pelo Projeto Orla, dentre outros, e destaca também a participação popular na elaboração 
das políticas públicas. A arquiteta urbanista descreve o processo de elaboração da política pública de 
gerenciamento costeiro e cita a função do Estado como conciliador de interesses:
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“(Por meio de) um diagnóstico, uma visão da área, uma visão estratégica da área (se) estabelece uma minuta (para) 
depois [...] discutir com os diversos setores. Nessas audiências públicas, (se) traz a sociedade, dá um empoderamento 
à sociedade, para discutir o que ela quer para aquela área contribuindo para consolidação da prática do diálogo entre 
os diversos atores, onde cada um destes reconheça o valor de respeitar as diferenças e contribuam com o que tem de 
melhor para construção de um futuro sustentável da zona costeira.  Então, tem que harmonizar! Aqui tem que ter 
pescador,	aqui	tem	que	ter	o	setor	hoteleiro,	tem	que	(se)	definir	os	diversos	interesses	e	harmonizar	esses	interesses;	
nem tanto ao mar, nem tanto à terra”.

A participação popular corresponde a uma forma de apropriação da sociedade pelo espaço, pelas 
decisões de ordenamento; é a oportunidade de dar o devido poder para a sociedade buscar seus próprios 
interesses e, uma vez conciliados os diversos interesses, ela passa a ter condições de cobrar que se cumpra 
as diretrizes estabelecidas, como cita a arquiteta urbanista:  

“No Projeto Orla a sociedade se viu, os próprios barraqueiros, os jangadeiros que participavam do comitê gestor, 
pressionaram a nova gestão da prefeitura e disseram: ‘Não! A gente tem o projeto orla aqui e quer dar continuidade 
à essas ações’. Itamaracá, para mim, é um modelo [...] (em que se) conseguiu avançar bastante nessa área [...] Por 
exemplo, depois que a gente fez o PGI, uma das atribuições que estava no plano de gestão era fazer o plano das 
atividades náuticas, o ordenamento das atividades náuticas que se tem lá: Kitesurf, jet ski, transporte de pessoas 
de turistas (da Praia) do Forte para a Coroa do Avião [...] tem aqueles jangadeiros, tem pescador, tem marinas, tem 
banhistas. Fizemos de forma participativa, reunindo todo mundo que estava envolvido com estas atividades. Então 
foi	elaborado	o	Zoneamento	Ambiental	e	Territorial	das	Atividades	Náuticas	–	ZATAN	da	Ilha	de	Itamamacá,	que	
estabeleceu as diretrizes ambientais para cada atividade náutica e foi aprovado por decreto municipal”. 

No âmbito do controle ambiental, por sua vez, o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental correspondem a importantes instrumentos de análise prévio ao licenciamento 
ambiental, onde são apontadas as fragilidades da localização em que o empreendimento será instalado. 
A analista ambiental esclarece as características dos empreendimentos em que, através de um Termo de 
Referência elaborado pelo setor específico, se solicita o EIA/RIMA: 

“(A) decisão tem base na característica do empreendimento, da tipologia, das suas particularidades e na característica 
da área.  Pode ser um empreendimento pequeno, não estar incluído na resolução (CONAMA nº 1) de 86, mas a 
localidade que ele está se instalando é excessivamente frágil, um ambiente de muita fragilidade ambiental? Então 
vai (se) requerer um EIA/RIMA [...] Característica do empreendimento, da tipologia [...] olha(-se) primeiro para a 
resolução, o quanto ele é capaz de gerar poluentes, impactos ao meio ambiente, considerando sempre o meio físico, 
biótico e o socioeconômico. [...] Aqui é visto igualmente: o ambiente, a fragilidade. [...] É basicamente isso, a tipologia 
e	característica	do	empreendimento	e	característica	da	área;	o	quanto	frágil	é	essa	área”.

No que diz respeito à fragilidade ambiental, a opinião é unânime sobre o ambiente costeiro. Segundo 
a arquiteta urbanista, 

“uma praia depende da onda que vem lá do oceano índico, da onda do Atlântico Norte que interfere na praia daqui, 
então não (se) tem limites (fronteira). (Ao) se colocar alguma estrutura na praia, (pode-se) desencadear um processo 
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erosivo, acabar com a praia, a exemplo do que pode se observar em trechos da Região Metropolitana do Recife, que 
em vez de praia arenosa temos estruturas de pedras degradando a paisagem. O equilíbrio de uma praia depende 
da relação entre o aporte de sedimentos e a capacidade de transporte, sendo que alguns fatores externos, como 
mudanças do nível do mar ou a construção de obras de engenharia, que interrompam o transporte litorâneo de 
sedimentos,	podem	modificar	o	equilíbrio	da	praia	que	em	Pernambuco	depende	do	transporte	que	alimenta	a	praia	
de sul para norte. [...] manguezal, praia, esses ambientes que são extremamente frágeis e de uma riqueza biológica, 
são fundamentais para a sustentabilidade costeira”. 

A arquiteta urbanista, por fim, justifica a importância de uma eficiente política de gestão ambiental 
como instrumento da garantia de manutenção da faixa de praia, enfatizando o caráter democrático da 
orla: 

“É importante a proteção do ambiente praial porque é uma área muito dinâmica ... depende do mar, da onda... uma 
hora, na maré baixa, (se) tem 100 metros de praia, na maré alta [...] a praia reduz à metade [...] É preciso de um 
parâmetro [...] pelo menos uma faixa para o lazer e o turismo. Porque o único espaço democrático que (se) tem no 
país é a praia. A Política Estadual de Gerenciamento Costeiro no seu art. 10 estabeleceu uma faixa de proteção da 
praia, de forma a garantir o espaço para o desenvolvimento das atividades de laser e turismo, aonde (vai se) colocar 
a barraquinha, (vai se) jogar vôley, frescobol”.

Em uma reflexão acerca das transformações ocorridas no litoral a partir da instalação dos 
empreendimentos, a analista ambiental considera o litoral como 

“áreas naturais que [...] deveriam ser preservadas. A partir do momento que se coloca um monte de gente, o povo vai 
poluir, vai contaminar, vai transformar o ambiente natural de forma desnecessária. Não precisava ser tão perto do 
litoral, chegar tão nas margens. Pode ser algo mais recuado para manter o estuário, aquela área natural, para manter 
preservada [...] (se) o homem chegou perto, vai ter alguma destruição, vai ter alguma degradação [...] Todo aquele 
território,	aquela	terra,	tudo	construído,	com	aquelas	edificações	do	empreendimento...	os	coqueirais,	iam	sair	todos.	
Quem está no continente perde a visão do mar e quem está do outro lado também [...] uma barreira em que você perde 
a visão do horizonte, a paisagem. Não concordo com esse tipo de empreendimento”. 

Considerando que o litoral e, portanto, a área de restinga se apresenta frágil por ambas as gestoras, 
por toda dinâmica natural que envolve forças acima do controle humano, e considerando ainda que a 
decisão pela solicitação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, o 
EIA/RIMA, tem como base, entre outros fatores, a fragilidade do local, se questiona se não seria prudente 
considerar que todos os empreendimentos que visem ser instalados em áreas litorâneas sejam obrigados 
a passar por uma análise mais apurada antes de sua licença de instalação ser liberada a fim de se evitar 
que danos irreversíveis aconteçam tanto ecologicamente quanto paisagisticamente.

Relevância da Paisagem
Como visto acima, a importância da paisagem está prevista, dentre outros aspectos, como um dos 
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Figura 89: Projeto Novo Recife à esquerda, “Torres Gêmeas” à direita, ambas sobre a matriz do antigo Recife, de gabarito predominantemente baixo. Fonte: http://www.novorecife.com.br/o-projeto. 
Acessado em 05/02/2016.

benefícios almejados com a implementação das diretrizes do Projeto Orla e, portanto, se mostra um 
assunto de extrema importância nas políticas ambientais do estado.

Ao ser questionada sobre a relevância da paisagem, a arquiteta urbanista transmite a certeza da 
paisagem enquanto potencial: 

“A paisagem é fundamental. A paisagem está ali como um grande potencial de beleza cênica [...] a sustentabilidade 
ambiental depende da paisagem conservada [...] A paisagem. O gerenciamento costeiro, para mim, é uma forma de 
você garantir a paisagem. Eu gosto dessa parte de controle urbano, controle ambiental, de (se) poder fazer as coisas 
de forma sustentável, de maneira honesta, ética”. 

Na ocasião da entrevista, acontecia no Recife uma forte pressão popular a respeito do Projeto Novo 
Recife. Trata-se de uma área equivalente a 100 mil metros quadrados que pertencia ao espólio da Rede 
Ferroviária Federal herdado pela União e, em leilão, a área foi arrematada pelo citado Consórcio Novo 
Recife49, que propõe a ocupação da área do Cais José Estelita com uma série de equipamentos urbanos, 
entre os quais estavam incluídas edificações de alto gabarito, grandes torres de uso residencial, a exemplo 
do que aconteceu em 2005 “com a construção dos dois altos e modernos edifícios (apelidados de ‘Torres Gêmeas’)”, 

49 Consórcio formado pelas empresas Ara Empreendimentos, GL Empreendimentos, Moura Dubeux Engenharia e Queiroz Gal-
vão. Disponível em http://www.novorecife.com.br/o-consorcio. Acessado em 31/01/2016.
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em que Veras50 (2014) descreve a implantação desse empreendimento como “tão danoso e estranho que torna 
toda a cidade pré-existente rodapé dos novos empreendimentos”. 

A arquiteta urbanista, citando o caso do Cais José Estelita como exemplo, reforça a visão de paisagem 
enquanto potencial histórico e cultural que, embora funcionando como fator atrativo, precisa ser 
preservada, afirmando ainda que a exploração da paisagem pode acontecer, mas de forma sustentável: 

“No Cais José Estelita, o que (se está) protegendo não é uma paisagem natural, (está se) protegendo uma paisagem 
histórica, uma paisagem da cidade. Tem vários tipos de paisagem: a paisagem construída de sua cidade, a paisagem 
da beleza natural ... Não se pode estar destruindo essa paisagem! [...] O histórico de Recife, o centro do Recife, 
aquela	entrada	do	marco	zero...	construir,	modificar	essa	paisagem	é	uma	coisa	que	compromete	e	interfere	na	parte	
histórica do Recife [...] Acho que pode-se ter de maneira sustentável. [...] compatibilizar, harmonizar o ambiental 
com a própria construção”.

Sob esse ponto de vista, a paisagem representa uma virtude, confere valor ao local, e, por isso, no caso 
do litoral, ela corresponde a um objeto de venda por parte do capital, como cita a arquiteta urbanista: 

“vende(-se)	a	paisagem	[...]	mas	depois	vai	degradar	se	não	(fizer)	de	forma	sustentável	[...]	(O	arquiteto)	foi	contratado	
(pelo) capital (que quer) otimizar aquela área ao máximo, sem procurar ver a sustentabilidade ambiental da área. [...] 
De uns tempos para cá a arquitetura começou a ver muito a questão da paisagem dentro desses empreendimentos. 
Mas é uma luta por conta do capital”.

No licenciamento ambiental, a contribuição à valorização da paisagem acontece como item de cálculo 
para a compensação ambiental, como esclarece a analista ambiental que ressalta o desconhecimento de 
uma atuação mais ativa do órgão sobre o controle da poluição visual: 

“Eu não sei se o órgão exerce alguma atividade na prática em relação a isso. [...] Mas em termos dos empreendimentos 
da CPRH, não tenho conhecimento se alguém avalia esse tipo de coisa [...] um dos itens que entra na avaliação é a 
questão	da	paisagem	[...]	todos	esses	empreendimentos	com	EIA/RIMA	tem	a	compensação	ambiental	financeira,	e	
para calcular essa compensação (se) usa a resolução CONSEMA de Pernambuco, número 4/2010 [...] e um dos itens 
que, na construção dessa resolução não constava e (se) constar, é a paisagem. Alteração de paisagens notáveis, um 
item. No caso (do Costa) de Guadalupe, não tenho dúvida que aquilo vai alterar uma paisagem notável”.

A paisagem, no entanto, não se mostra motivo suficiente para a decisão sobre o deferimento, ou não, do 
processo. Para a analista, a solução encontrada para mitigar o problema se restringe à questão ambiental 
em que, embora seja reconhecido que não é a melhor solução e que não resolva o problema da paisagem 
perdida, são solicitadas compensações: 

“Apesar	de	ser	um	item	que	(se)	considera,	que	(se)	acha	importante,	(a	paisagem)	não	é,	por	si	só,	suficiente	para	
indeferir [...] mas ai vêm as compensações [...] compensar também é um instrumento da política de meio ambiente, 

50 Trecho do texto distribuído na audiência pública realizada em 17 de julho de 2014, de autoria da arquiteta e urbanista Lúcia 
Maria de S. C. Veras, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, intitulado “Por que 
Arquitetos, Urbanistas e Paisagistas não concordam com o projeto Novo Recife?”
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Figura 90: Foto da formação conhecida como “jacaré” tirada a partir do Rio Sirinhaém, conforme indicado na figura 91. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

Figura 91: Imagem aérea da Praia de Guadalupe, local em que se pretendia implantar o 
empreendimento Costa de Guadalupe, processo indeferido pela CPRH. Fonte: CPRH, 2013.

Figura 92: Mapa do Plano Diretor Geral do Projeto Costa de Guadalupe, constante no Estudo 
de Impacto Ambiental do processo indeferido na CPRH. Fonte: Pires Advogados e Consultores, 
rev. 2013, Cap. 2, p. 28.
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mas no momento em que se mexeu, perdeu a paisagem. Por mais que se compense, não é a mesma coisa [...] Visualiza(-
se),	identifica(-se),	se	for	possível,	alguma	alteração	no	projeto	pra	não	perder	tanto	a	paisagem	[...]	e	contabiliza(-se)	
na compensação [...] Tenta(-se)! Se não conseguir mudar o projeto de alguma forma, solicita(-se) essa compensação, 
que não vai trazer de volta a paisagem, mas é o que está nas nossas possibilidades”.

Posteriormente, será demonstrado o aspecto dos entraves enfrentados pela gestão pública em que se 
configuram obstáculos para o controle ambiental; dentre eles, será mostrado que as interpretações de 
conceitos e instrumentos legais, em consonância com o interesse particular, podem repercutir em ações 
que chegam a ser questionados na justiça, como desabafa a arquiteta urbanista: 

“E paisagem? Paisagem para você é uma coisa, para outra pessoa é outra. E quando eles querem um parecer 
técnico, um especialista diz uma coisa e outro diz outra. Então, tem sempre pareceres diferentes da área [...] um 
diz que é restinga o outro parecer diz que é praia, com legislações diferentes [...] Quando não (se) tem, com esses 
empreendedores, uma lei, (eles dizem): ‘onde está isso?’ [...] Os grandes projetos, por ser essa área muito visada pelo 
capital, grande parte dos nossos projetos de compensação ambiental de áreas degradadas foram para justiça”.

Como dito, a paisagem não é mensurável, envolve questões culturais, além de passar pelo crivo da 
dimensão estética. Desse modo, entende-se uma das principais causas pelas quais a paisagem não tenha 
autonomia para se apresentar, por si só, motivo suficiente para as decisões mais firmes em relação ao 
licenciamento, principalmente por este priorizar, mais uma vez, questões técnicas com as quais o capital 
se mune para vencer as batalhas mantidas com a gestão pública.

A Vegetação
Diferentemente da paisagem, a vegetação se apresenta como um item tecnicamente mensurável e 

passível de preservação, sendo detentora de inúmeros instrumentos legais de proteção. É nesse sentido 
que a arquiteta urbanista afirma que “o controle ambiental é fazer cumprir a legislação, porque essas áreas 
de vegetação estão preservadas: mata atlântica, os manguezais, eles são preservados [...] Quando (se) estabeleceu 
estas políticas públicas foi justamente para proteger essas áreas, estabelecer as áreas de proteção da vegetação, dos 
potenciais dos recursos hídricos, não só vegetação”.

Desse modo, é possível que, através de diretrizes estabelecidas nas políticas públicas, nos zoneamentos, 
das restrições definidas nas leis de uso e ocupação do solo, sejam preservados o ambiente de praia, a 
vegetação de restinga, como ela defende que aconteceu no litoral Sul pernambucano:  

“para diminuir o impacto sobre a paisagem e tentar preservar ao máximo, por exemplo, a área da APA de Guadalupe, 
ao norte de Barreiros, estabeleceu limites de ocupação, de impermeabilização do solo, para (se) proteger o máximo da 
restinga.	Então,	por	exemplo,	tem	lotes	mínimos	de	1000	m²;	dependendo	da	fragilidade	daquelas	áreas	de	restinga,	
não (se) poderia ocupar com lotes pequenos, justamente para (se) manter o máximo daquela vegetação”. 

Exemplificando o acontecido no litoral Norte, a arquiteta urbanista relaciona a ação como forma 
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preservação de determinada paisagem, e no caso da restinga, como um meio de valorização da paisagem 
litorânea: 

“Ali	em	Golfinhos,	no	litoral	Norte,	(se)	estabeleceu	lotes,	naquela	área	que	tem	manguezal,	mata	atlântica,	uma	
paisagem	belíssima	ficou	estabelecido	que	 ...	onde	não	é	área	de	mata,	você	só	pode	 ter	 loteamentos	com	lotes	de	
1000 m², no mínimo. Isso tudo foi pactuado dentro do próprio zoneamento. Só pode impermeabilizar, se não me 
engano, 1/3 da área. Tem um padrão desse que (se) procurou estabelecer para valorizar mais a paisagem dessa área 
do litoral”.

Depondo sobre um caso em que o proprietário de alguns terrenos no litoral Sul se beneficiou 
conquistando áreas de praia – “A partir da vegetação eles diziam que não era mais praia, que é quando 
começa o outro ecossistema. Então ele começou a plantar...”, e a fim de se evitar possíveis futuros prejuízos 
relacionados às diferentes maneiras de se considerar a restinga, a arquiteta urbanista defende que na “lei 
de gerenciamento costeiro (se) inclui a vegetação de restinga. Então, essa política de gerenciamento costeiro inclui 
a vegetação de restinga na área de proteção [...] foi um avanço em relação à legislação Federal [...] restringiu mais 
a área”.  Trata-se, mais uma vez, do surgimento de um problema com relação às possíveis interpretações 
sobre conceitos anteriormente mencionados, então, ao ser questionada sobre o fato de que a restinga já é 
legalmente preservada, ela complementa: “mas há controvérsias, então era importante que a gente estabelecesse 
a diretriz””.

No que diz respeito ao licenciamento, o processo é analisado avaliando-se o que vai ser suprimido em 
termos de vegetação, como afirma a analista ambiental: “No próprio estudo, no EIA/RIMA (se) pede toda a 
caracterização dessa vegetação [...] explica(-se) em um termo de referência, detalhado, para esperar que venham as 
informações, praticamente um inventário da vegetação que existe”; mas a decisão pelo licenciamento, ou não, 
não vai passar pela análise do que vai ser implantado no lugar.

O projeto de plantio não é solicitado para a área em que a vegetação vai ser suprimida. Na verdade, 
o projeto de plantio representa um “detalhe do paisagismo” que só deve aparecer no projeto executivo, 
momento da solicitação de processo para emissão da Licença de Instalação (LI), que poderá ser analisado 
em outro setor. Desconhecendo a análise do projeto de paisagismo, a analista relata que 

“o detalhe do paisagismo, da vegetação que vai compor aquela paisagem que vem no empreendimento não vem 
ainda na fase do projeto que a gente trabalha [...] A fase de LI é que é emitida com o projeto executivo [...] O projeto 
executivo vai trazer todo um detalhamento do projeto de arquitetura, do paisagístico e tal. Ai certamente com o setor 
de uso do solo. Se eles têm esse olhar, se é analisada essa questão, não sei”.

Segundo a gestora, a intenção do projeto de plantio nos estudos preliminares é considerada irrelevante, 
uma vez que não vem a interferir nos aspectos que interessam à análise, que são a localização e a concepção 
do empreendimento: 

“É você dizer se aquele empreendimento pode se instalar naquele local e se a concepção dele pode também, então o 



155Navegando pelo imaginário dos praieiros

detalhe das espécies que vão constar não interfere na localização nem na concepção. O empreendimento vai continuar 
sendo aquele, a concepção dele é aquela, a localização dele é essa [...] Da parte que é suprimida, aí sim! Tudo isso 
(se) pede com bastante detalhe porque aí é onde interessa na parte da localização. Esse empreendimento pode ou não 
pode ser instalado nessa localização, que espécies serão suprimidas, que quantidade? Aí sim, interfere porque se for 
numa área de vegetação nativa, em estágio médio/avançado de regeneração, aí não pode, vai interferir diretamente na 
localização, mas as espécies que vão ser plantadas no projeto, aí não tem relação com a LP”. 

Depois de licenciado e aprovado, é comum que a vegetação seja implantada sem nenhum critério 
no empreendimento, como disse a analista a respeito da imagem 4, uma foto tirada em um resort, um 
ambiente antrópico vegetado com espécies mistas - próprias da restinga e ornamentais: “aqui já é dentro de 
algum condomínio, algum hotel, esses empreendimentos turísticos. Aí tanto faz, se é no Norte, no Sul, como é um 
empreendimento, faz o que quer...”.

No entanto, mesmo considerando que a localização é um fator de alta relevância para a análise do 
processo e reconhecendo a importância de sua cobertura vegetal em áreas de vegetação nativa, causa 
estranhamento que o plantio que virá a ser implantado seja considerado um detalhe irrelevante, uma vez 
que a composição florística interfere diretamente no ecossistema em que o empreendimento está inserido, 
principalmente no que diz respeito à avifauna da região. 

Ao final da entrevista, relatou-se o processo de licenciamento da Bahia, que possui uma forte legislação 
de proteção da paisagem devido aos fatos históricos daquele litoral; nesse estado, os projetos enviados 
para aprovação são compostos por imagens ilustrando o resultado final da implantação na paisagem, 
incluindo uma lista com a previsão das espécies que comporão a intervenção paisagística. Embora 
reconhecendo que não se fazia uma prática solicitar dos empreendimentos uma lista com a previsão das 
espécies que comporão o projeto paisagístico, ao ser apresentada ao argumento acima e ao caso da Bahia, 
a analista avaliou a pertinência e considerou a ideia de incluir a solicitação das espécies do projeto de 
plantio no termo de referência em alguns casos.

Entraves da Gestão Pública
Após uma panorâmica sobre o funcionamento da gestão como um todo e os pensamentos que orientam 

e determinam diretrizes para o planejamento e controle ambiental, vale sentir os possíveis entraves 
encontrados no dia a dia da atuação dos servidores públicos, desde questões administrativas até aquelas 
alheias à administração pública que, direta ou indiretamente, intervêm de alguma maneira no controle 
ambiental em geral e, em específico, nas áreas litorâneas.

Administrativos
Depoimentos sobre a falta de preparo, treinamento, incentivo e motivação dos recursos humanos, 

incluindo os técnicos que lidam diretamente com o licenciamento ambiental dos empreendimentos, 
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e o número reduzido do corpo técnico, se apresentam como uma situação propícia ao surgimento de 
perfis passivos, ao retrabalho e à ineficiência no controle e fiscalização ambiental. Trata-se de problemas 
administrativos que interferem diretamente no licenciamento ambiental e, por consequência, nas alterações 
da paisagem que os empreendimentos em locais costeiros possam vir a causar. 

Referindo-se ao processo de acolhimento dos novos analistas ambientais, recém chegados por meio 
de concurso público, a analista ambiental depõe que não houve um direcionamento na atuação técnica, 
justificando a necessidade de treinamentos específicos devido à lacunas na formação profissional, e 
consequentemente esta situação promove a perpetuação de funcionários não comprometidos com a 
gestão ambiental; um problema que vem a criar situações em que o interesse em benefício próprio pode 
se superpor aos interesses da sociedade:

“Não foi legal o acolhimento das pessoas que entraram como servidor no concurso [...] recebe uma cadeira para 
fazer o trabalho e pronto. Não é assim! Principalmente a parte de meio ambiente que é muito novo e poucos são os 
cursos que você vê alguma coisa na sua formação acadêmica [...] Em relação à gestão de pessoas, existe esse problema, 
difícil de reverter quando não foi feito corretamente na hora certa, e relacionando isso com o meio ambiente e com as 
atribuições da CPRH, é muito fácil se fazer o que se quer”. 

Nem todos os processos são conduzidos para se solicitar a elaboração do EIA/RIMA. A triagem é 
feita pelos técnicos que, no momento da análise, decidem pelo envio, ou não, do processo para o setor 
competente, caso considerem o empreendimento de significativo impacto ambiental; no entanto, se houver 
algum interesse por parte de técnicos mal-intencionados, o processo pode ser liberado sem a elaboração/
análise de um EIA/RIMA. 

Nesse sentido, outro aspecto também é prejudicado, como relata a analista a respeito da falta de 
treinamento dos funcionários que triam os processos de licenciamento no momento de sua abertura 
acumulando, por vezes, erros de documentação: 

“Poucos são os processos que (seguem) bem instruídos [...] Não sei se o (setor de) protocolo da CPRH tem instrução 
para isso... Talvez pouca gente, a correria, muitos processos entrando, não dá tempo para conferirem ou não sabem 
mesmo. É complicado... Uma coisa é o formulário, agora um documento mais técnico, quem vai avaliar se o documento 
técnico	está	ali	ou	não?	Não	é	fácil,	mas	enfim...	Não	existe	esse	corte	no	protocolo,	o	processo	entra	de	todo	jeito”.	

Outro problema que envolve os documentos entregues ao órgão ambiental para serem analisados tem 
a ver com a má qualidade na elaboração dos estudos ambientais, como ela diz:  “os estudos são ruins, são 
péssimos”. E afirma ainda que o aspecto socioeconômico é uma das principais fragilidades existentes nos 
EIA/RIMA’s encaminhados para análise: 

“O que se dá menos importância é o meio socioeconômico. Talvez por se ter essa visão de meio ambiente, pensa-se mais 
na	parte	biótica.	Os	estudos	socioeconômicos	são	péssimos;	as	pesquisas	que	se	pedem	não	são	feitas	adequadamente	
[...] mas o que acho o pior é a parte socioeconômica. Julgo que seja porque se dá menos importância [...] durante 
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a análise, temos um momento que paramos [...] para pedir complementação [...] A lista é imensa, com 50, 60, 70 
questões, para completar aquele estudo que não está completo [...] Um problema grande... uma coisa que era para a 
gente analisar em 120 dias, passa 1 ano, 1 ano e meio nesse vai e vem”. 

Trata-se de um procedimento que contribui para o desperdício das horas técnicas, que são despendidas 
em análises de processos incompletos ao invés de dedicarem esforços na fiscalização e controle dos 
empreendimentos já instalados e, com isso, possíveis degradadores ambientais são motivados, como 
relata a analista: “Eles propõem algo muito difícil de controlar que é a poluição ao meio ambiente [...] Então que 
controle vai ser esse com relação ao resíduo jogado, ao esgoto? Eles propõem um controle muito grande que eu não 
sei	se	 fazem,	porque	o	poder	público	não	fiscaliza,	não	tem	condições	para	fiscalizar,	então	fica	por	 isso	mesmo”. 
No mesmo sentido, concorda a arquiteta urbanista: “O grande problema, a falha no controle, é que não (se) 
monitora	o	que	(se)	implantou.	Existe	uma	dificuldade	enorme.	Você	não	tem	aqui	equipe	suficiente	para	ir	atrás	do	
monitoramento”.

A situação do número reduzido de técnicos também é relatada pela arquiteta urbanista quando ressalta 
a necessidade de parceria com os municípios e a importância do Projeto Orla como instrumento de 
integração política na gestão costeira: “Infelizmente os nossos municípios, embora eles tenham essa (competência) 
desde	88,	existe	uma	insuficiência	de	quadro	para	apoiar	essa	fiscalização.	O	governo	federal	está	em	Brasília	e	não	
vai	fiscalizar	aqui.	Então,	tem	o	Estado,	os	órgãos	estaduais,	OEMAs51, que apoiam, mas você precisa do município 
que é a escala local e a competência é dele, e aí o Projeto Orla vem como para apoiar essa gestão”. E, diante da falta 
de outros recursos, vários artifícios são utilizados a fim de suprir a necessidade de recursos humanos para 
o desenvolvimento dos diagnósticos ambientais que precedem a elaboração do Zoneamento Ecológico-
Econômico, como demonstra o relato da arquiteta urbanista: “vários pesquisadores com bolsas da FACEPE52, 
com bolsas do CNPq53, a estratégia foi trazer os pesquisadores, para dentro da CPRH”.

Trata-se de uma insuficiência que repercute no prejuízo sofrido por toda a população. Reconhecendo 
a praia como um ambiente democrático e de uso público, a arquiteta urbanista defende a manutenção da 
faixa de praia para uso recreativo da população, mas reconhece a ineficiência da gestão pública sobre o 
controle, a fiscalização dos empreendimentos e, por consequência, a forma irregular de ocupação da orla 
se estabelece: “Praia é um bem público? [...] então tem que (se) garantir essa faixa de areia para você poder passear 
na	praia,	o	que	não	está	acontecendo	em	função	da	insuficiência	de	um	controle	ambiental	mais	rigoroso.	Muitos	
destes empreendimentos ocuparam a faixa de praia”. E exemplifica: “No	loteamento	inicial,	você	definia	aqueles	
33 metros de proteção da faixa, para (se) ter essa garantia de poder, na maré alta, passear pela praia, mas os muros 
começam a avançar. Muitas vezes até por desculpa ‘para não ter barraqueiro aqui na minha frente’, então (se) começa 
51 Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMA), cuja competência abrange o licenciamento de atividades de impacto ambiental 
dentro dos limites territoriais do estado.
52 Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), órgão de fomento à ciência e à tecnologia, vinculado à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco.
53 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência de fomento à pesquisa científica e tecnológica 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
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a invadir”.

A perda ambiental acontece em várias escalas. Segundo o estudo de Tavares e Coelho Júnior54, as 
Leis Autorizativas possuem grande responsabilidade por perdas de área de manguezal no estado de 
Pernambuco. Embora considerado por muitos instrumentos legais como Área de Proteção Permanente, sua 
supressão é permitida mediante autorizações expedidas por leis ordinárias quando o caso é considerado 
como de Utilidade Pública e Interesse Social. Os autores ressaltam que, embora o Código Florestal Federal, 
que protege o ecossistema manguezal, seja datado em 1965, a primeira lei ordinária localizada no site da 
Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, com o fim de autorizar a supressão de manguezal, data 
em 1997.

Esse estudo considerou as áreas suprimidas pelas leis autorizativas datadas a partir de 1997 e, diante 
dos resultados obtidos, os autores concluíram que o Governo do Estado de Pernambuco é o maior 
desmatador de manguezais dentre as demais Unidades Federativas, tendo sido autorizado o desmate de 
uma área correspondente a 675,3221 ha, sendo que mais de 97% são destinadas ao Complexo Portuário 
Industrial de Suape, cuja área suprimida soma 665,3461 ha. Essa situação é considerada por ambas as 
gestoras como irreversível e, na medida do possível, ações são empreendidas no sentido de minimizar o 
prejuízo ambiental da área que foi concebida como industrial.

A esse respeito, a arquiteta urbanista cita as áreas de compensação de mangue, em que se buscava 
beneficiar o mesmo ecossistema que havia sido prejudicado, e relata que “não (se) conseguia porque o 
manguezal	que	iria	(se)	recuperar	ali,	futuramente	ele	ia	ser	uma	indústria.	Ele	tem	uma	lei	específica	que	aquela	
área vai ser uma área industrial. Então Suape é uma área fora dessa paisagem, porque não (se) tem como segurar”. 
Locais de compensação de áreas degradadas, quando são implementadas, estão associadas ao interesse 
do capital, como ela fala ao se referir à área de recuperação da vegetação contida dentro do próprio EIA/
RIMA da refinaria: “Não	é	nada,	não	é	nada,	mas	sempre	associado	ao	capital,	a	refinaria	precisa	de	água,	então	ela	
precisa plantar para ela ter o manancial da água, o potencial hídrico dela”.

Um aspecto que dificulta, atrasa ou interfere nas possíveis ações em prol do desenvolvimento e da 
execução das políticas públicas que surgiu nos depoimentos é a questão financeira e burocrática que, por 
vezes, acontece dentro da própria máquina governamental. Ao relatar a conquista de uma área do Estado, 
que seria destinada à Associação de Jangadeiros para apoio da atividade em uma ação de ordenamento 
do litoral Norte, as palavras da arquiteta urbanista demonstram o processo percorrido: 

“Isso foi uma articulação de quase 1 ano e meio, até ir para a assembleia desafetar a área que foi mais outro ano. 
Mas	agora	eles	têm	uma	área,	a	implantação	do	ZATAN	[...]	é	um	grande	processo!	Inicialmente,	para	sinalização	
do zoneamento teria que ter as boias da Marinha, mas só que cada boia dessa é setenta mil reais. Então existe uma 

54 TAVARES, Patrícia F.; COELHO JR, Clemente. Uma Abordagem sobre a Perda de Áreas de Manguezal pelas Leis Autorizativas 
no Estado de Pernambuco. IV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Salvador/BA – 25 a 28/11/2013. Disponível em http://
www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2013/VI-025.pdf

Figura 93: Imagem aérea do Porto de Suape, localizado em 
Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. Fonte: CPRH, 2013.
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Figura 94: Imagem aérea do Pontal de Serrambi ilustrando a área ocupada pelo hotel em 2006. 
Fonte: CPRH, 2006.

Figura 95: Imagem aérea do Pontal de Serrambi ilustrando o avanço da área ocupada pelo hotel, 
constatado pelo sobrevoo realizado pela CPRH em 2013. Fonte: CPRH, 2013.

dificuldade	e	você	vai	ter	que	enfrentar	novos	desafios	para	a	gestão	costeira”. 

Como dito, as diferentes visões, opiniões e interpretações de leis, de 
conceitos, adicionadas às questões de pessoal citadas anteriormente, causam 
uma discordância do que vem a ser mais apropriado para a preservação, como 
ela diz: 

“na Universidade diversos professores, diversas visões. Em uma área do Pontal de 
Maria	Farinha	que	(se)	definiu	uma	área	de	proteção,	(foi	dito):	‘ah!	Mas	isso	aqui	
não é praia, isso aqui é uma área de pontal, uma área de restinga geológica, então 
como	não	é	praia,	não	se	pode	definir	a	área	de	proteção	como	praia’,	então	ele	pode	
ocupar [...] Aí começa o embate técnico dentro dos pareceres da universidade. (Para) 
um é restinga geológica, que diz que não é protegido, (para) outro é só vegetação 
de restinga que a lei protege [...] Quando (se) tem vegetação no solo eles dizem que 
não é restinga. Para mim, aquilo ali é praia, aquilo faz parte do ambiente praial. 
A praia tem uma área com vegetação de restinga, e não deixa de ser praia. Mas há 
controvérsia de pareceres técnicos que vão ser dirimidos na justiça. Mas a gente 
procurou estabelecer essas diretrizes para proteção dessas áreas [...] Os grandes 
projetos, por ser essa área muito visada pelo capital, grande parte dos nossos projetos 
de compensação ambiental de áreas degradadas foram para a justiça”.

Esse tipo de entrave se mostra comum em ocasiões em que o interesse 
privado, o capital, vai ao encontro de interesses escusos de políticos ou 
funcionários públicos mal-intencionados dando margem à corrupção, como 
exemplifica a arquiteta urbanista, que cita uma das ações tomadas para evitar 
esse tipo de situação: 

“Por exemplo, ali na praia de Serrambi, no pontal de Serrambi. Aquela área foi 
conquistada	da	área	de	praia.	[...]	Pela	Lei	(n.o	7661/88	do	PNGC),	a	definição	de	
praia é a área coberta e descoberta, acrescido da faixa subsequente até a vegetação 
ou até onde começa o outro ecossistema. A partir da vegetação, eles diziam que 
não era mais praia, que é quando começa o outro ecossistema. Então (se) começou 
a plantar e a ocupar a área. Em 2010 com a instituição da Política Estadual de 
Gerenciamento	 Costeiro,	 no	 art.	 10,	 na	 definição	 de	 praia	 incluímos	 como	 área	
protegida a vegetação...”. 

E, diante dessa situação, consolida-se a força do capital se sobrepondo, 
desafiando o poder público, como ela desabafa: 

“Toquinho,	 foi	 área	de	manguezal	degradada	pra	 implantar;	 a	área	de	Toquinho	
foi acrescida em não sei quantos hectares [...] colocou(-se) muros de pedra no mar, 
conquistas ao mar, e depois com uma draga  aterrou a área [...]  A CPRH foi com a 
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CIPOMA55, lacrou draga, no dia seguinte (se) tirava a draga... então, além de tudo tem um processo de desobediência 
civil, porque eles têm o poder e vão fazendo. É uma coisa que as vezes desencanta, mas tem outras lutas que encantam 
também e você vai nesse processo de gestão... é uma luta...”.

Políticos
Os entraves políticos também surgem como empecilho, no sentido da mudança constante de cargos 

responsáveis pela gestão, para se implementar as políticas públicas do gerenciamento costeiro em uma 
parceria entre estados e municípios, como diz a arquiteta urbanista: 

“É	tudo	um	processo,	gestão	é	um	processo	[...]	quando	você	está	‘afinadinho’	com	o	município,	com	os	atores,	e	aí	
muda toda a estrutura... vai mudar agora toda a estrutura estadual e mudou, há dois anos, a estrutura municipal [...]  
ano que vem vai ter outros gestores, aí os gestores vão querer saber o que é o projeto orla... É um processo, gestão é 
um	processo	[...]	então	você	tem	essa	dificuldade	de	implementar,	mas	cada	passinho	é	uma	vitória”.

Além disso, cargos que deveriam ser assumidos por um profissional, técnico, em muitos casos, são 
direcionados politicamente e, convergindo à questão das frequentes eleições supracitada, essa questão 
se agrava ainda mais. A analista ambiental reflete sobre essa questão, exemplificando um período em 
que exerceu suas funções técnicas enquanto funcionária da prefeitura do Recife, considerando positiva 
a experiência: “Os diretores da Secretaria eram técnicos, não políticos. Então fez toda diferença, conheciam o que 
estavam fazendo e não um político assumindo um cargo”.

Os interesses políticos surgem como um obstáculo a ser vencido pelos técnicos, principalmente se a ação 
em prol do bem comum, do bem público, for de encontro aos empreendimentos privados, principalmente 
se estes estiverem envolvidos diretamente com interesses financeiros políticos. 

A autoridade política também se mostra detentora de um poder implícito capaz de intimidar as 
pessoas, como exemplifica a arquiteta urbanista em que, a fim de se evitar situações semelhantes nas 
audiências públicas que poderiam favorecer os interesses políticos: “a estratégia que a gente sempre usou é 
trazer uma pessoa de fora para conduzir essa reunião. Você tem um grande moderador, e o ideal, quando funcionou 
melhor, o moderador não era nem daqui, quando a gente trazia de outro estado, para não se envolver...”..

Diante dos aspectos discutidos, a gestão pública se mostra repleta de questões que culminam no 
afastamento da importância da paisagem nos procedimentos de controle e planejamento e, diante 

destas questões, ela não se mostra autônoma, sequer com valor próprio, necessitando estar associada a 
outros fatores, seja de cunho ecológico, seja de cunho estético enquanto valoração econômica com fins 
turísticos, imobiliários, entre outros, para que tenha sua importância ressalvada.

55 Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente
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É importante ressaltar que essa associação tem sua importância, como é o caso do turismo; embora 
suas atividades se caracterizem em grande parte pelo forte caráter predatório, enaltece os valores das 
especificidades dos aspectos locais, utilizando-os como objeto de venda. 

Independente da natureza e de que forma o entrave se faça presente na gestão pública, fica nítida a 
fragilidade em que se encontra o sistema de controle, principalmente no que diz respeito aos recursos 
humanos. Sem querer fazer uso de chavões, o fato é que se trata de um problema cultural, em que 
alguns técnicos se esforçam para manter o meio ambiente na prioridade da administração pública, 
sendo sobrepujada por vezes pelo descaso ou, e principalmente, pelos poderes dos interesses políticos, 
particulares e do capital.

Arquitetura	Paisagística:	Academia	e	profissão

O interesse em investigar a participação de arquitetos e professores da área da paisagem do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco está relacionado à compre-

ensão de como acontecem as decisões de projeto de áreas externas em ambientes litorâneos, incluindo a 
decisão pelo componente vegetal na composição paisagística e, nesse sentido, a investigação na Academia 
vem a contribuir com o entendimento sobre como a formação do arquiteto influencia e/ou orienta o futuro 
profissional, principalmente no que diz respeito às características ecológicas locais.

Para o detalhamento amostral acadêmico, foram recrutadas personalidades de representação 
significativa na academia, professores envolvidos com a área da paisagem da Universidade Federal de 
Pernambuco, em especial a coordenadora do Laboratório da Paisagem. O profissional de arquitetura 
paisagística, além de estar vinculado à mesma instituição de ensino superior, representa significativamente 
a profissão no estado, principalmente no que diz respeito à sua atuação em áreas litorâneas. 

Os resultados encontrados também se converteram em temas, conforme segue:

A Formação do Arquiteto Paisagista – a Paisagem no Curso de Arquitetura
Inicialmente, buscou-se o entendimento de como a área da paisagem está inserida no currículo do 

curso de Arquitetura e Urbanismo e como este envolvimento é considerado pelos profissionais do ensino. 
Considera-se este aspecto crucial para a formação da postura dos futuros arquitetos e, portanto, futuros 
interventores na paisagem.

A professora fala com entusiasmo sobre a mudança curricular do curso em que a área da paisagem, 
antes reduzida a dois semestres, passa a acompanhar a evolução dos alunos desde o primeiro até o oitavo 
período em módulos semestrais temáticos, juntamente com as disciplinas de Planejamento Arquitetônico 
(PA) e Planejamento Urbano (PU). O ânimo se refere ao interesse dos estudantes no entorno, na totalidade 
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enquanto cidade, que passa a surgir de forma mais abrangente, em que o edifício está inserido em um 
meio e se relaciona com ele e não é mais visto como uma ilha independente: 

“a vantagem é que, o grande mote do curso tenha sido a paisagem, ou o paisagismo, entrando, como se estivesse 
fazendo uma amarração, desde o primeiro ano até o último, é como se a paisagem estivesse entrando e amarrando 
tudo isso [...] a cidade é o objeto maior, os alunos começam logo trabalhando a cidade, não é como antes que se vinha 
pela casa, pelo objeto de arquitetura, agora é a cidade, é a compreensão daquele bairro, do pedaço da cidade, ou de 
uma área maior, de um município, dependendo do item que você está ... grandes temas que vai se escolher o objeto de 
estudo e é sempre dentro da cidade, um recorte da cidade”.

O arquiteto paisagista comenta sobre essa modificação na estrutura curricular do curso, no entanto 
ressalta que ainda precisa de certos ajustes: 

“o currículo novo com o esquema de hoje está integrando a arquitetura e o paisagismo de forma interessante, mas 
precisa de uns ajustes, porque você não sai capacitado para a arquitetura paisagística, você não tem aprofundamento 
[...]	Então,	agora	você	tem	3	professores,	fica	uma	média	de	16,	17	alunos	por	professor...	hoje	a	gente	está	trabalhando	
com equipes, mas não tem avaliação individual, praticamente zero, o que é outro problema também. Então, se montou 
um currículo interessante, mas eu acho que precisa de muitos ajustes para poder funcionar. Teria que ter pelo 
menos, eu acredito, que na disciplina de projeto dois a três professores de arquitetura mesmo. Acho que talvez no 
caso se pense em concentrar um ‘P’ mais ligado ao Urbanismo, outro mais ligado ao paisagismo, outros mais para a 
arquitetura, com foco”.

A professora reconhece que o número de professores na área da paisagem é reduzido – “ainda está 
defasado,	nós	temos	cinco	professores,	não	temos	professores	suficientes	para	todos	os	anos” – e que ainda se trata 
de uma área pouco valorizada, menosprezada e minimizada no curso, tendo, às vezes, suas colocações 
acerca da manutenção do componente vegetal existente ridicularizadas perante os alunos: 

“dificuldade	muito	grande	do	Departamento	de	Arquitetura,	dos	outros	professores	na	nossa	convivência	de	absorver,	
de entender o que é o nosso trabalho sobre a paisagem, com a paisagem, mesmo já há quatro anos trabalhando em 
conjunto,	 nós	 temos	 seríssimas	 dificuldades	 [...]	 os	 outros	 professores,	 querendo	 ou	não	 querendo,	 eles	 têm	 que	
aceitar nossa presença, mesmo com as críticas, que, às vezes, isso brota espontaneamente na frente dos alunos, como 
se fosse uma crítica no sentido de menosprezo, ou então de minimizar o que a gente está dizendo: ‘se preocupar com 
a vegetação, pra quê isso?’. Constrói tudo, cimenta tudo, a visão ainda é muito essa: ‘corta as árvores, que não tem 
problema nenhum...’, e a nossa defesa está o tempo todo em ver uma cidade saudável, a nossa visão de cidade saudável 
é uma cidade que tem tanto solo natural quanto solo impermeável, mas isso equilibrado”. 

Com o acompanhamento do aspecto da paisagem desde os primeiros períodos, os produtos finais 
desenvolvidos pelos alunos são apresentados contemplando, não só o edifício, mas a problemática global.  
No entanto, embora reconhecendo o benefício para a formação dos futuros arquitetos – “a mentalidade, a 
gente	vê	[...]	a	preocupação,	já	ficou	(no	aluno),	já	começa	a	ficar	nele.	No	começo	do	curso	tem	que	ter	intensamente	
o paisagismo, então isso fortaleceu bastante” – esta estrutura promove uma visão generalista, não especialista 
e, sob esse aspecto, para o arquiteto paisagista entrevistado, o arquiteto formado em um curso com esse 
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formato não está preparado para projetar o espaço externo – “O curso não está formando arquiteto paisagista, 
não dá condições, é generalista”. Não só sob o aspecto do paisagismo, mas da arquitetura, como relata a 
professora: 

“os professores, orientadores desses alunos que iniciaram nesse novo programa pedagógico disseram que falta muito... 
há muita carência de conhecimento técnico de projeto de arquitetura, a coisa está muito mais no geral e eles não estão 
tendo o devido conhecimento de projeto em si, do detalhamento, da questão da arquitetura do edifício porque o tempo 
não	dá	[...]	a	crítica	que	está	havendo	dos	outros	professores	é	que	a	visão	fica	no	geral,	na	arquitetura	e	no	desenho	
urbano, e quando vai para o edifício, não dá mais tempo de fazer”. 

O arquiteto, por sua vez, fala com experiência própria, da demanda necessária para se projetar o espaço 
externo. Em detalhe, ele esclarece o conteúdo que envolve o projeto de paisagismo, comentando sobre a 
vivência em sua formação: 

“Quando	eu	fiz	algumas	cadeiras	na	escola	de	arquitetura	paisagística	vi	como	era	a	profissão	realmente,	que	lidava	
com meio ambiente, projetos ambientais, vi que era totalmente diferente de fazer jardins, daquela visão que eu tinha 
do	paisagismo,	então	eu	fiz	realmente	o	curso	de	arquitetura	paisagística	dentro	dessa	ótica	de	trabalhar	o	espaço	
externo, o espaço aberto, vendo o meio ambiente, com ecologia, com tudo isso. Então foi uma descoberta do que era a 
arquitetura paisagística, porque antes a visão só era de jardins [...] você trabalha no paisagismo com o espaço externo, 
drenagem, ecologia, engenharia ambiental [...] Nos Estados Unidos você tem um curso de 5 anos, você tem toda 
uma preparação no estudo de história da arquitetura paisagística, de ecologia, de vegetação, botânica, engenharia 
ambiental”; e conclui sobre a formação no Brasil, em que “você sai sem essa noção”. 

Para ele, no Brasil, o profissional arquiteto, embora não seja preparado em sua formação com todo 
conteúdo necessário como detalhado acima, ainda é o profissional habilitado para exercer a função, 
como defende o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, contrariando a resolução que normatiza 
a profissão de paisagista proposta no Projeto de Lei56, que abrange, além dos arquitetos e urbanistas, 
engenheiros agrônomos, florestais e biólogos. Porém, o mesmo ressalta a necessidade de que haja uma 
formação complementar: 

“Hoje	a	gente	tem	a	ABAP,	que	é	a	Associação	Brasileira	de	Arquitetos	Paisagistas,	que	são	profissionais	que	foram	
se dedicando empiricamente, como o Chacel, ou no mestrado e tal... Rosa Kliass, Burle Marx. Nenhum desses teve 
formação de arquitetura paisagística, tiveram formação de arquitetos. Burle Marx nem é arquiteto, é artista plástico. 
Um	gênio,	Burle	Marx...	agora	tem	um	projeto	de	lei	que	está	criando	a	profissão	de	paisagista;	uma	incoerência	no	
Brasil.  O arquiteto ainda é melhor, o arquiteto paisagista, o arquiteto com especialização em paisagismo [...] Quem 
está se formando aqui não tem condição de atuar em arquitetura paisagística, de desenvolver um projeto de arquitetura 
paisagística, teria que fazer cursos complementares, estágio fora, estágio enquanto estudante, ou fazer especialização 
de arquitetura paisagística fora, para trabalhar com projeto de arquitetura paisagística, de vegetação”.

56 O Projeto de Lei PL 2043/2011, de autoria do deputado Ricardo Izar - PV/SP, propõe a regulamentação do exercício da profissão 
de paisagista e dá outras providências.
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A Visão da Paisagem e a Arquitetura Paisagística
Sobre a paisagem, a professora relata que antes se sentia bastante incomodada pela dificuldade de 

autores, uma vez que a visão de paisagem tinha origem nas considerações da geografia, abrangendo a 
morfologia e paisagem cultural. Percebia que a paisagem “era uma experiência sensorial, o que emociona você, 
mas	as	formas	que	você	vê	também	significa	paisagem,	ou	seja,	a	relação	entre	os	elementos	naturais	e	os	elementos	
construídos”, mas era como se algo estivesse faltando. Ela relata que foi apresentada à teoria da paisagem 
de Alain Roger e aos textos de Augustin Berque e, aos poucos, à filosofia da paisagem, e “agora parece que 
explodiu muito mais aqui no laboratório...”. Para a professora, a paisagem envolve o ser em todos os sentidos, 
uma experiência sensorial, aquilo que emociona. Ela está fora e está dentro, está na imaginação, está 
dentro do ser, a partir de tudo o que se viveu antes, na história da vida, o que se tem na memória. A partir 
de algum estímulo externo, faz retomar algo que se passou na sua vida. Ao serem chamados à atenção por 
algo a partir do estímulo visual, outros sentidos também são acionados, então faz sentir, cheirar, ouvir, 
e tudo isso estimula a fazer uma reflexão. Paisagem, então, significa sensação, imaginação. Paisagem e 
imaginação estão ligados em um sentimento que desperta e, para se ter consciência de paisagem, é preciso 
que se tenha uma intenção dentro de si, que emocione, “pode ser uma poesia, uma poesia lhe emociona e faz 
lembrar e as imagens vem chegando, então isso é paisagem”.

A arquitetura paisagística, para o arquiteto entrevistado, vem atualmente seguindo dois caminhos, 
“uma mais ligada à ecologia, outra é mais ligada à forma, ao paisagismo espetáculo, ao design, se preocupa muito com 
o design sem se preocupar com o uso, então é espetacular, mas depois cansa... tem que ter muito cuidado com isso...”. 
Em seus projetos, existe a preocupação de que se tome partido dos potenciais da área, como dito a respeito 
do coqueiral anteriormente, em que “a gente procura sempre que o projeto traduza o local. O espírito do lugar... 
a intervenção na paisagem, como fazer parte daquela paisagem, inclusive pelo contraste, mas tem que saber intervir 
na paisagem, essa é a minha maior preocupação”. 

Para o ele, a arquitetura paisagística de pequenos espaços admite um ou outro consultor, até mesmo 
no que diz respeito à vegetação, em que se consulta o botânico, o engenheiro agrônomo, mas nos projetos 
de grandes complexidades, é importantíssimo se ter um trabalho multidisciplinar. E nesse sentido, o 
entendimento holístico dos aspectos que envolvem o ambiente é fundamental, como ele explica: “o mundo 
é muito complexo, a cidade é muito complexa, a natureza é muito complexa, então como você (pode) intervir em todos 
esses lugares? [...] é preciso de interdisciplinaridade. Você querer fazer tudo, hoje em dia, é impossível! [...] Você é 
especialista, paisagista...”.

Para tanto, faz-se necessário uma análise prévia das características da localização, uma prática que vem 
se perdendo, como desabafa o arquiteto, sob o ponto de vista dos condicionantes projetuais, enfatizando a 
função estética nas prerrogativas do projeto: “a	análise	do	terreno,	o	entorno,	fotografias,	cuidados	da	paisagem	
que se ia intervir, hoje em dia isso é mais empírico, não se faz mais esta análise, até deveria, mas acho que vai 
mesmo no subconsciente, os elementos, as funções, por isso que eu digo que é tudo muito complexo, e claro, tem 
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que	ter	a	estética	também;	o	próprio	Burle	Marx	já	dizia	que	a	estética	não	é	uma	função.	O	projeto,	a	proporção,	a	
dimensão...”.

Como veremos no próximo capítulo, que trata da arquitetura paisagística como mediadora dos 
conflitos inerentes aos ambientes litorâneos, os estudos específicos, que subsidiam o planejamento da 
paisagem, têm sido cada vez mais subjugados, principalmente pelos empreendedores, que consideram 
desperdício de recurso financeiro.

O Litoral
No que diz respeito à localização das áreas de intervenção tratadas nas disciplinas, embora a instituição 

de ensino a que se refere este trabalho esteja inserida em uma região litorânea, este não é um aspecto 
ressaltado, sendo a cidade do Recife o território mais presente nas áreas de estudo. No entanto, também 
por ser uma cidade litorânea, banhada e cortada por rios, a água é um elemento bastante evidenciado no 
estudo sobre a paisagem: 

“As águas salgadas e as águas doces, a gente trata muito assim. Recife tem essa grande qualidade de ter uma paisagem 
de águas doces e salgadas [...] eu acho que nós trabalhamos muito, não por ser litoral, uma cidade litorânea, mas uma 
cidade de águas, uma cidade aquática. Quando a gente começa a ver a cidade (do Recife), vê o mapa, que vai sempre 
para a sala de aula, se vê a água entrando, os rios, os canais, com ênfase direto falando nisso, e o litoral marcando [...] 
Então a questão do litoral é muito águas doces e salgadas porque o rio é muito forte, não para os arquitetos de projeto, 
mas para nós que entendemos e estudamos a paisagem”.

O litoral, em contrapartida para o arquiteto entrevistado, surge como área de trabalho que requer 
atenção, respeito à dinâmica natural: “O ideal é você construir na praia com um recuo de 100 metros para você 
deixar aquele processo natural da vegetação de idas e vindas da maré, mas a lei é de 33 metros em Pernambuco, um 
absurdo! [...] 50 metros em Carneiros, era 70 e deixa construir com 50. Pelo menos preserva um pouco aquela faixa 
[...] o respeito da praia. Primeiro você tem de trabalhar com a vegetação de restinga [...] Tem esse problema de você 
(não) ter a vegetação disponível...”.

A Vegetação
Ainda na formação do arquiteto, o conteúdo sobre a vegetação nas disciplinas é montado a partir da 

influência de Burle Marx, em que o jardim é mostrado como a primeira aproximação do ser humano com 
a paisagem. É também a partir do artista que a professora identifica a presença da ecologia no conteúdo 
das aulas expositivas, de modo que a valorização dos ecossistemas nativos e da vegetação autóctone é 
apresentada através dos projetos temáticos do artista.

Embora tratada como elemento de fundamental relevância, como na arborização urbana devido ao 
clima local, a vegetação é trabalhada basicamente em seu aspecto formal: 
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“A vegetação está sempre presente [...] quando a gente tem alguma necessidade maior de trabalhar a vegetação, não 
com a preocupação de ter o nome das espécies, nunca tivemos essa preocupação, talvez seja até necessário, mas a 
gente sempre fez o estudo muito mais de massas, massa arbórea, massa arbustiva e herbácea, foi muito assim nesse 
sentido [...] aí vem Burle Marx em 1934, ele chega aqui e introduz a vegetação nativa, é considerado o primeiro 
profissional	que	trata	da	vegetação	nativa,	então	essa	é	a	visão	ecológica,	ele	usa	as	plantas	da	região	e	faz	com	que	
aquilo seja o laboratório, as pessoas vão, mas ali tem informações da sua própria região, da sua própria natureza, do 
que você dispõe e você desconhece. Então eu acho que essa é uma visão ecológica”.

Em consonância com a opinião da professora, o arquiteto considera que a vegetação em geral exerce 
papel primordial no projeto, desde o formal, o ornamental, até no conforto ambiental, mas acrescenta 
a função ecológica introduzindo o tema da inserção da vegetação nativa, citando o arquiteto paisagista 
Fernando Magalhães Chacel como exemplo de profissional que exercia essa prática projetual: 

“A vegetação é uma coisa importantíssima, porque tem os aspectos funcionais: sombreamento, conforto ambiental, 
a	parte	estética	e	a	parte	ecológica.	A	estética	é	a	floração,	época	de	floração...	árvores	que	deem	fruto	por	causa	da	
avifauna, as cores, direcionamentos dos locais, as palmeiras, os arbustos, as forrações. Chacel, mestre na utilização 
da vegetação nativa, (fez) um pouco esse uso, então a gente vai complementar... como ela reforça, cria barreira visual, 
direção visual, sombra de estacionamento, espaços gramados...”. 

No entanto, demonstra não ser inflexível em relação ao uso da vegetação exótica, inicialmente pela 
questão cultural da paisagem, pelo fato de algumas espécies já estarem incorporadas à identidade da 
paisagem local, mas também pelo fato de que a produção de espécies nativas ainda se configura um 
problema: 

“(o uso da vegetação nativa é) fundamental para trabalhar, também é uma tendência mundial, mas não se deve ser 
‘xiita’, acho que também tem que trabalhar com a vegetação exótica, pelo menos um percentual, 10 a 20% de um 
projeto, até porque tem  uma vegetação exótica que já está adaptada ao  nosso clima, já faz parte de nossa paisagem, 
a mangueira, a jaqueira,  o coqueiro, é discutível se é nativo ou não, a palmeira imperial, parte da nossa história, de 
nossa paisagem histórica e é exótica. Então também não tem que ser ‘xiita’... acho que tem que ter uma predominância 
da vegetação nativa, que é lindíssima. Outro problema é que se tem poucos fornecedores...”

Sobre a vegetação litorânea, o arquiteto atesta sua posição enquanto interventor, defendendo a 
preservação da vegetação nativa – “a gente está preservando toda a vegetação nativa, e a ideia é de criar essa 
paisagem natural que a gente está tentando preservar ao máximo da praia” – mas, ao mesmo tempo, reforça que 
se trata basicamente de cumprir o que rege a legislação:

“Essa é uma obrigação da legislação mesmo, os 33 metros têm que ter vegetação nativa mesmo, o que a gente pode 
é acrescentar mais algumas plantas da vegetação nativa se precisar, essa área hoje está protegida, só pode é ter o 
caminho de acesso à praia [...] você ainda vê grandes problemas de construção na praia de Porto (de Galinhas), as 
pessoas entram na praia, constroem aqueles muros de arrimo, mas hoje já está mudando porque a cobrança está bem 
maior. Hoje os novos empreendimentos já não fazem isso... você tem que deixar que a vegetação nativa avance, não 
colocar grama, nada, pela lei mesmo... no Paiva tem esse respeito de recuo para preservar a vegetação”.
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Fornecedores de vegetação nativa
Embora se tenha obrigação, como dito acima, e até vontade de fazer o que se acha coerente em termos 

de especificação da vegetação, o pressuposto se concretizou a respeito da produção de espécies nativas se 
caracterizar um obstáculo aos arquitetos paisagistas, como ele afirma: 

“Isso é um grande problema que a gente tem [...] Por exemplo a grama mesmo que a gente gosta muito de usar, a 
grama nativa [...] as vezes é difícil de encontrar em placa, as vezes não entregam, que é grama nativa do litoral, a 
grama inglesa, a batataes – paspalun notatun, é difícil colocar em placa, então as pessoas usam muito aquela, a zoyzia 
(japonica), porque tem mais disponibilidade, uma praga, tudo é grama esmeralda, mas as vezes é uma questão de 
disponibilidade. Porque a (grama) bermuda é belíssima, a cor, e é nativa, e a esmeralda é exótica...”.

Sobre a vegetação de restinga, o arquiteto cita o projeto urbanístico da Reserva do Paiva como precursor, 
um marco inicial no interesse da produção no estado, uma vez que antes não se tinha esse interesse: 

“Foi pra essa parte da restinga. Antes não se tinha muita procura, de se trabalhar com a vegetação nativa, começou 
um viveiro lá na época do início mesmo [...] a parte da vegetação, do litoral e dos parques que tem essa parte mais 
natural e tem o viveiro que eles começaram [...] a fazer essas pesquisas de plantas de restinga da região, foi o 
primeiro viveiro que começou a trabalhar aqui com vegetação de restinga [...] Teve plantas da restinga que a gente já 
tentou trabalhar aqui [...] Chacel usou na Gleba ‘E’ e eu já vi no Rio Grande do Norte ela nativa e a gente não tem 
muda em Recife. A gente não conseguiu usar aqui em Recife. Outras estão produzindo... uma sementeira no Paiva, 
Atmosphera, com várias plantas nativas, esmeralda, azeitoninha de praia, uma espécie de paspalun que dá também 
na praia, algumas orquídeas, as clusias, aquelas diferentes”.

Aceitação da população
As figuras 96 e 97 ilustram a transformação do litoral Sul de Pernambuco, no município do Cabo de 

Santo Agostinho, onde se localiza a Reserva do Paiva citada pelo arquiteto como precursor no interesse 
pela vegetação nativa e respeito à dinâmica natural na implantação do projeto. De fato, observa-se pela 
comparação das imagens que a cobertura vegetal da área ocupada não era composta por uma vegetação 
autóctone, mas pelo coqueiral, configura a ação antrópica comum na região pela existência pretérita de 
fazendas de coco. Cabe, no entanto, o questionamento sobre até que ponto o fácil acesso e o avanço desta 
ocupação facilitarão também a degradação do mosaico florístico ainda existente no local.

Vislumbra-se, portanto, que as ações em locais de alta fragilidade estejam conciliadas com a dinâmica 
natural, respeitando as condições ecológicas, sem, contudo, se privar do usufruto do ambiente litorâneo. 
Um exemplo de projeto bem-sucedido, que é citado como referência de projetos litorâneos pelo órgão 
de controle ambiental é um hotel resort, localizado no litoral Sul de Pernambuco, como descreve o 
arquiteto: 

“o Hotel Resort Nannai em Muro Alto foi um trabalho que a gente fez... em 95 começou esse processo e foram 5 anos 
de	pesquisa	e	trabalho	até	chegar	no	anteprojeto...	foi	demorado	porque	eles	fizeram	bangalôs	para	experimentar	e	
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a	gente	teve	um	cuidado	de	trabalhar	em	palafitas	
para preservar a vegetação, a areia. A coisa da 
areia... o jardim de areia... que depois o Nannai 
virou referência na CPRH de implantação de 
hotéis no Recife por causa disso aí. Depois os 
clientes queriam gramar tudo na praia e a gente 
convenceu que era melhor ter o jardim de areia e 
deu	muito	certo,	eles	economizaram	muito	e	ficou	
muito bacana o jardim de areia com a vegetação 
nativa, os cajueiros, os coqueiros, etc. Então, a 
gente sempre faz o jardim de areia, esse trabalho 
da areia com o coqueiro, a vegetação, um material 
mais nativo”.

A forma de intervenção com o uso da vegetação 
nativa, apesar de ser imposta pela legislação, 
para o arquiteto entrevistado, corresponde a 
uma tendência que tem sido relativamente aceita, 
embora com uma certa resistência: “Acho que é uma 
coisa se consolidando, tem resistência, mas conseguimos 
convencer. Todo mundo gosta de cajueiro, mangaba, 
estamos conseguindo fazer um muro de mangaba... 
muito rica essa vegetação”.

A paisagem sob o aspecto da gestão pública e da 
valorização	da	profissão

Por um lado, a paisagem sente o reflexo das 
ações da gestão pública, que nem sempre cumpre 
seu papel de conciliador de interesses coletivos e 
de promotor da qualidade dos espaços públicos. 
Mais uma vez os depoimentos convergem para 
a constatação de que a paisagem sofre com as 
ações de desvio ético culturalmente enraizado na 
administração pública.

Para a professora, a arquitetura da paisagem 
possui uma forte dosagem de arte e é dessa arte que 
Recife sente falta devido aos interesses particulares 

Figura 96:  Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, PE. Sobrevoo realizado no litoral pernambucano em 2006. Fonte: CPRH

Figura 97: Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, PE. Sobrevoo realizado no litoral pernambucano em 2013. Fonte: CPRH.
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Figura 98: Imagem aérea do Nannai Muro Alto Beach Resort, à 
esquerda; e do Nannai Residence, à direita, projetos de autoria 
do escritório Luiz Vieira Arquitetura de Paisagem, Praia de 
Muro Alto, Ipojuca/PE. Fonte: CPRH, 2013.

Figura 99: Foto da orla em frente ao Nannai Muro Alto Beach Resort, Ipojuca/PE. Fonte: Acervo 
pessoal, 2014.

Figura 100: Detalhe da lixeira localizada na orla, em frente ao Nannai Muro Alto Beach Resort, 
Ipojuca/PE. Fonte: Acervo pessoal, 2014.
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que saturam a máquina da gestão pública, como demonstrado anteriormente nas entrevistas com a gestão 
pública: 

“A expressão maior da nossa cidade são os elementos naturais [...] o que falta na cidade é arte ... a prefeitura, 
os órgãos de planejamento, eles vivem quase que para responder ao capital [...] o que é que isso produzirá no ser 
humano? Então a intenção é sempre de lucro, de ver o que pode reverter para o meu benefício, mas não o benefício da 
coletividade. Enquanto se estiver pensando assim, não se tem um pensamento paisagístico”. 

Por outro lado, o processo de desvalorização da arquitetura reverbera tanto na esfera pública quanto 
na esfera privada. Para o arquiteto, a não valorização de seu ofício reflete, obviamente, no questionamento 
sobre os custos em que o desenvolvimento do projeto está envolvido e, deparado com perguntas sobre 
quais os aspectos ele considera que deveriam mudar no processo projetual, ele defende: 

“Acho que primeiro o cliente (precisa) dar valor ao projeto de arquitetura paisagística, hoje já não dão valor à 
arquitetura, imagina à arquitetura paisagística [...] como investimento, não como custo. A sociedade tem que ver, 
tanto a arquitetura paisagística, quanto a arquitetura, que isso é uma coisa importante, um trabalho, o resultado geral 
de qualquer empreendimento, seja público, seja privado [...] o mais importante é a sociedade entender a complexidade 
de um projeto”. 

Para ele, esta não valorização da profissão está refletindo no aspecto físico da paisagem, uma vez que 
“Não se faz mais concurso, apenas obra por menor preço e isso precisa mudar, criar mais concurso público e pagar 
bem no concurso, o CAU está aí... e isso está acabando a arquitetura no Brasil”.

Por meio da investigação da profissão da arquitetura paisagística, pôde-se observar que a área da 
paisagem sequer é valorizada dentre os próprios colegas de profissão. Essa desvalorização se 

reflete na qualidade dos projetos implantados pela cidade, caracterizando um problema cultural em que 
apenas as obras orçadas com o menor valor são contratados.

A mudança curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco 
que aconteceu nos últimos anos vem promovendo uma aproximação maior dos estudantes com a 
paisagem, e embora promova uma visão generalista, não especialista, faz com que uma nova geração de 
profissionais tenha um novo olhar, tendendo a modificar a enraizada desvalorização da paisagem. No 
entanto, é nítida a incipiente formação no que diz respeito ao conteúdo necessário para se trabalhar com 
os elementos que compõem a paisagem, principalmente o conhecimento da vegetação.

Além da formação, os aspectos mercadológicos corroboram com a situação em que a vegetação de 
restinga se encontra, perpassando pela exigência do empreendedor e pela escassez no fornecimento de 
mudas nativas, mas, principalmente, pela aceitação popular, que está mergulhada em uma sedimentação 
cultural. O modismo surge como um fator de influência na indisponibilidade e na baixa procura de 
espécies autóctones diante da enxurrada de imagens de praias famosas mundialmente transmitidas por 
inúmeros meios de comunicação; brota, então, a preferência estética que simboliza a almejada ascensão 
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social. Porém, devido à pressão atual dos instrumentos de preservação, o uso da vegetação nativa em 
projetos litorâneos tende a se fortalecer.

Aspectos	Sociais

Salvo todos os aspectos que se buscou compreender categorizando a amostra em detalhamentos que 
conversavam entre si, não se pode ignorar o fato de alguns depoimentos convergirem sobre uma 

percepção comum a todos. Trata-se de um sentido, uma percepção que envolve o aspecto social com a 
qual a imagem litorânea está relacionada. 

Como demonstra o arquiteto entrevistado, “no litoral a gente tem tido muita experiência com resorts, 
condomínios, casas, todos particulares. Nada público, não que eu lembre”. Esta situação deixa clara a condição 
que se busca explicitar. O litoral está relacionado ao poder financeiro, que privilegia poucos possuidores 
de amplo poder aquisitivo e isola a população como um todo; uma incoerência frente à função de parque 
linear e local democrático, citados e defendidos pela grande maioria da amostra. Na sequência serão 
apresentados alguns relatos que servirão para validar este aspecto encontrado.

A arquiteta urbanista contextualiza o problema exemplificando o caráter de isolamento social mantido 
nos projetos urbanísticos característicos do litoral tendo como exemplo a Reserva do Paiva, como pode ser 
visto na figura 97: 

“A orla, por conta da paisagem ... o proprietário da orla normalmente são os ricos, então é uma área bastante cara 
[...]	o	processo	de	ocupação	do	Paiva	modificou	o	loteamento	aprovado	[...]	(ele)	teve	o	estudo	de	impacto	ambiental	
registrado	em	cartório,	e	depois,	a	Reserva	do	Paiva	modificou,	através	de	lei	...	teve	um	outro	estudo	de	impacto	
ambiental,	mas	modificou	tudo	[...]	(havia)	uma	proposta	em	que	as	ruas	chegavam	até	a	praia.	De	repente	criou-se	
umas áreas só com acesso pequeno à praia, individual. Mais uma vez, sem potencializar, integrar com a sociedade. Se 
criou uma reserva do capital, de uma classe... não se vê o trabalhador que vai servir aquela classe [...] aquela via, daqui 
a pouco não vai aguentar, nem resistir à capacidade da própria reserva. Imagine ela sendo de passagem, de integração 
de Jaboatão com Suape. Ônibus, público... não se priorizou o transporte público para aquela área, nada!”.

Ao citar o mesmo projeto, o arquiteto entrevistado revela sua comoção: “como plano urbanístico, o Paiva 
tem muitos problemas de condomínio fechado, isso é um problema. O bom era ser uma área de praia”. Ele ressalta a 
função da gestão pública enquanto procurador dos interesses coletivos reivindicando uma postura mais 
decisiva nesse sentido: 

“Os loteamentos que foram feitos, com grandes glebas, não foi deixado nenhuma área para um parquinho a beira 
mar, devia ter sido exigido. Talvez no Paiva, no plano urbanístico dela, tenham alguns parques, mesmo estreitos, 
mas	pelo	menos	bons,	na	beira	mar	e	permanente	e	no	final	do	Paiva	tem	um	parque	bem	grande,	não	está	construído	
ainda, mas está em projeto. Em Muro Alto você não tem, só tem o acesso à praia, então isso é uma coisa que o governo 
deveria exigir, uns parques de ligação entre a rua e a praia a cada não sei quantos metros, então você tem essa 
ocupação extensa na praia e quase sem espaço público. Às vezes, você vê o loteamento e o espaço público é colocado 
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Figura 101: Foto da Capela de São Benedito na orla da Praia de Carneiros, Tamandaré/PE. Fonte: Acervo pessoal, 2014.

em uma areazinha lá trás, os 30% de área pública... e deveria ser perpendicular, no acesso à praia, com um parque, 
um uso, seria importante exigir isso aos loteamentos, o governo”. 

Ainda no litoral Sul, a Praia dos Carneiros foi a mais citada dentre as praias que ostentam o poder 
financeiro – “tem a praia dos Carneiros, que é o pessoal de nível médio superior, economicamente falando” – que 
isola o livre acesso ao mar daqueles que não se submetem ao pagamento que permite o acesso à orla, 
como cita a veranista do litoral Sul: “Existe, a informação que eu tenho é que lá, quem se instalou primeiro foram 
famílias muito ricas de Recife. Famílias muito bem abastadas, família Rocha. Se instalou, comprou um terreno 
imenso, muita terra e começaram a construir e construíram casas belíssimas, mansões e aí cercaram de arame e o 
acesso	ficou	restrito.	Há	restaurantes	muito	bons,	excelentes	na	praia	dos	Carneiros,	mas	para	ir,	chega	no	local,	
tem um porteiro, se paga cinquenta reais só pra o carro entrar, fora o que vai se servir no restaurante, mas ali só vai 
gente de classe média alta e classe rica”. O arquiteto contextualiza a situação judicial da praia, indicando que 
“Carneiros era uma grande fazenda, era tudo fazenda, mas o ministério público já está exigindo o acesso à praia entre 
as propriedades”.

O morador do litoral Sul depõe sobre a situação desleal enfrentada por aqueles que fazem uso da 
praia para sua subsistência: “É difícil. Agora está com essa burocracia, né? Até cobrando às vezes para entrar”. 
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Questionado sobre como a população residente enfrenta a situação e como se dá a frequência de visitação 
ao local, ele relata: “Tem	que	ir	pela	praia	ou	de	lancha.	De	carro	é	mais	complicado	[...]	não	sei	como	é	que	vai	ficar	
[...] os pescadores (frequentam) sim, porque vão para o mangue. Não sei como estão permitindo eles entrarem lá. 
Por que tem outros acessos, principalmente para o pescador, agora o pessoal nativo quando quer olhar o rio, ir para 
Carneiros, eu acho que tem que descer a praia mesmo, porque é burocracia para entrar lá”. E afirma a relação com 
o poder financeiro sobre a área de Guadalupe comentando que “é muito bonito, é maravilhoso. Disseram que 
o homem mais rico de Pernambuco comprou uma parte da praia do lado de lá, Paes Mendonça, do outro lado do Rio. 
É porque é muito bonito mesmo. Deve ser brincadeira, mas disseram que eles querem independência daqui”.

Para a arquiteta urbanista, harmonizar interesses contrários, como é no caso dos que envolvem a 
complexidade da diferença social, se torna um desafio: “Quando você envolve diversos setores você tem que 
harmonizar os diversos interesses. Pelo capital do setor hoteleiro, ele não queria nem pescador ali pra vir com sua 
barraca e poluir a área dele [...] Ele põe a piscina dele, mas barraqueiro não pode ter... então, ele ocupa um bem de 
uso comum do povo”.

Mais uma vez, ela testemunha uma situação em que se demonstra a dificuldade de exercer a função de 
defensor dos interesses públicos na gestão: 

“Na época foi uma batalha esse CT Guadalupe [...] era uma proposta capitalista que a gente foi contra porque eles 
queriam privatizar aquela área, fechar aquela área só pra o turismo de excelência e na época [...]Queriam até colocar 
pedágios, essas coisas todas e foi uma batalha dentro do próprio licenciamento na CPRH, desde o EIA/RIMA, que 
não se permitiu isso no processo de licenciamento ambiental”.

No mesmo sentido, a analista ambiental desabafa relatando uma situação semelhante, o já citado 
empreendimento Costa de Guadalupe no litoral Sul e, por fim, reconhecendo a função democrática da 
praia, expõe sua opinião sobre o projeto da Reserva do Paiva:

“tivemos aqui um processo indeferido e até hoje o empreendedor continua lutando para reverter a situação, que é 
o Costa de Guadalupe, no litoral inclusive, nas margens do Rio Sirinhaém, que é um empreendimento, daqueles 
resorts riquíssimos, para classe AA... isso entristece, porque o litoral é de acesso a todos, então você vai construir para 
favorecer uns e outros não. O próprio Paiva... quando a gente passa no Paiva a gente vê uma área extensa naquele 
litoral, que... até tem passagenzinhas, mas é muito difícil para alguém, uma pessoa, um pobrezinho que more ali, 
entrar naquele condomínio e passar por aquela passagenzinha pra chegar lá... não vai! Praticamente uma coisa que 
isola para uma minoria. Isso é uma das coisas que mais me revolta”.

Referindo-se à praia de Boa Viagem, a professora ressalta o aspecto democrático da praia, o que não 
impede, de certo modo, uma apropriação do espaço pela elite: “A praia é o parque linear, que é (para) onde 
corre	a	população	no	fim	de	semana,	principalmente	no	verão,	(mas)	no	inverno	também	vai	muita	gente	porque	as	
vezes	nem	chove.	Mas	é	uma	área	que	as	pessoas	vão	só	no	fim	de	semana	e,	durante	a	semana	só	mais	os	moradores	
mesmo... então, tá lá guardada por uma população mais elitizada”.
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Embora não relacionada diretamente ao mar, a professora se refere à especulação imobiliária fazendo 
uso da paisagem enquanto objeto de venda, em que quanto mais descortinada a paisagem, maior o valor 
do imóvel, afirmando que os melhores bairros da cidade estão próximos aos corpos d’água: 

“onde	tem	a	frente	d’água	e	ao	longo	do	rio	Capibaribe,	sempre	são	os	bairros	(mais	ricos)	mesmo	tendo	as	palafitas	
que estão diminuindo porque estão sendo relocados, mas tem mais parques e tem a paisagem pra ver, mas onde você 
olha, você vê, mesmo de longe, esta paisagem é minha. Foi o que aconteceu com as duas torres do píer (as torres 
gêmeas no Recife antigo), as pessoas não se comunicam com o bairro de São José, as pessoas simplesmente entram, 
fecham o portão e ali é meu mundo, mas eu estou aqui em cima e olhando aquela imensidão de água, um privilégio 
olhando de cima, mas não vive nada em baixo, não participa de nada”.

No litoral Norte, a situação não é diferente. Ao relatar o processo de ocupação maciça da orla, como 
mencionado no capítulo anterior, em que o acesso à praia se encontra reduzido a acanhadas servidões, em 
palavras mais realistas, becos imorais que chegam a medir oitenta centímetros de largura, a moradora de 
Barra de Catuama reivindica uma postura da gestão pública. Clamando equivocadamente pela Marinha, 
ela desabafa: “Por uma parte, assim eu senti eles invadindo muito a privacidade da gente, entendeu? Porque a 
questão é assim, como você sabe, vale é quem tem dinheiro. O que é que a Marinha deveria ter feito? Vir proibir eles 
e deixar a entrada para a pessoa passar, mas não tem. Só tem acesso de bequinho, um bequinho ali, um lá embaixo, 
outro lá embaixo para a passagem”.

Sobre esse aspecto, o jovem expõe sua opinião e relaciona a situação à diferença de classes: “O acesso do 
outro lado da praia é péssimo porque são poucos os locais de acesso. São acessos pequenos, estreitos, ou então o mais 
usado	é	passar	por	dentro	dos	bares	que	às	vezes	estão	fechados,	aí	fica	distante	pelos	outros	locais	e	não	tem	acesso	
para a praia e deveria ter vários tipos de acesso. Fica privado... é preciso fazer um grande arrodeio, aí complica...”. 
Ele continua seu relato expondo a submissão existente da comunidade em relação aos veranistas que, se 
por um lado os coloca nesta situação indigna, por outro lado, como já foi exposto, são provedores de uma 
condição de vida financeira melhor: “Na verdade os moradores já se acostumaram com essas coisas, já não ligam 
mais pra essas coisas, porque pra eles as pessoas que têm muito dinheiro são muito importantes, então não vão falar 
contra, não vão querer brigar, aí eles respeitam para não serem prejudicados...”.

Ainda em Barra de Catuama, a veranista questiona a imposição da diferença social imposta pela 
instalação de casas que ostentam riqueza: “Mas, a suntuosidade de muitas casas eu acho impactante e poderia 
ser as coisas mais simples mesmo sendo pessoas com mais dinheiro que o pescador que estava lá e quis vender. A 
forma de muitas casas suntuosas é agressiva socialmente”.

A Ilha de Itapessoca é outra situação que incomoda os residentes próximos e também retrata a 
suntuosidade relatada pela veranista. Trata-se de uma ilha particular em que está contida a Itapessoca 
Agroindustrial, uma forte fábrica de cimento com a marca Nassau do Grupo Industrial João Santos, que 
teve suas atividades iniciadas nos anos 50 e, portanto, seu acesso é restrito, como pode ser visto na figura 
102. 
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A senhora moradora do litoral Norte relata com saudosismo a época em que a ilha era de acesso 
irrestrito: “na época a gente pegava caju, manga, coco, a gente vivia, podia viver, tinham moradores [...] a gente 
não pode mais, os moradores saíram, não pode mais... antes a gente ia por aqui e saía lá do outro lado, mas agora não 
sai mais porque ele aterrou o manguezal...”. O jovem, por sua vez, expressando sua admiração e desejo de 
conhecer as belezas naturais ainda existentes, expõe seu descontentamento com a situação: “Muito bonita 
ela...	quando	o	mar	baixa	fica	visível	as	pedras,	dá	para	andar	aqui	à	beira	mar	quando	o	mar	está	baixo	[...]	Tem	até	
uma placa ali dizendo que é proibida a entrada. Eu tenho muita curiosidade de entrar nessa mata para ver o que tem, 
a diversidade de plantas [...] Essa mata poderia ser um local para a gente passear, porque eu gosto muito de passear 
na mata, trilhas... fazer trilhas, mas é proibida, é privada! Só na beira mar que pode”.

Do mesmo modo que a Ilha de Itamaracá em seu limite à oeste tem sua cobertura vegetal preservada 
devido aos equipamentos prisionais que desestimulam a popularização dessa área, é inegável que 

essa restrição possui seu lado positivo no que concerne ao aspecto ecológico da Ilha de Itapessoca, mas, no 
momento em que essa situação agrava o isolamento social e priva o livre usufruto dos recursos naturais, 
se questiona até que ponto esse benefício é válido para a sociedade?

Figura 102: Placa informativa da proibição de acesso à Ilha de 
Itapessoca. Foto: Acervo pessoal, 2013.
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3.3.1	A	imagem	litorânea	e	o	reflexo	na	vegetação	de	restinga

A relação do ser humano com a paisagem está associada à rede referencial de cada ser que, 
individual e única, é formada ao longo de sua jornada, acumulando emoções e sentimentos que 

estão relacionados com as experiências vividas, sendo capaz de proporcionar um elo de afinidades, uma 
vivência igualmente singular, estabelecendo, assim, uma relação íntima de identidade e apropriação do 
lugar.

Em seu livro que apresenta a Topofilia como a associação do sentimento com o lugar, Tuan (1980) 
defende que o meio ambiente, embora podendo não ser a causa direta da Topofilia, fornece estímulos 
sensoriais potencialmente infinitos que dão forma às nossas alegrias e ideais. Além da apreciação estética, 
o sentimento surge a partir de sensações táteis, mas nenhuma delas é tão permanente e difícil de expressar 
quanto aquele sentimento que responde ao sentido de lar. 

Em busca pela percepção do ambiente litorâneo sob esse aspecto, optou-se pela abordagem qualitativa 
com enfoque fenomenológico, como dito, cuja interpretação das entrevistas nos leva ao entendimento de 
que o ambiente litorâneo está vinculado aos signos que envolvem a emoção dos usuários, como a calma 
que é sentida; a paz que é buscada; e a rusticidade que retrata o oposto do ambiente urbano da qual se 
refugia. 

A paisagem, neste caso, representa o que se quer sentir, havendo um deslocamento em relação aos 
elementos que a compõem; estes não importam, apenas o que eles representam, ou seja, o valor de cada 
elemento que compõe a paisagem litorânea é decidido pela sua representação.

Nas localidades investigadas, a vegetação de restinga, quando se mostra, não mais está em sua forma 
primitiva, o que impossibilita substancialmente a vivência, a experiência das pessoas com esse tipo de 
vegetação, e por isso, o que se alcançou nas entrevistas foi a relação delas com o ambiente litorâneo 
como um todo, sendo permitida, no entanto a identificação de alguns elementos-chave na composição 
da imagem da praia que se mostraram carregados de fortes significados; intensivamente valorados. 
Trata-se de símbolos do litoral que se apresentaram firmes, como a areia branca, o coqueiral, e em igual 
importância, o mar, que é detentor de intensa simbologia mística, em uma relação estabelecida entre o ser 
humano e o Divino.

Desse modo, imagem e percepção compartilham a responsabilidade da formação de uma paisagem que 
é composta pelo coqueiral, mar e areia branca, cuja subjetividade, caracterizada pela calma, tranquilidade 
e purificação, remete ao bucólico, ao paraíso que, por sua vez, contrapõe-se à praticidade e o conforto da 
vida urbana fortemente estimadas, configurando, portanto, um caráter de ambiguidade emocional.

O elemento vegetal, no entanto, é representado, básica e unanimemente, pelo coqueiral que, embora 
seja uma intervenção humana ocorrida em tempos passados, representa simbolicamente sua imagem. 
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A vegetação de restinga não se mostra vista ou notada e, quando citada, se apresenta completamente 
despida de qualquer representação significativa, sendo renegada em alguns momentos. Nesse contexto, 
ela pouco interfere na imagem do litoral, surgindo apenas em situações em que se remetia à rusticidade, 
mas trazendo à tona uma realidade inadequada, no limite da inconveniência, em que se idealiza uma 
rusticidade sem o afastamento do conforto encontrado na vida moderna.

A vegetação de praia, portanto, não se mostrou um elemento imperativo no sentimento de paisagem do 
litoral, ocupando lugar de menor prioridade dentre os aspectos que caracterizam a dualidade de sentidos 
e valores em que o litoral está envolvido. Sob esse ponto de vista, ela passa a ser menos importante pois 
não está inserida na moldura formatada pelo imaginário de representação da paisagem litorânea.

No entanto, sua presença provoca a existência de uma relativa ambivalência nas visões de natureza; 
a que se deseja contra a que é oferecida naturalmente. Trata-se aqui da idealização da paisagem e da 
natureza; a sensação concebida pela idealização de uma rusticidade romantizada.

Nessa idealização seletiva, a vegetação de restinga tem pouco a ver com a história que se quer montar 
e, em forte verbalização, trata-se da negação desse tipo de vegetação, embora tenha feito parte da história 
e que surja uma certa nostalgia ao se referir a ela. A negação, basicamente, está relacionada ao desconforto 
do pisoteio, ao acúmulo de resíduos e à condição de abrigo dos animais rasteiros. Mas todas estas 
características se mostram bem-vindas quando se espera sua utilidade de repulsa, com o fim de afastar a 
permanência dos banhistas.

Não se trata aqui de estar ou não estar correto; a humanidade experimentou uma qualidade de 
vida promovida por um avanço tecnológico, por condições financeiras que se mostram indissociáveis 
atualmente. A negação daquilo que representa a dificuldade no cotidiano motiva a busca por melhores 
condições de vida constantemente.

Na verdade, é importante que se busque um meio de promover a qualidade de vida sem que, para 
isso, a restinga seja devastada. É imprescindível, portanto, que o planejamento urbano e o planejamento 
paisagístico aconteçam vislumbrando essa condição sem se afastar de um desenho ambiental que atenda 
à demanda ecológica e que contemple a apreciação, tanto pelos valores estéticos quanto pelos valores 
sentimentais, sem que haja distinção entre o pragmático racional, a utilidade, a função ecológica, do que é 
esteticamente apreciado, afinal, em termos de importância, a arte ou a vegetação nativa são equivalentes 
para quem as defende.

Fazendo uma comparação entre a apreciação da arte e do cenário, Tuan (1980) defende a ideia de que a 
apreciação estética relacionada unicamente à sensação de beleza se envolve no efêmero do prazer visual e 
que, para que a visão se prenda à obra, é preciso que se tenha um conhecimento prévio da história crítica 
que consiga transmitir os sentidos dos seus detalhes.

Figura 103: Pôr do Sol em Peruíbe/SP. Em mais uma investida, 
solicitou-se da fotógrafa, moradora do litoral paulista, uma 
imagem que representasse o que litoral. Na foto, exclusivas 
presenças do mar, da areia branca e do coqueiral. Fonte: 
Gabriela Franzoni, 2013.
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No caso do cenário, o que nos prende à apreciação pode estar relacionado tanto ao conhecimento 
científico da base física, o reconhecimento de elementos estruturais, geológicos, mas também às lembranças 
pessoais, ou seja, voltamos à rede referencial de cada ser. Na ausência dessa relação íntima, o contato se 
restringe à instantaneidade do prazer visual com a qual o turismo está relacionado, de caráter superficial, 
pouco autêntico. “A apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada com lembranças de 
incidentes humanos. Também perdura além do efêmero, quando se combinam o prazer estético com a curiosidade 
científica”	(TUAN, 1980, p. 110).

Desse modo, Tuan (1980) nos apresenta a esperança de que o saber, o conhecimento profundo sobre 
os elementos, associado aos sentimentos íntimos, promove a apreciação duradoura e, portanto, estabelece 
uma relação forte entre o lugar e o indivíduo. 

Diante de todas estas informações, paira a dúvida sobre como proceder para evitar, ou ao menos, 
reduzir o total aniquilamento das espécies típicas da praia. Como dito, as instâncias planejadoras podem 
agir como meio promotor da valorização dessas espécies e, no caso da arquitetura paisagística, as 
possibilidades de unir a apreciação estética às necessidades ecológicas, sem haver o desprendimento da 
identidade e das relações pessoais, podem resultar em memoráveis ações em prol do bem-estar humano 
e do meio ambiente.



Capítulo 4

UNINDO A ARTE À ECOLOGIA

“Nenhum aquario é maior do que o mar
Mas o mar espelhado em seus olhos

Maior me causa o efeito
De concha no ouvido

Barulho de mar
Pipoco de onda

Ribombo de espuma e sal”
(A Rede, Lenine)

Arrecifes em Muro Alto, 2014 (Acervo pessoal).
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Diante de todo imaginário identificado a partir dos acontecimentos relatados e da percepção dos 
representantes da sociedade entrevistados, se faz legítimo ressaltar que a paisagem é o resultado 

da interação humana com a natureza e, portanto, corresponde a um reflexo do comportamento humano. O 
campo da arquitetura da paisagem tem episteme própria, com uma infinidade de relações, continuidades 
e referências, que merecem um aprofundamento específico, direcionado e exclusivo. Neste trabalho, ela 
será envolvida na tentativa de se ter uma visão da influência do papel do comportamento da sociedade 
no planejamento da paisagem.

4.1 UMA CONTRIBUIÇÃO DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 

No Brasil, no período da forte consolidação urbana com a chegada da família real, os jardins fizeram 
parte do processo de urbanização em todo o país. As tendências europeias foram introduzidas na 

intenção de ‘civilizar’ o meio urbano onde estavam se instalando, representando a preferência burguesa 
inspirada em jardins ingleses e franceses. Segundo Silva (2010, p. 42) o jardim romântico consolida a 
expressão paisagística do século XIX, cuja inspiração “na visão pitoresca e idílica [...] destinava-se ao recreio e 
ao embelezamento, baseado na conciliação entre homem e natureza [...] reproduzia elementos naturais, como pontes 
rústicas, cascatas, arranjos de árvores, grutas, canteiros e lagos”. 

Sob o aspecto urbanístico, o desenvolvimento econômico, o êxodo rural, o inchaço urbano, entre outros 
fatores, e suas consequências ambientais também impulsionaram uma nova forma de tratamento do espaço 
urbano e, sob a influência do movimento moderno do início do século XX (período no qual a  reformulação 
das artes agitou a arquitetura, a pintura e a música) “a experiência paisagística foi assim se conjugando cada 
vez mais à ciência da construção urbana e contribuiu para dar origem ao urbanismo moderno” (PANZINI, 2013, 
p. 515). O projeto de paisagismo passa a estabelecer relações com meio físico natural, interações com 
elementos topográficos e paisagísticos pré-existentes, buscando integração com a arquitetura.

Panzini (2013, p. 593) destaca os diversos jardins que ligavam os pavilhões da grande ‘Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (1925)’, realizada em Paris, nas quais as  formas dos 
espaços verdes eram manipuladas como esculturas, em que foram utilizadas a iluminação elétrica, além de 

“O mar quando quebra na praia 
É bonito, é bonito...”

(O Mar, Dorival Caymmi)
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experimentos com materiais como o concreto e o vidro. Segundo o autor, a exposição foi uma oportunidade 
de exprimir o movimento que objetivava a conciliação entre estilos historicistas e modalidades práticas, 
surgido na França por obras paisagísticas de Jean-Claude-Nicolas Forestier e Ferdinand Duprat, em 
que várias inovações e experimentos no âmbito do jardim provocaram o interesse por uma “tendência 
formalista genuinamente parisiense” de se projetar o jardim, ícones da burguesia provinciana que desejava 
parecer moderna. O historicismo foi um fenômeno em busca de uma identidade dos Estados e de seu 
cenário cultural.

Segundo Panzini (2013, p. 574 e 575), o sentimento naturalista de uso das plantas nativas é anterior 
por meio das ações de William Robinson (1838-1935). Contra o gosto botânico orientado por tendências e 
estilos de épocas precedentes, o irlandês apreciava a rusticidade e “criticava o formalismo retórico e o exotismo 
dos	espaços	verdes	em	favor	do	uso	da	flora	espontânea”. Este sentimento influenciou a inglesa Gertrude Jekyll 
(1843-1932), que antecipou o “entrelaçamento de relações entre a arquitetura da paisagem e as outras artes”. Por 
meio de um profundo conhecimento botânico e da sensibilidade adquirida pelo estudo da pintura, Jekyll 
inventou uma técnica compositiva disposta de modo livre e aparentemente desordenada, baseada na 
sequência de cores com o uso de material vegetal nativo.

Segundo o autor, na Alemanha, o uso exclusivo de espécies nativas afirmou o vínculo entre o povo 
germânico e sua terra, e consequentemente, sua flora, sob influência do trabalho do paisagista Willy 
Lange (1864-1941), que expressou seu conceito de preservação da flora autóctone em uma ideia de jardim 
vinculada à paisagem botânica local pela primeira vez em ‘Gartengestaltung der Neuzeit (1907)’.

Com base no trabalho de Lange, o holandês Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945), pioneiro em ecologia, 
empreendeu o estudo da sociologia botânica, mecanismo de associação das plantas na natureza em que 
“as espécies devem ser agrupadas de acordo com seu habitat de origem”, em áreas consideradas delicadas como 
dunas e zonas úmidas costeiras (PANZINI, 2013, p. 640). Ele pôs seus estudos em prática com a criação do 
jardim Thijsee Hof (1925), em áreas de dunas a oeste de Amsterdã.

Nota-se, portanto, que profissionais na área da paisagem têm se mobilizado no sentido de fazer uso 
da vegetação para reforçar o vínculo do ser humano com seu habitat. Mas, muito além de exemplares 
pontuais, verdadeiros vanguardistas nessa questão ecológica, outros incentivos externos, de um modo 
geral, podem conduzir o modo de vida coletivo, como ‘modismos’ ou tendências que acabam por se 
fixar em princípios que regulam a sociedade, como a questão ambiental, por exemplo, que impulsionou 
a prática operacional das gestões públicas e privadas. Trata-se de motivações que participam ativamente 
no modo de interação do ser humano com a natureza, incentivando-o a reavaliar seus valores e posturas 
em relação ao seu habitat.

Chacel (2004, p. 20) se refere à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada 
em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972, como o momento em que a sanidade global é discutida por 
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representantes de todo o mundo em uma condenação ao objetivo compulsivo pelo crescimento econômico 
que ignorava as qualidades tradicionais da vida humana, surgindo, então, os primórdios das ideias do 
desenvolvimento sustentável.

A ‘Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment’57 considerava a necessidade de 
um posicionamento global sobre os princípios comuns para inspirar e orientar a humanidade no sentido 
da preservação e melhoria do meio ambiente uma vez que reconhecia nela a força capaz de transformar 
o mundo pela busca constante do progresso, evolução da ciência e tecnologia, crescimento da população, 
afirmando que “pela ignorância ou indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao ambiente terrestre 
do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar”58 (tradução nossa). Foram estabelecidos 26 princípios que 
expressavam comum convicção, dentre os quais estava definido que “os recursos naturais da Terra, incluindo 
o	ar,	a	água,	o	solo,	a	flora	e	a	fauna	e,	especialmente,	amostras	representativas	dos	ecossistemas	naturais,	devem	ser	
salvaguardados em benefício das gerações atuais e futuras, por meio de cuidadoso planejamento ou administração”59 
(tradução nossa). Portanto, nada mais coerente seria se as frágeis áreas litorâneas estivessem fortemente 
incluídas nas ações voltadas à preservação do meio ambiente.

A partir de então, várias obras passaram a ser implantadas com os mais diversos fins e variedades 
compositivas, desde a livre movimentação da vegetação, florestas suspensas em embasamentos de 
paredes verticais, jardins didáticos para educação ambiental, até as várias experimentações objetivando 
fazer o uso da naturalização em prol da regeneração de ambientes profundamente degradados.

Panzini (2013, p. 600) considera Roberto Burle Marx (RBM) detentor da criação das arquiteturas 
verdes mais originais do período, dignas das problemáticas vitais do século XX – a miscigenação cultural 
e ambiental – tão fortes no Brasil. Segundo o autor, RBM encarna o espírito de seu tempo aliando-se 
aos arquitetos modernos “em campanhas contra o desmatamento e na defesa do meio ambiente”. Constituindo 
sua marca estilística, RBM faz uso das formas curvilíneas e aprofunda seu interesse pela união entre a 
expressão artística e a flora nativa. Diversas vezes introduziu a vegetação autóctone no contexto urbano 
pioneiramente, nos projetos de paisagismo de jardins residenciais e corporativos, praças e parques urbanos, 
quebrando o paradigma de que não tinha valor estético nas espécies nativas (DOURADO, 2009). 

Defensor da flora brasileira, a vegetação autóctone era protagonista em seus trabalhos, como defendeu 
na aula inaugural do curso ‘Vegetação Aplicada ao Paisagismo’, promovido pela ABAP em 1980, pregando 
a “valorização	de	nossa	flora” por meio de “sua utilização nos projetos de paisagismo [...] (como) uma forma de 

57 Disponível em http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.Print.asp?documentid=97&articleid=1503. Acessado em 
26/11/2014.
58 Texto original: “The United Nations Conference on the Human Environment […] proclaims that:[…] 6. […] Through ignorance 
or indifference we can do massive and irreversible harm to the earthly environment on which our life and well being depend. […]” 
(United Nations Environment Programme, 1972)
59 Texto original: “Principle 2: The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially re-
presentative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful 
planning or management, as appropriate” (United Nations Environment Programme, 1972)



184 Unindo a Arte à Ecologia

perpetuar espécies, de manter coerência ambiental, de fazer nosso povo compreender essa extraordinária riqueza que 
possuímos”. Na mesma aula, RBM demonstra sua preocupação quanto ao convencionalismo existente na 
escolha dos tipos de plantas em jardins e praças do Brasil. Ele ressalta o imediatismo característico da 
sociedade, e consequentemente, o uso apenas de espécies com rápido crescimento, citando como exemplo 
as casuarinas, espécie exótica, “que vão, pouco a pouco, homogeneizando a paisagem de nossas praias de norte a 
sul”, e complementa: “as mesmas pessoas que se extasiam diante de um enorme Jequitibá são incapazes de pensar 
em plantar essa árvore, alegando que não terão tempo de vê-la em sua fase adulta”.

Sua proposta para o Parque do Araxá, em Minas Gerais, juntamente com o professor Mello Barreto, onde 
“seriam	reproduzidas	mostras	significativas	dos	domínios	morfoclimáticos	da	paisagem	brasileira,	ecologicamente	
compatíveis com a região” (CHACEL, 2004, p. 23), marcaria o início de um processo de tratamento paisagístico 
e ambiental que foi posteriormente desenvolvido pelo arquiteto paisagista Fernando Magalhães Chacel. 
Sua prerrogativa consistia na forma de recriação de paisagens tendo como base a criação de um modelo 
antrópico orientado pelo ecossistema pretérito, natural (CHACEL, 2004; PANZINI, 2013). 

Panzini (2013, p. 639) intitula um capítulo de seu livro com o termo ‘Ecogênese’ para discorrer sobre 
os processos de recriação das paisagens naturais em ambientes transformados pelas atividades humanas 
durante o século XX, por meio de projetos que fizeram uso da naturalização com base no agrupamento 
de espécies autóctones.

No vídeo exposto no 46º Congresso Mundial da International Federation of Landscape Architects 
(IFLA), realizado no Rio de Janeiro, em 2009, Chacel deixa seu depoimento sobre a interdisciplinaridade 
em seu método de trabalho. Motivado pelas discussões acerca da preservação ambiental e das definições 
estabelecidas pela União Internacional pela Conservação da Natureza sobre o planejamento paisagístico, 
o arquiteto paisagista afirma que não se pode trabalhar apenas com a paisagem, mas com todos os seus 
elementos constituintes em um grupo de profissionais interdisciplinar, ressaltando que “essa equipe 
tem que ser formada dentro de uma organicidade onde haja uma interação muito grande e uma transmissão e 
interpenetração dos saberes de cada elemento”. Complementando sua reflexão, o arquiteto paisagista Sidney 
Linhares, seu sócio, pondera sobre o resultado de um trabalho com base nesses princípios, afirmando 
que “essa interdisciplinaridade é o que faz com que se chegue mais próximo do objetivo, que é tornar os projetos 
autossustentáveis”.

No projeto de recuperação da orla da Gleba E, Chacel desenvolve sua proposta de promover a 
valorização paisagística e ecológica de beira-lagoa no futuro complexo residencial. Segundo o autor, o 
local era marcado “por	usos	predatórios,	que	modificaram	e	alteraram,	profundamente,	a	cobertura	vegetal,	existente	
em épocas anteriores”, como pode ser visto na figura 104, onde posteriormente acolheria a intervenção 
que representou um marco para projetos paisagísticos de “intervenção com intenções de incorporar ao gesto 
paisagístico, princípios conservacionistas e preservacionistas de recuperação de ecossistemas próprios da região” 
(CHACEL, 2001, p. 49).
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Figura 104: Vista aérea da Gleba E antes da implantação do projeto paisagístico de autoria do 
arquiteto paisagista Fernando M. Chacel, mostrando a degradação da área. Fonte: Celso Brando 
(in CHACEL, 2004, p. 51).

Figura 105: Modelo Mangue (Carlos Artêncio). Fonte: CHACEL, 2004, p.54.

Figura 106: Modelo Restinga (Carlos Artêncio) Fonte: CHACEL, 2004, p. 56.

Figura 107: Modelo Parque (Carlos Artêncio). Fonte: CHACEL, 2004, p. 60.
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Para tanto, o arquiteto paisagista cria o Modelo 
Mangue, restaurando e ampliando o manguezal, 
com todos os elementos vegetais constitutivos; 
o “Modelo Restinga, com o propósito de recriar na 
paisagem, pelo processo de ecogênese, elementos e 
associações vegetais próprios das restingas (...) como um 
jardim	 natural	 enfatizador	 de	 amostras	 significativas	
daquele tipo de ecossistema”; e o Modelo Parque 
para a área de transição paisagística (CHACEL, 
2004, p. 50 e 55), conforme figuras 105, 106 e 107, 
respectivamente.

Ao se referir ao ‘jardim de restinga’, Chacel 
(1992) destaca sua importância estética, de proteção 
e manutenção de elementos das paisagens arenosas 
da restinga e enfatiza sua função como zona-
tampão de proteção do mangue. Refletindo sobre 
os impactos dos modelos de desenvolvimento 
praticados na área até então, o autor ressalta o 
favorecimento da experiência visual e o contato com 
as espécies da restinga como uma oportunidade de 
conhecimento de sua importância, pois seus valores 
tendem a se tornar raros na Barra da Tijuca.

Panzini (2013, p. 645) sinaliza a combinação 
dos três ambientes como “uma paisagem complexa, 
ecologicamente correta e similar à original na parte da 
orla, e, ao mesmo tempo, esteticamente agradável, segundo 
as lições de Burle Marx”, como pode ser visto na 
figura 109. Cada um ao seu modo, RBM, aplicando 
no jardim seus domínios enquanto artista plástico; 
e Chacel, valorizando o ‘paisagismo ecológico’ nos 
princípios da ‘ecogênese’; ambos evidenciaram 
os atributos estéticos, as qualidades, as belezas 
existentes nos mais diversos ecossistemas por meio 
da conceituação de projetos paisagísticos baseados 
nos aspectos ambientais.

Figura 108: Imagem que retrata a apreciação do Jardim da Restinga pelos proprietários do Condomínio Península Green (Gleba E), 
Rio de Janeiro/BR. Fonte: CAP, 2009.

Figura 109: Imagem aérea de trecho da Gleba E ilustrando os três ambientes associados, mangue, restinga e parque. Fonte: Celso 
Brando (in CHACEL, 2004, p. 64).
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A costa norte da Califórnia foi, por sua vez, reduto de um excelente exemplar de empreendimento com 
diretrizes de intervenção compreensiva60, cujos princípios norteadores do projeto preconizou a harmonia 
com a paisagem, a máxima preservação do ambiente natural, espaços abertos e acessível a todos e o 
estabelecimento de um senso de comunidade. Trata-se do Sea Ranch (1962), um condomínio de casas 
de veraneio, planejada por Lawrence Halprin e uma equipe de arquitetos comprometida com o tema 
de projeto “ecologicamente sensível”, ocupado principalmente por ranchos e vilarejos (MARTINS, 2014). 
Botânico de formação com especialidade em arquitetura paisagística, Halprin une a estética e a ciência de 
sua formação em projetos que buscam compreender o processo natural para reproduzi-lo sem, contudo, 
imitar a natureza.

Antes do início efetivo do projeto, Halprin passou aproximadamente um ano se familiarizando com o 
lugar e com suas diferentes configurações – o terreno era formado por falésias, rochas e pequenas praias. 
Tal imersão o permitiu identificar os potenciais, as condicionantes climáticas e a sensibilidade perceptiva 
da paisagem que envolve todos os sentidos do sistema sensorial humano, desde a marcante presença do 
pacífico na cena até o som incessante das ondas contra as rochas. A partir daí, percebeu-se a oportunidade 
de se promover um “incrível experimento em planejamento ecológico”, em que a convivência humana com o 
que o arquiteto chamou de “natureza selvagem” poderia ser promovida (MARTINS, 2014, p. 153).

Para Halprin, as premissas do projeto consistiam em estabelecer uma simbiose, uma total fusão entre o 
ser humano e a natureza, em que o design participava agindo como uma ferramenta de integração entre a 
arquitetura e a paisagem, vindo a proporcionar condições para o lugar gerar um espírito de comunidade61. 
Para tanto, as soluções encontradas deveriam ser condizentes com as dinâmicas daquela paisagem, desde 
os processos naturais, biofísicos, até os socioculturais do local e, portanto, estudos específicos se faziam 
necessários, como os geológicos e os ecológicos mais aprofundados.

Embora tal interdisciplinaridade tenha se mostrado um desafio aos planejadores por se configurar um 
gerador de custos não apreciado pelos empreendedores, os estudos promoveram condições para a escolha 
de princípios de projeto que mantiveram a preservação do lugar, como é o caso da linguagem vernacular 
arquitetônica, do uso de materiais naturais, como a madeira, e da forma dos prédios, que “assumiam 
as silhuetas e contornos dos elementos pré-existentes, cujas formas foram moldadas pela erosão, fundindo-se na 
paisagem local como uma extensão formal dela” (MARTINS, 2014, p. 164).

No que diz respeito à vegetação, espécies nativas eram indicadas nas áreas comuns e de reflorestamento, 
nas quais se envolviam em ações de erradicação e controle de espécies nocivas que viriam a sufocar o 
equilíbrio ecossistêmico. Nas áreas privativas, a exigência era menor (MARTINS, 2014).

60 A abordagem compreensiva corresponde ao “caráter multifacetado, experimental e transdisciplinar aplicado ao processo de pensar a 
paisagem e projetar ambientes humanos” (MARTINS, 2014, p. 28)
61 O senso de comunidade era estimulado por meio da proibição de cercas e muros, assim como a aglomeração das unidades 
para assegurar a unidade de vizinhança e a proximidade na relação entre os moradores (MARTINS, 2014).

Figura 110: Sea Ranch. Fonte: http://www.888searanch.com/
images/TSR_Community/lodgelongview.jpg. Acessado em 
28/01/2016.

Figura 111: Aspectos arquitetônicos em Sea Ranch. Fonte: http://
faculty.virginia.edu/GrowUrbanHabitats/images/lawrence_
halprin/sea_ranch/Continuous_Catherine.jpg. Acessado em 
28/01/2016.
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Embora considerado um exemplo de planejamento compreensivo, cujo conceito preconizava a 
harmonia na relação homem-natureza, houve muita crítica sobre a segregação social da costa californiana, 
uma vez que o acesso físico ou visual à praia se configurava um privilégio restrito apenas aos proprietários. 
Tais críticas resultaram em ações mitigadoras, como a abertura de cinco acessos públicos, e em leis de 
regulamentação da ocupação no litoral daquele estado que findaram por beneficiar a preservação de sua 
costa, porém fazendo com que o empreendedor repensasse o conceito inicial do projeto e buscasse um 
maior adensamento da porção não concluída do empreendimento.

Toda essa situação, na verdade, representa o conflito no qual o litoral se encontra. Embora não 
represente um método projetual convencional, ou seja, não corresponda a um hábito entre os profissionais 
por diversos fatores, como pudemos constatar na entrevista do arquiteto paisagista, há uma tendência em 
se promover a consciência ambiental, a união entre a estética e a ecologia, logo bloqueada por obstáculos 
que também não dialogam entre si, como é o caso do interesse mercadológico e da gestão pública, que, 
por sua vez, tem seus próprios dilemas e conflitos, como pôde ser visto anteriormente. 

Também poderá encontrar grandes barreiras populares causadas pela já citada sedimentação cultural, 
como relata o profissional entrevistado se referindo à aceitação do aspecto rústico mantido pelo jardim 
de areia implantado no Hotel Resort Nannai, anteriormente mencionado: “(não gostam) um pouco da 
areia, acham meio parecido com o mato, mas em geral tem aceitado”. Surge aqui mais uma referência à cultura 
sedimentada em desprezo ao ‘mato’ enquanto formação espontânea que se apresenta sempre preterida.

Figura 112: Imagem da costa constante na brochura 
publicitária de hospedagem no Sea Ranch. Fonte: http://www.
searanchescape.com/pdfbrochure/srebrochure.pdf. Acessado 
em 28/01/2016.
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4.2 POR UMA CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA

Assim como Hauprin, Nassauer (2008, p. 374) afirma que se pode alinhar a estética à ecologia por 
meio do design. Em um questionamento sobre como a estética paisagística pode evoluir para 

tornar um lugar funcional para a dinâmica ecológica, a autora cita algumas condições para o favorecimento 
da aceitação e da apropriação do lugar refletindo que “as pessoas sustentarão paisagens saudáveis se elas as 
apreciar, e vão apreciá-las quando souberem mais sobre como reconhecer a saúde ecológica” (tradução nossa), 
sugerindo que a arquitetura paisagística pode proteger e, principalmente revelar as funções ecológicas 
em suas intervenções. 

Nassauer (2008, p. 374) reconhece que a proteção por si só não traz o envolvimento e a atenção popular, 
principalmente na sustentação das qualidades ecológicas de lugares que não tenham sido projetados por 
artistas ou por arquitetos paisagistas renomados, e indica que as expectativas culturais podem mudar 
quando as convenções estéticas que lhe são familiares são usadas para enquadrar as funções ecológicas, 
afirmando que “as pessoas rotulam a paisagem como atraente quando lhe é familiar e imediatamente aparente. 
Enquadrar os aspectos ecológicos em feições estéticas reconhecíveis nos permite usar a dinâmica cultural do presente 
para	beneficiar	a	função	ecológica	do	futuro” (tradução nossa).

A questão da domesticação, da ordenação da natureza, especialmente sobre determinados ecossistemas 
de aparência desordenada, é tratada por Nassauer (1995) em seu texto ‘Messy ecosystems, orderly frames’ 
em que a autora defende que a qualidade ecológica pode não ter uma boa aparência, ou seja, pode não ter 
valor estético aos olhos populares. 

Para a autora, não saber reconhecer a qualidade ecológica diretamente é uma questão cultural e o 
modo como tratamos a natureza reflete a opinião determinada por convenções sociais que tendem a 
uniformizar o aspecto dos lugares. 

“nós sabemos como ver a qualidade ecológica através de nossas lentes culturais, e através de lentes alheias, esta visão 
pode ou não parecer como a natureza [...] convenções sociais levam as mesmas pessoas que defendem temas ecológicos 
a utilizarem comunidades vegetais homogêneas em suas casas e cidades onde há uma grande diversidade de espécies, 
a apreciar um pássaro exótico onde há pássaros canoros locais, e a reciclarem plásticos enquanto exaurem aquíferos” 
(NASSAUER, 1995, p. 161) (tradução nossa).

A natureza, nesse contexto, passa a ser identificada a partir de convenções pictóricas, não ecológicas, 
em que a diferença entre o conceito cultural e o conceito científico – entre aparência e função – nada mais é 
que uma premissa na definição de projeto, cuja problemática está na tradução do modelo ecológico para a 
linguagem cultural, ou seja, “requer projetar molduras ordenadas para ecossistemas bagunçados” (NASSAUER, 
1995, p. 161)62 (Tradução nossa).

62 NASSAUER, Joan Iverson. Messy ecosystems, orderly frames. Landscape Journal 14(2), 1995, p 161–170.
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Segundo a autora, a partir de ações que objetivam domesticar a natureza e emoldurar paisagens, 
cuidando de detalhes como roçadas, cercas e trilhas arrumadas e com bordas bem definidas, bem como 
a presença de flores, desde que usadas com moderação e estrategicamente colocadas para enquadrar os 
aspectos pouco amistosos dos ditos ecossistemas, a atenção e a apreciação podem ser estimuladas.

No trabalho citado anteriormente na Gleba E, ao “emoldurar” com “ordely frames”, ao tratar de forma 
mais palatável para um gosto mais culturalmente aceito, Chacel propicia a aproximação das pessoas a 
ambientes proscritos, como o mangue, a restinga.

Os trabalhos de Gilles Clément, engenheiro agrônomo especializado em paisagismo, tem trazido à 
tona o valor ecológico de elementos e ambiências, em que as espécies ruderais ocupam o protagonismo 
da cena e o conjunto faz parte de um movimento, um fluxo de energias, no qual os processos naturais 
são enaltecidos e se desenvolvem conforme a intenção da natureza, sem que haja um fator dominante 
excessivo. Em sua opinião, cabe ao profissional da área da paisagem potencializar, catalisar os processos 
naturais em um trabalho cujas imagens artísticas não se tem certeza se, ou quando, irão acontecer, uma 
vez que as dimensões finais dos elementos trabalhados representam verdadeiras incógnitas, porém, 
esta incerteza representa uma oportunidade única, um trabalho instigante que paira entre a arte e a 
predominância da natureza (OLIVEIRA, 2000). Nesse sentido, Clément evoluiu seus pensamentos em 
três áreas de investigação: o jardim em movimento, o jardim planetário e a terceira paisagem. 

Figura 113: Parc André-Citroën, jardim em movimento de Gilles Clément. Fonte: http://www.
gillesclement.com/fichiers/_banqueimages-andre_10598_parc-Andre-Citroen-Jardin-en-
Mouvement-bisannuelles.jpg. Acessado em 28/01/2016.

Figura 114: Parc André-Citroën, operacionalização da transformação no jardim em movimento. 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Parc-Andre-Citroen-Jardin-en-
Mouvement-mai_juin_1992.jpg . Acessado em 28/01/2016
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No jardim em movimento, o plantio inicial é constituído de herbáceas outrora consideradas “daninhas”, 
cabendo acolher e incorporar todas as espécies espontâneas compatíveis com o meio (SERPA, 2004). Além 
de alguns elementos fixos mantidos no jardim, como um tronco ou um arbusto, não há limites físicos e 
nem discriminação entre boas ou más espécies, seus domínios variam com o tempo e seus brotos surgem 
em locais distintos, modificando constantemente o seu aspecto formal; “as	 massas	 de	 flores	 no	 chão	 se	
transformam segundo as estações – como em qualquer outro jardim – mas, especialmente, aparecem e desaparecem 
em lugares não previstos do jardim, de modo que os passeios mudam de um momento para outro” (CLÉMENT, 
2012, p. 28) (tradução nossa). 

Uma vez finalizada a floração de determinada espécie, um cortador de grama, ou ferramenta 
semelhante, transforma os prados em grama, alterando os passeios constantemente e, desse modo, quanto 
mais diversidade e mais rápidos forem os ciclos biológicos, mais modificações no jardim acontecerão 
e, nesse sentido, “o	termo	‘movimento’	está	justificado	pela	perpétua	modificação	da	vegetação	e	dos	espaços	de	
circulação;	gerir	esse	movimento	justifica	o	termo	‘jardim’” (CLÉMENT, 2012, p. 29) (tradução nossa). 

Clément (2012) reconhece que o maquinário e o trabalho necessários para executar essa mobilidade 
demanda um gasto exorbitante e, refletindo sobre as possíveis soluções para se evitar o uso de tal método, 
o autor questiona sobre a necessidade de manter os extensos gramados e sobre a possibilidade de utilizar 
outros elementos, como lianas, bulbos, arbustos e flores selvagens, para compor um jardim.

Para Clément, o ecologismo representa o real projeto de reestruturação da sociedade do século XXI, em 
que, por meio da possível função educativa do jardim, o paisagista busca promover condições no qual o 
ser passa primeiro a constatar, a compreender, para, a seguir, agir a favor da natureza e não em seu dano 
(OLIVEIRA, 2000), buscando melhorar as condições de equilíbrio entre o ser humano e o meio natural em 
que vive. Os jardins em movimento do parque André-Citroën63, em Paris, “foram concebidos como espaços 
pedagógicos, como uma espécie de museu a céu aberto, no qual os usuários e visitantes são induzidos a percorrer um 
itinerário que vai de jardim a jardim [...] a maior parte deles assume uma postura contemplativa em relação a esses 
espaços, com a única motivação implícita, de ‘aprender com a natureza’” (SERPA, 2004, p. 150). 

O “jardim planetário”, por sua vez, corresponde à conversão filosófica dos princípios do “jardim em 
movimento”, constituindo, sobretudo um ato de conscientização da finitude e da fragilidade do planeta, 
compreendido como um jardim em escala planetária. Associando o jardim ao espaço delimitado e exíguo, 
no caso da Terra, a fronteira da vida na terra, a biosfera constitui os limites do jardim global (CLÉMENT, 
2012). 

63 Compondo o trio de parques parisienses que motivou a criação de concursos públicos entre os anos 80 e 90, o Parque André-
Citroën, assim como os demais, foi concebido a fim de compor uma operação urbanística-arquitetônica que visava a reestruturação 
de bairros inteiros, revalorizando áreas industriais e residenciais decadentes. Segundo Serpa (2004), os parques deveriam contri-
buir para a criação de bairros, constituindo equipamentos urbanos voltados para toda a população, no entanto o processo resultou 
na expulsão dos antigos habitantes e na segregação social do território francês.
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Tal conceito, no entanto, se apresentou bastante difícil de se explanar, levando Clément a escrever, 
em 1997, ‘Thomas et le Voyageur’, em que aborda o novo modo da relação humana com o ambiente com 
ênfase na dinâmica e mistura natural, propondo a existência de um único continente (CLÉMENT, 2012), 
reorganizado e apresentado segundo a sucessão de seus biomas (OLIVEIRA, 2000). Para concretização 
das ideias do jardim planetário, no entanto, Clément organizou, de forma lúdica e pedagógica, a Grande 
Halle, no Parque La Villette, buscando ilustrar a relação dos homens com a vegetação através dos tempos, 
fazendo uso de referências científicas, históricas, artísticas, poéticas e utópicas. Propondo estimular seus 
visitantes a agir a favor da natureza, a exposição promoveu condições de se experimentar a condição 
de jardineiro-cidadão, cuja responsabilidade consistia na defesa e na gestão do jardim planetário, na 
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas globais.

É também nos conceitos do “jardim em movimento” que surge a ideia da “terceira paisagem”, em 
que consagra os espaços abandonados, à esquiva do desenvolvimento econômico, inacessíveis ou não 
explorados, como território biológico, reserva genética para o futuro. Terrenos baldios, áreas negligenciadas 
assumem um processo de sucessão ecológica, variando sua forma de acordo com as relações estabelecidas 
com o entorno e, uma vez constituída uma rica biodiversidade – não havendo impacto negativo nos 
arrolamentos entre as áreas, influências positivas podem acontecer em suas adjacências (BONZI, 2013). 
Trata-se, portanto, de componentes de uma rede que se conectam, se relacionam e se articulam com 
qualquer outro ponto do planeta e, desse modo, “a Terceira Paisagem converte-se então numa membrana 
dinâmica, adaptável, ecologicamente sensível e biologicamente activa, e num autêntico campo de energia para o 
Jardim Planetário”, no qual se faz necessário que não haja intervenção para que esses espaços evoluam para 
condições de mantenedores da coexistência humana em total fusão com o desenvolvimento biológico 
(MATOS e BATISTA, 2013).

“Na	realidade,	tanto	a	filosofia	do	‘jardim	planetário’	quanto	a	do	‘jardim	em	movimento’	[..]	representam	mais	uma	
maneira de enfrentar os problemas do que um catálogo de soluções [...] (trata-se de) uma atitude, não um livro de 
receitas” (CLEMENT, 2012, p. 83) (tradução nossa).

Trata-se de uma consciência coletiva que, ao ser constituída, incorporada e consolidada, tende 
a promover condições de se estabelecerem relações entre a sociedade e seu habitat e, sobretudo, a 
apropriação do lugar onde se vive. A busca pela qualidade no espaço público por meio da força popular 
tem se mostrado cada vez mais ativa, manifestando este sentimento comum em ações concretas. Desta 
forma, o envolvimento popular se aproxima de sua solidificação em um modo irreversível por meio do uso 
e dos olhares zelosos daqueles que buscaram a efetivação de determinado projeto e, contudo, associando 
o apreço que todo esse movimento é capaz de motivar.

Alguns projetos bem-sucedidos surgem engajados pela iniciativa popular, como é o caso do parque 
linear High Line, construído na antiga linha férrea suspensa, erguida nos anos 30 em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos da América. Além do aspecto participativo, sua concepção traz ao cotidiano contemporâneo 
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Figura 115: Fotografia obtida sobre o elevado em uma manhã de maio de 2000, olhando para o 
leste na 30th Street (Joel Sternfeld). Fonte: http://www.luhringaugustine.com/artists/joel-sternfeld/
artworks/walking-the-high-line?view=slider#9. Acessado em 29/01/2016.

Figura 117: Fotografia obtida sobre o elevado em fevereiro de 2001 mostrando uma vista para o 
Hudson (Joel Sternfeld). Fonte: http://www.luhringaugustine.com/artists/joel-sternfeld/artworks/
walking-the-high-line?view=slider#12. Acessado em 29/01/2016.

Figura 118: Fotografia obtida sobre o elevado em Julho de 2001 (Joel Sternfeld). Fonte: http://
www.luhringaugustine.com/artists/joel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line#14. Acessado 
em 29/01/2016.

Figura 116: Fotografia obtida sobre o elevado em novembro de 2000, mostrando uma vista para 
o Empire State Building (Joel Sternfeld). Fonte: http://www.luhringaugustine.com/artists/joel-
sternfeld/artworks/walking-the-high-line?view=slider#4. Acessado em 29/01/2016
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uma forma vegetal outrora preterida, o chamado ‘matinho’. Trata-se de um projeto urbano que se pode 
citar para exemplificar a união das intenções conectoras de espaços negligenciados do conceito de terceira 
paisagem de Gilles Clément, incluindo sua carga genética, com a forma de apresentação emoldurada 
defendida por Joan Nassauer, ambas citadas anteriormente. 

Desativada e abandonada nos anos 80 e sem nenhuma negociação viável de reativação da linha férrea, 
em 1991, cinco blocos do extremo sul do High Line foram demolidos para dar lugar a um complexo de 
apartamentos, marcando o início do que seria seu provável destino. Porém, em 1999, um representante 
da corporação de transporte responsável pelo elevado declarou, em um artigo do New York Times, estar 
aberto a propostas para sua reutilização. Esta foi o estopim para que um grupo de moradores da cidade, 
liderados pelos idealizadores Robert Hammond e Joshua David, fundassem a associação Friends of the 
High Line, cujo interesse principal consistia em salvá-la da demolição (DAVID e HAMMOND, 2011). 
Mesmo diante de tantos obstáculos, de ordem financeira, técnica, jurídica, entre outros, os idealizadores 
mediaram a transformação de um artefato industrial em um parque linear mobilizando o interesse de 
vários setores da sociedade nova-iorquina. 

Além de buscar meios de arrecadação de fundos para om projeto, uma das ações idealizadas pela 
associação visava provocar uma maneira de “ver a cidade de uma forma totalmente nova”, impossível de 
ser vista a partir da rua. Nesse sentido, Joel Sternfeld, vencedor do Rome Prize pelas fotografias dos 
aquedutos de Roma e de outras paisagens industriais, foi convidado a realizar um ensaio fotográfico da 
linha férrea, realizada entre abril de 2000 e julho de 2001, ocasião em que se pôde capturar as imagens 
das diferentes composições existentes em todas as estações do ano. Hammond relata que a atividade 
funcionou como um excelente incentivador de parcerias, mas também contribuiu para o apoio público 
sobre a preservação do High Line, afirmando que “nós não tínhamos ideia naquele momento que essas fotos 
viriam	a	definir	o	projeto	e	a	impulsioná-lo	como	aconteceu	[...]	se	tornaram	importantes	ferramentas	para	nós	[...]	
as pessoas podiam ler diferentes coisas nelas [...] como um projeto de preservação, horticultura, arquitetura”. Um 
artigo exibindo as fotografias no The New Yorker provocou o envolvimento de investidores no movimento 
em prol do High Line, mas a publicação do livro ‘Walking the High Line’ se configurou como mais uma 
importante atitude para evitar a demolição da elevada estrutura férrea (DAVID e HAMMOND, 2011, p. 
18; 32) (tradução nossa).

Posteriormente, a associação lançou um concurso de ideias, o Designing the High Line (2003), para 
reunir propostas de reutilização do elevado, o que tornou notório toda situação e risco no qual a linha 
férrea se encontrava. Tratavam-se de ideias de diversas naturezas que “não precisavam ser realistas, ou 
financiáveis,	ou	edificáveis” (DAVID e HAMMOND, 2011, p. 53), mas também serviram para aproximação 
da população, para estimular a esperança da transformação e para apropriação do que estava por vir a 
partir de sessões de consulta pública, em que a população indicava as prioridades com as quais o projeto 
definitivo dialogaria diretamente. 
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“Seguindo o concurso de ideias, realizamos uma sessão de colaboração da comunidade, para tranquiliza-la que nós 
não estávamos indo só para escolher um desses projetos loucos, mas também para ouvi-los, de modo que as suas 
prioridades poderiam determinar o projeto” (DAVID e HAMMOND, 2011, p. 66) (tradução nossa).

A partir das reflexões geradas pelo concurso de ideias, em uma parceria entre a associação e a 
municipalidade, foi lançado o concurso de projetos, o RFQ (“Request	For	Qualifications”) para selecionar 
equipes formadas por arquitetos, arquitetos paisagistas, planejadores, desenhistas e engenheiros, não 
estando definida qual das profissões ocuparia a função de liderança. Hammond repensa essa posição 
afirmando que “se eu pudesse fazer tudo de novo, eu requereria um arquiteto paisagista para ser o líder” (DAVID 
e HAMMOND, 2011, p. 73) (tradução nossa), pois, diferente de David que, estimulado pelas leituras de 
Jane Jacobs, via o High Line como uma estrutura capaz de proporcionar vitalidade às ruas da cidade, 
Robert enxergava o elevado enquanto potencial paisagístico – trata-se de visões que, embora distintas, se 
complementam.

Os autores desabafam que a cada equipe eliminada, suprimia-se um possível futuro para o High Line 
e, dentre as quatro equipes finalistas, a James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro foi 
a vencedora principalmente por potencializar o caráter singular do elevado, valorizando sua estrutura 
original e a vegetação espontânea que emergia por entre os trilhos. Para Hammond (DAVID e HAMMOND, 

Figura 119: Chelsea Grasslands entre West 19th Street e West 20th Street, voltado para norte. 
Imagem © Iwan Baan, 2009. Fonte: http://images.adsttc.com/media/images/5421/a88e/c07a/800d/
e500/00fb/large_jpg/Chelsea_Grasslands.jpg?1411491936. Acessado em 31/01/2016.

Figura 120: High Line. Vista para oeste ao longo da Interim Walkway, retratando a aproximação 
popular com espécies ruderais. Imagem © Iwan Baan, 2014. Fonte: http://www.archdaily.com.
br/br/627644/um-passeio-pelo-high-line-com-iwan-baan/54219473c07a80a9910000a1. Acessssado 
em 31/01/2016.
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Figura 121: Imagem aérea de trecho do High Line Park em que se percebe a presença da vegetação por entre os trilhos. Imagem © 
Iwan Baan Fonte: https://www.thehighline.org/assets/ways_to_give_image2-e7b432950c07ac24e63657c3716c7e03.jpg. Acessado em 31/01/2016.

2011, p. 119), a preocupação principal consistia na manutenção da paisagem original registrada nas fotos 
de Joel Sternfeld, desabafando que “minha preocupação era principalmente sobre as plantas. Mesmo sob as 
melhores condições, nós não sabíamos como elas cresceriam no High Line. O sistema de drenagem funcionaria? Se 
não,	as	raízes	apodreceriam.	O	High	Line	é	basicamente	uma	ponte,	com	ar	fluindo	sobre	e	sob	ele,	então	isso	congela	
rapidamente no inverno e cozinha no verão. Eu estava convencido de que, com as temperaturas subindo e descendo, 
tudo morreria” (tradução nossa).

Essa questão estava especialmente representada pela colaboração do paisagista holandês Piet Oudolf 
e sua versão idealizada de paisagem natural, em que enfatiza a forma, a textura e a harmonia natural das 
plantas, tendo como inspiração a natureza, arte e o tempo. Baseado nos diferentes microclimas que se 
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desenvolveram naturalmente na linha férrea após sua desativação, o plantio proposto sugere diferentes 
feições ao longo do parque linear que estimulam distintos sentimentos em sua travessia, como aspectos 
de bosques e prados.

Ressaltando a função mediadora do arquiteto, em um depoimento64 acerca do parque nova-iorquino, 
Oudolf relata que “a vegetação plantada é para parecer selvagem, devendo lembrar de como lá costumava ser [...] 
você nunca pode fazê-lo selvagem, você só pode fazê-lo parecer selvagem. Portanto, a natureza é a inspiração. O que 
você fornece é a sensação que a natureza lhe dá” (tradução nossa). A vegetação espontânea no High Line foi 
enaltecida, porém disposta em uma formação mediada, limitada pelos trilhos, pelos bancos e pelo piso. 
Embora requeira forte manutenção, o projeto proporcionou um aspecto estético totalmente diferente dos 
jardins ordenados, ornamentados e organizados comumente produzidos: “o plantio do High Line [...] está em 
constante	mudança.	Mais	de	200	espécies	de	gramíneas,	flores	silvestres,	arbustos	e	árvores	compõem	esta	paisagem	
específica,	que	enfatiza	a	rusticidade	e	a	variedade	sazonal	em	textura	e	cor.	Uma	grande	porcentagem	de	plantas	do	
High Line são espécies nativas e tolerantes à seca” (DAVID e HAMMOND, 2011, p. 266) (tradução nossa).

Para o arquiteto paisagista, como em toda obra de arte, é imperativo para o profissional da paisagem 
conhecer seu material de trabalho, as plantas; não suas funções individuais, como um botânico, mas 
reconhecendo suas manifestações, seu processo de crescimento, cujo tempo se constitui variável 
indissociável. Além disso, em sua opinião, trabalhar o espaço público corresponde a uma oportunidade 
singular de levar o contato da natureza à população, como diz em seu depoimento: “trabalhando no espaço 
público, você pode trazer mais pessoas em contato com algo que eu sinto, pessoalmente, que é essencial para qualquer 
ser humano: ter vegetação em seu ambiente” (tradução nossa).

Independente do conceito ao qual estão diretamente relacionadas, trata-se de ideias que, de uma forma 
ou de outra, trazem à tona um modo de olhar a natureza bruta – não lapidada – que vem ao encontro 
da necessidade do ambiente litorâneo. O profissional da arquitetura paisagística, por meio de métodos 
e formas que tenham intenções preservacionistas, que visem a manutenção ou a promoção de restauro 
do ecossistema litorâneo, organizando os elementos do espaço externo de um modo palatável, adotando 
princípios éticos e estéticos, talvez dessa forma, consiga contribuir na mediação necessária para a aceitação 
dos valores específicos do lugar onde vivem e na apreciação de espécies vegetais até então desprezadas, 
como é o caso da vegetação de restinga.

A natureza participa integralmente da concepção da paisagem, e que esta, enquanto local de 
contemplação, reflete as ações da sociedade baseadas em suas motivações e influências, do momento 
em que se vive. Essa participação, por sua vez, marca uma relação íntima da paisagem com a arte, pois é 
através da mediação estética da natureza, ou seja, pela arte, que surge o sentimento da paisagem. 

64 Vídeo “Perfis	holandeses:	Piet	Oudolf” produzido por Submarine, Femke Wolting & Bruno Felix e publicado em 13 de outubro de 
2012. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Dujn2W-SQkM&sns=em. Acessado em 30/01/2016.
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A identidade de uma paisagem, o genius loci, por trazer os objetos oriundos de costumes e de 
sentimentos comuns, revela o registro do imaginário, dos interesses pessoais, do sentimento coletivo, de 
modo que, para senti-la, não se deve desconsiderar o cotidiano da população, permanente ou sazonal, 
devendo-se inclui suas questões sociais, políticas e econômicas, assim como aquelas relacionadas à 
percepção da paisagem e aos fenômenos que ocorrem na relação homem-lugar. Dessa forma, não basta 
uma análise simplesmente objetiva, sobre os aspectos materiais, ou subjetiva, sobre os aspectos culturais, 
para se entender como se constrói uma identidade; é necessário que se compreenda o fenômeno em sua 
totalidade a fim de fundamentar qualquer forma de intervenção no lugar. 

Sendo assim, considerando que os sentimentos coletivos que, intensificados momentaneamente 
por algum aspecto específico, conduzem a sociedade em seu cotidiano, podendo, inclusive, refletir no 
planejamento urbano e na arquitetura paisagística, é de suma importância que não se percam de vista as 
oportunidades de se evidenciar a identidade do lugar, conciliando com ações que envolvam a sociedade 
e, consequentemente, fazendo com que ela se aproprie do seu habitat valorizando-o e defendendo-o como 
lugar único e carregado de uma história igualmente singular.



Capítulo 5

SÍNTESES E DESAFIOS

“Quem é rico mora na praia
Mas quem trabalha nem tem onde morar

Quem não chora dorme com fome
Mas quem tem nome joga a prata no mar”

(Pedras que Cantam, Fagner)

Muro Alto, 2014 (Acervo pessoal)
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O objetivo deste trabalho foi o de buscar o entendimento da relação do ser humano com os 
ambientes litorâneos a fim de se estabelecer alguma correspondência desta relação com o fato 

desses ambientes serem alvo de constantes intervenções causadoras de forte degradação na vegetação de 
restinga.

Como foi dito, trata-se de um ambiente de muita fragilidade, o que o coloca em uma condição 
naturalmente instável. Também foi citado que o imaginário e as condições modernas da vida urbana 
motivaram a busca da sociedade por um refúgio, o que é intensificado pela indústria turística nos últimos 
anos.

Considerando a notável situação de colapso no ecossistema costeiro, especialmente no que se refere 
à sua vegetação, a princípio a intenção era de se desenvolver um trabalho com caráter propositivo, 
identificando diretrizes de planejamento urbano e paisagístico para nortear as futuras intervenções nesses 
ambientes. Tais propostas teriam como meta a viabilização da ocupação humana em harmonia com a 
dinâmica natural e, principalmente, respeitando as restrições impostas pela natureza. 

Observou-se, portanto, a existência de ricos estudos que despontam em resultados e dados técnicos 
que somam possibilidades e variedades de ações nesse sentido para a gestão pública, planejadores e 
empreendedores, porém, cada vez mais se percebeu a fundamental necessidade da conscientização 
popular acerca de seu valor, uma vez que a dinâmica dos lugares é movida pelo ser humano e suas 
relações existenciais.

Nesse sentido, iniciou-se o estudo apresentando a relação do ser humano com a natureza na descoberta 
do sentimento da paisagem por meio de sua apreensão estética e na transformação do olhar que a viu com 
olhos comerciais a partir da mercantilização. Nesse contexto, a descoberta do novo continente forneceu uma 
nova fonte de recursos em território brasileiro para ser explorada, a Mata Atlântica e, consequentemente, 
seus ecossistemas costeiros associados. 

Se por um lado a relação humana com a Mata Atlântica se modificou após séculos de colonização 
extrativista, por outro lado a curiosidade sobre o Novo Mundo possibilitou a aproximação dos viajantes 
estrangeiros e de seus registros sobre os aspectos biofísicos e sobre a sociedade. A partir de seus relatos, 

“Da lama ao caos, do caos à lama 
Um homem roubado nunca se engana

O sol queimou, queimou, a lama do rio 
Eu vi o Xié andando devagar 

Vi um aratú pra lá e pra cá

Vi um caranguejo andando pro sul 
Saiu do mangue e virou gabirú
Ô Josué, nunca vi tamanha desgraça 
Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça”
(Da Lama ao Caos, Chico Science & Nação Zumbi)
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consolida-se uma imagem do país, como é o caso de Rugendas (1979) que se desencantou com a paisagem 
quando, vindo da exuberância dos mares e morros do Sudeste, se aproxima do Nordeste e se depara 
com a fome e a seca, sugerindo uma possível relação da paisagem de espécies xerófitas com a situação 
econômica da região.

A negação das espécies da caatinga, que em muito se aproxima da restinga, portanto, pode estar 
relacionada à sua associação com a escassez, a falta, a precariedade, mas embora o fenômeno tenha sido 
percebido, o entendimento do porquê demandaria uma investigação de outra natureza, mais profunda, 
que suscite quais os sentidos e significações que existem por trás dessa rejeição, podendo-se também fazer 
uso dos métodos investigativos da pesquisa qualitativa para desvendar o sentimento contido no íntimo 
da população.

Trata-se de importantes associações de sentidos, significações representadas pelas espécies xerófitas 
frente à paisagem “estropiada” que pode estar relacionada à miséria do sertão nordestino, cujo contexto 
histórico e econômico denuncia que sua população passou por momentos sérios de crise, colocando-o 
em uma posição desigual perante a qualidade de vida provida à outras regiões do país. No entanto, as 
impiedosas condições climáticas os levam a acreditar que não são dignos de uma vida melhor; tal crença 
se fortalece a partir da imagem de povo inferior há tempos atribuída, desde os viajantes estrangeiros e 
reforçada com o passar do tempo pela própria sociedade brasileira. 

Sob esse ponto de vista, a partir do momento em que as relações do ser consigo mesmo e com o seu 
lugar encontrem sincronia, compreendendo e valorizando quem aquele representa no contexto ao qual se 
pertence, estabelece-se o reconhecimento de sua identidade vinculada ao seu habitat e a todas as outras 
frentes de valor provenientes dele, como a vegetação nativa, por exemplo. Pernambuco sempre teve uma 
carga histórica muito forte, como visto no capítulo 2 e isso repercutiu no perfil de sua população durante 
muito tempo, reforçando o sentimento de identidade, mas embora o orgulho esteja presente, trata-se de 
algo que pode se perder no tempo caso o saber não acompanhe a dinâmica da vida.

A vegetação de aspecto pouco amistoso, à margem do romantismo dos jardins ornamentados, nesse 
contexto, carrega uma herança cultural que a condena ao desprezo e à negação, como é o caso da restinga, 
cuja menção se mostra tímida quando se trata da imagem que representa o ambiente litorâneo idealizado 
pela população pernambucana que, como visto na investigação de abordagem qualitativa com enfoque 
fenomenológico, trata-se de uma imagem fortemente marcada pela presença do coqueiral, da areia 
branca e do mar, que paralelamente, complementam o ar bucólico do ambiente, onde se busca a calma e 
a purificação do “paraíso”.

 A presença da vegetação de restinga suscita a existência de um sentimento ambíguo que, de um lado, 
busca a rusticidade que ela representa, porém, a sociedade não despreza o conforto e a qualidade de vida 
promovida pelo mundo atual. Não se trata de uma contradição ou de uma incoerência enquanto desejo, 
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mas de um anseio ambivalente presente desde o surgimento das cidades até os dias atuais, quiçá mais 
vigoroso visto a pouca opção de uma paisagem natural, rústica e íntegra, que se mostra cada vez mais 
rara, bem como o avanço tecnológico que nos apresenta cada vez mais facilidades para o cotidiano.

A ambivalência é suportável, desde que as sensações tendam a caminhar sem que uma prevaleça 
à outra, permitindo a possibilidade, previamente consentida, de que o mínimo valor dado possa ser 
enfatizado e, nas entrelinhas, o afeto possa vir a ultrapassar a barreira da negação e consiga ser enaltecido, 
desenvolvido. 

Outro aspecto constatado durante a investigação foi que a paisagem não tem se constituído entidade 
autônoma a fim de sustentar uma decisão contra as intenções mercadológicas. A cobertura vegetal, por sua 
vez, é passível de preservação e possui inúmeros instrumentos legais de proteção. A tentativa de valorizar 
a restinga apenas pela razão, justificada pelas funções ecológicas, pode resultar em danos irreversíveis na 
paisagem, uma vez que podem surgir possibilidades de sanar estas questões totalmente desprendidas de 
apreço estético, correndo o risco de a paisagem ser preterida pelo pragmatismo.

Em alguns casos conhecidos mundialmente, como em Istambul, Turquia, a preservação do patrimônio 
histórico no qual a paisagem representa foi considerada a ponto de exemplares arranha-céus serem 

Figura 122: Skyline de Istambul ameaçada pela presença de arranha-céus. Imagem: Copyright © Dezeen Limited 2006-2015. Fonte: 
http://static.dezeen.com/uploads/2014/08/Onalti-Dokuz-skyscrapers-demolished _dezeen _bn1.jpg. Acessado em 31/01/2016.
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condenados à demolição.

Segundo The Architect’s Journal65, em 2014, o governo turco decidiu pela demolição ou demolição parcial 
de três torres residenciais luxuosas, projetado por Alpar Architecture, no complexo mais conhecido como 
Onalti Dokuz Residence, após o impacto visual causado no skyline da cidade ameaçar o título de Patrimônio 
Histórico concedido pela UNESCO. Vale ressaltar que movimentos populares contra a implantação do 
referido complexo aconteceram anteriormente à decisão.

Independente da natureza dos interesses que estimularam tal decisão, seja de ordem financeira, para 
garantir o recurso proveniente de tal título, para assegurar a indústria turística, ou de qualquer outra 
ordem, o fato é que, neste caso, a paisagem prevaleceu na decisão, assim como é o caso do anteriormente 
citado Cais José Estelita no antigo Recife, em que a população tem se mostrado contra o desenvolvimento 
imobiliário proposto pelo consórcio Novo Recife. O movimento popular intitulado Ocupe Estelita/Resiste 
Estelita defende que todo o processo não se desenvolveu legitimamente, e por isso, sua “luta (é) contra 
o desenvolvimento urbano guiado apenas por interesses econômicos, que destrói a identidade de nossa cidade e 
promove uma ideia ultrapassada de progresso e modernização”66.

Quando associada a outros fatores, seja de cunho ecológico, estético, turístico ou imobiliário, por 
exemplo, a paisagem encontra força para que sua importância seja notada, ressaltando os valores dos 
aspectos locais e utilizando-os como objeto de venda. A paisagem qualifica, dá valor ao local e, por isso, 
no caso do litoral, corresponde a um objeto de venda por parte do capital, cabendo à indústria imobiliária 
o poder ímpar de definir o zoneamento da desigualdade social na paisagem litorânea. Este aspecto 
independe da localização, e em suas devidas proporções, o poder que o capital exerce sobre os menos 
favorecidos, e até mesmo sobre a gestão pública, aflora sem parcimônia. 

Trata-se de uma incoerência frente ao caráter democrático e à função de parque linear da orla que se 
configura um desafio à gestão pública em harmonizar a complexidade da diferença social. O Estado, nesse 
contexto, corresponde ao elemento regulador e precisa ser capaz de manter íntegros todos os aspectos que 
são importantes para a população como um todo.

Tornar a paisagem autônoma, motivo suficiente para qualquer tomada de decisão, é um dos desafios 
da gestão pública. Para tanto, é preciso que ferramentas legais forneçam munição para que se priorize 
tanto os aspectos éticos, no que diz respeito ao equilibrado funcionamento ecológico, quanto os estéticos, 
valorizando a preservação da paisagem contra as fortes investidas do capital. A análise do processo para o 
licenciamento de empreendimentos no litoral, por exemplo, precisa ser mais exigente e sem possibilidades 

65 DUNTON, Jim. Top court orders demolition of luxury Istanbul tower block. United Kingdon: The Architects’ Journal, 2014. 
Disponível em http://www.architectsjournal.co.uk/news/topcourtordersdemolitionofluxuryistanbultowerblocks/8668707.fullarti-
cle. Acessado em 31/01/2016.
66 Juventude Conectada aos Direitos. Disponível em http://juventudeconectadaaosdireitos.blogspot.com.br/2014/06/entenda-me-
lhor-o-movimento-ocuperesiste.html. Acessado em 31/01/2016.



205

para dúbias interpretações nas leis cabíveis, a fim de se evitar danos, por vezes, irreversíveis, bem como 
desvios éticos no comportamento do controle ambiental.

Navegamos pelo imaginário humano e pelas simbologias com as quais o litoral está envolvido nos 
munindo de informações e de dados que nos levam a crer que a vegetação de restinga, embora tenha se 
apresentado muda, expressando uma total ausência de representação significativa, se mostra resiliente, 
resistindo à sua constante devastação. O desafio está em como fazer com que a vegetação de restinga 
obtenha uma posição de importância nos valores daquela paisagem.

A arquitetura paisagística aparece como importante interlocutor capaz de mitigar os conflitos e as 
ambivalências nos quais a sociedade e a vegetação preterida estão envolvidas. Tais sentimentos são 
enaltecidos por modismos que simbolizam uma almejada ascensão social, desestimulando a utilização 
de mudas nativas. No entanto, tal circunstância tem perdido força frente à pressão dos instrumentos de 
preservação que têm exigido o uso da vegetação autóctone em projetos litorâneos. 

Mas, esse aspecto nos leva a questionar se seria mesmo essa a única forma de enriquecer nossas praias 
de sua cobertura vegetal própria. Não seria o caso de se estimular a apropriação do lugar, a apreciação das 
características específicas de seus elementos típicos, o fortalecimento do vínculo do ser com seu habitat, a 
valorização de sua identidade? Trata-se, aqui, de se promover a reeducação do olhar.

Nesse sentido, importantes frentes de ação voltadas para a valorização de espécies espontâneas (estas 
representando a classe daquelas também desprezadas, o matinho), dos aspectos paisagísticos e ecológicos 
e de respeito à dinâmica natural, estão sendo postas em prática. As espécies disponíveis na expressão 
espontânea da natureza apresentam aspectos estéticos comumente valorizados, como a floração e 
a diversidade de cores, como pode ser visto nas figuras 123 e 124. Indaga-se, portanto, se a forma de 
apresentação dessas formações naturais, como indicados pelos conceitos do jardim de movimento, de 
Gilles Clèment, ou emoldurados, como sugere Joan Nassauer, não estabeleceriam uma relação mais 
amistosa com as espécies autóctones possibilitando, dessa forma, sua definitiva apreciação e valorização. 
Tal indagação também sugere uma investigação digna de aprofundamento específico.

Tais ações que valorizam as espécies espontâneas não representam a maioria dos projetos e, além disso, 
se deparam com obstáculos das mais diversas frentes, como a resistência de sua aceitação pela população 
ou pelos próprios empreendedores. Estes, por sua vez, também cooperam com a exígua análise prévia 
do entorno e estudos complementares, importantes na compreensão holística do lugar onde se pretende 
implantar o empreendimento, por questões financeiras, como testemunhado pela representante da gestão 
pública; não se trata de uma exclusividade da realidade pernambucana, mas de um fato consequente do 
mundo capitalista, que visa o máximo lucro e o mínimo custo.

A partir dessa complexidade na qual o tema está envolvido, um dos desafios está na formação de base 
gerando cidadãos críticos e conscientes que busquem constantemente uma sociedade mais justa e ética, 

Figura 123 e 124: Expressões espontâneas de espécies autóctones, 
típicas de ambiente costeiro. Fonte: Acervo pessoal, 2016.
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tanto nos aspectos sociais econômicos e políticos quanto, e principalmente, nos ecológicos, afastando-se 
definitivamente da alienação que a condena a realidades impostas por interesses duvidosos.

Nesse sentido, o Estudo do Meio desponta como uma metodologia de ensino que, por meio de seu 
caráter interdisciplinar, propõe a construção do saber a partir da interação do sujeito com o objeto do 
conhecimento, incluindo os indivíduos e suas relações em toda a dimensão social, da contextualização no 
tempo e no espaço valorizando o coletivo e da multiplicidade de aspectos, em que “para apreendermos a 
realidade, para termos a essência, temos que desvendá-la, entender a teia de relações naturais e sociais que estão por 
trás do aparente e que o explicam” (SÃO PAULO, 1992, p. 16).

Trata-se de uma metodologia aplicada ao processo de ensino a fim de aguçar a observação para formar 
pensadores, críticos, cidadãos conscientes, por meio de levantamentos, pesquisas e depoimentos coletados 
em investigações acerca da compreensão, da percepção da realidade circundante, em que a partir da 
reflexão dos dados coletados, bem como de sua análise, auxilia-se “no desenvolvimento de uma consciência 
social e na percepção de intervenções possíveis” (SÃO PAULO, 1992, p. 16).

A interdisciplinaridade surge nas discussões de educadores e pesquisadores interessados em resolver 
problemas provenientes da complexidade do mundo pós-industrial e globalizado, em que “o pensar 
interdisciplinar vai à busca da totalidade na tentativa de articular os fragmentos, minimizando o isolamento nas 
especializações ou dando novo rumo a elas e promovendo a compreensão dos pensamentos e das ações desiguais” 
(PONTUSCHKA et al, 2009, 149-150). Desse modo, a compreensão holística é crucial para uma aproximação 
maior com a realidade, com o contexto, muito embora os conhecimentos específicos sejam necessários e 
fundamentais para se aprofundar nas questões singulares, afinal, cada profissão se propõe a atividades 
distintas, saberes especializados, fruto de uma formação direcionada.

O caráter interdisciplinar promove a percepção de que a realidade corresponde a um todo, não 
em fragmentos desconectados. Mas, muito além de trabalhar interdisciplinarmente, o processo de 
pesquisa proposto pelo Estudo do Meio estimula a reflexão sobre os dados coletados no trabalho de 
campo utilizando todos os recursos disponíveis, de observação, de registro, para estimular promissoras 
entrevistas, adquirindo relatos diversos de amostras distintas e diversificadas e, a cada depoimento, 
carregadas de poesia, de ironia, de amargura, tem-se acesso ao ritmo do lugar em que se mostra suas 
marcas, belezas, tristezas, ou seja, a vida (PONTUSCHKA et al, 2009).

Cada disciplina possui um método próprio, mas aplicando com foco no tema principal e no local 
investigado, como por exemplo:

A “Língua Portuguesa”, que trata da linguagem por onde se expressa a necessidade, os apelos, os 
desejos da população. Podendo ser expressa pela arte, pela poesia, pela literatura, pela música, a 
linguagem pode gerar fortes movimentos capazes de extravasar o controle exercido, os conceitos 
estabelecidos, na busca por uma sociedade igual para todos, como nas letras de Luiz Gonzaga, 
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que manifesta a inquietação do sertanejo aflito por condições dignas de vida. 

A “Ciência”, que  busca as contradições presentes na natureza e na sociedade, bem como o 
entendimento sobre como se dá a utilização do conhecimento científico em uma sociedade, 
aproximando a participação da sociedade nos processos que podem beneficiar o meio, como é 
o caso da reciclagem. 

A “História”, que na compreensão do espaço se mostra fundamental, pois o tempo deixa 
marcas. A dimensão temporal é incluída na análise, importante fator que esclarece as diferentes 
representações do espaço e diferentes protagonistas nas diversas horas do dia. A paisagem e 
a memória constituem documentos básicos do historiador envolvido com o Estudo do Meio. 
Nesse caso, a observação requer o desenvolvimento da capacidade de estabelecer relações e 
de fazer comparações para se perceber as marcas da transformação da paisagem. Captadas as 
transformações, percebem-se “os	conflitos	existentes	entre	os	vários	segmentos	da	população,	detonados	
por	interesses	conflitantes”. 

A natureza também é vista de forma integrada “tanto em seus elementos constitutivos como na relação que 
os homens [...] estabelece com ela” e, desse modo, o Estudo do Meio busca a explicação das relações sociais 
em posições distintas em que todos interagem com a natureza (SÃO PAULO, 1992, p. 41; 42).

Trata-se de métodos utilizados por profissionais da educação na formação de futuros profissionais que, 
por sua vez, poderão aplicar nas mais diversas áreas de atuação. A partir da compreensão da linguagem, 
que se expressa nos gestos, nas pausas, no silêncio, nas entrelinhas, o profissional da paisagem pode 
incorporar as necessidades das pessoas para o projeto, por exemplo. A busca pelo entendimento global 
por meio das disciplinas específicas, da compreensão da rede de relações sociais e naturais, portanto, se 
apresenta de fundamental importância para o planejamento da paisagem, afinal, “só se pode transformar 
conscientemente aquilo que se conhece” (SÃO PAULO, 1992, p. 31)

Durante a investigação, surgiu a figura do estudante, cuja percepção de seu lugar destoou em 
relação aos demais depoimentos. A educação do olhar proporcionada por sua formação provocou uma 
sensibilização propícia e necessária para que ele estabelecesse relações de apropriação e de identidade, 
ativando seus vínculos com o lugar. 

A educação, nesse aspecto, desponta como a ação de maior eficácia para a valorização dos aspectos 
singulares do lugar e pode ser a base para se manter sua identidade, suas referências. Por meio do 
conhecimento, a população se apropria da causa, adquire propriedade para manifestar suas próprias 
opiniões, com condições de contribuir com opiniões fundamentadas e de escolher seu próprio caminho, 
reivindicando seus direitos e fazendo colocações assertivas. É a base da participação popular consciente 
e sólida na gestão.



A conscientização política da população é a base da participação popular consciente e sólida na gestão, 
capaz de se mobilizar e de entender que, juntos, a partir de uma formação transformadora, com o olhar 
crítico e ciente de seus direitos, os fortes movimentos podem extravasar as decisões impostas por interesses 
escusos. Considera-se, portanto, que uma formação educacional de base desvele e revele os valores, as 
referências, as histórias e as relações sociais e naturais locais, educando o olhar a ponto de deflagrar novas 
culturas sensíveis ao meio e aos aspectos espontâneos da natureza.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS





211

AB’SÁBER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

______. Litoral do Brasil (Brasilian Coast). São Paulo: Editora Metalivros, 2001.

ALMEIDA JR, E.B.; PIMENTEL, R.J.; ZICKEL, C.S. Flora e Formas de Vida em uma Área de 
Restinga no Litoral Norte de Pernambuco, Brasil. Revista de Geografia. Recife: UFPE – DCG/
NAPA, v. 24, nº 1, jan/abr. 2007, p 30.

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Revisitando a Questão Regional. Cadernos do Desenvolvimento. Ano 
1, nº 1. Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 
2006, pp. 59 a 76.

AZEVEDO, N. H.; MARTINI, A.M.Z.; OLIVEIRA, A.A.; SCARPA, D.L.; PETROBRAS: USP, IB, 
LabTrop/BioIn (org.). Ecologia na restinga: uma sequência didática argumentativa. 1ªed. São 
Paulo: Edição dos autores, Janeiro de 2014. P. 22-41.

BATISTA, Desidério; MATOS, Rute S. O jardim planetário: uma utopia para o século XXI? Lisboa: 
Várzea da Rainha Impressores, S.A, 2013. Disponível em  http://hdl.handle.net/10174/10075. 
Acessado em 22/01/2016.

BESSE, J. M. Ver a Terra: Seis Ensaios sobre a Paisagem e a Geografia. Tradução Vladimir 
Bartalini, São Paulo: Editora Perspectiva, 2006.

BONZI, Ramón Stock. Do Abandono a um Novo Valor no Projeto e na Apropriação da Paisagem. 
Revista LABVERDE. São Paulo:  FAUUSP, n. 07, 2013, p. 193-217. Disponível em http://www.
fau.usp.br/depprojeto/revistalabverde/edicoes/ed07.pdf. Acessado em 24/02/2016.

BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e 
colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000.

CABRAL, Renan. 1959. Das Ideias à Ação, a Sudene de Celso Furtado – Oportunidade Histórica 
e Resistência Conservadora. Cadernos do Desenvolvimento vol. 6 (8), maio de 2011, pp. 17-34.

CARVALHO, Maria Betânia Matos de. Mutações na Paisagem do Litoral Paraibano. São Paulo: 
Dissertação de Mestrado, FAU USP, 1997.



212 Referências Bibliográficas

CHACEL, Fernando Magalhães. Paisagismo e Ecogênese. Rio de Janeiro, Editora Fraiha, 2ª 
edição, 2004.

________. Parque da Gleba E. Rio de Janeiro: Carvalho Hosken S.A., 1992.

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. Versão web disponível em http://
www.cfh.ufsc.br/~wfil/convite.pdf. Acessado em 21/08/2014

CLÉMENT, Gilles. El Jardín em Movimiento. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

CORBIN, A. O Território do Vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989.

CPRH, Companhia Pernambucana do Meio Ambiente. Diagnóstico Socioambiental do Litoral 
Norte de Pernambuco. Recife, 2001.

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. As Paisagens artificiais criadas pelo turismo. In YAZIGI, 
Eduardo (org.). Turismo e Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002. P. 107 – 119.

DAVID, Joshua; HAMMOND, Robert. High Line: The inside story of New York City’s park in 
the sky. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

DEAN, Warren. A Ferro e Fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Tradução 
Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DELGADO, Anna Karenina. O Enfoque Cutural do Programa de Regionalização do Turismo - 
Roteiros do Brasil (PRT - Roteiros do Brasil) no estado de Pernambuco. In Anais do 3° Colóquio 
Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto - Desafios e Perspectivas, Belo 
Horizonte, 2014.

DOURADO, Guilherme Mazza. Modernidade Verde: jardins de Burle Marx. São Paulo, Editora 
SENAC São Paulo, 2009.

FREITAS, Rui Osório de. Ensaio Sobre o Relevo Tectônico do Brasil. Revista Brasileira de 
Geografia, Ano XIII, abril-junho de 1951, nº 2, pp. 171-222.

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32ª Edição. São Paulo: Ed. Nacional, 2005. 
Disponível em http://aao.org.br/aao/pdfs/publicacoes/formacao-economica-do-brasil(celso-
furtado).pdf. Acessado em 12/11/2014.

__________. O fator político na formação nacional. Estudos Avançados, v. 14, n. 40. São Paulo: 
Edusp, 2000, p.7-12.



213

GOULARTI FILHO, Alcides. A questão regional no Brasil: uma introdução ao debate. Textos de 
Economia, Florianópolis, v.9, n.1, janeiro a junho de 2006, pp. 9-22.

KIDDER, Daniel P. Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil (províncias do Norte). 
São Paulo: Martins, 1972.

LAMEGO, Albeto Ribeiro. O Homem e a Restinga. Série Setores da Evolução Fluminense, vol. 
2. Rio de Janeiro, IBGE, 1946.

LEITE, José Roberto Teixeira. A Pintura no Brasil Holandês. Rio de Janeiro: Editora GRD, 
1967.

LIMA, Maria da Guia. A História do Intemperismo na Província Borborema Oriental, Nordeste 
do Brasil: Implicações Paleoclimáticas e Tectônicas. Rio Grande do Norte: Tese de Doutorado, 
UFRN, 2008.

LINO, Clayton F. Texto Síntese - A Mata Atlântica. São Paulo: Conselho Nacional Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, 2003.

MACEDO, Silvio Soares de. Paisagem, turismo e litoral. In YAZIGI, Eduardo (org.). Turismo e 
Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, p. 181-213.

MANSO, Valdir do Amaral Vaz; COUTINHO, Paulo da Nobrega; GUERRA, Núbia Chaves; 
SOARES JR., Carlos Fernando de Andrade. Pernambuco. In MUEHE, Dieter (org.). Erosão e 
Progradação no Litoral Brasileiro. Brasília: MMA, 2006, p. 180-196

MARSH, William M. Landscape Planning: environmental application. United States of America: 
John Wiley & Sons, Inc., 2005.

MARTINS, J.; BICUDO, M. A. V. A Pesquisa Qualitativa em Psicologia: Fundamentos e Recursos 
Básicos. São Paulo: Editora Centauro, 2005, 5ª edição.

MARTINS, Talita Rocha. Lawrence Halprin: contribuições para uma prática compreensiva na 
arquitetura da paisagem. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU USP, 2014.

MELO, Mário Lacerda de. Bases Geográficas dos Problemas do Nordeste. Revista Brasileira de 
Geografia, Ano XXIV, outubro-dezembro de 1962, nº 4, pp. 503-541.

MUEHE, Dieter (org.). Erosão e Progradação no Litoral Brasileiro. Brasília: MMA, 2006. 

NASSAUER, Joan Iverson. Cultural Sustainability: Aligning Aesthetics and Ecology. In 
CARLSON, Allen; LINTTOTT, Sheila (orgs). Nature, Aesthetics and Environmentalism: from 
Beauty to Duty. New York: Columbia University Press, 2008.



214 Referências Bibliográficas

_________. Messy ecosystems, orderly frames. Landscape Journal 14(2), 1995, p 161–170.

OLIVEIRA, Ana Rosa de. Gilles Clément e o jardim planetário. Arquitextos, São Paulo, ano 
01, n. 002.03, Vitruvius, jul. 2000. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/01.002/997. Acessado em 14 de janeiro de 2016.

PANZINI, F. Projetar a Natureza: arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a 
época contemporânea. Tradução Letícia Andrade. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.

PASTORE, Julio Barêa. O Cerrado enquanto paisagem: a dinâmica da apropriação paisagística 
do Território. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2014.

PERNAMBUCO, Governo do Estado de; ITAMARACÁ, Prefeitura da Ilha de. Plano Diretor 
Participativo da Ilha de Itamaracá: Diagnóstico Situacional. Recife, 2006.

PINHEIRO, Liliana. O Olhar dos Viajantes: o Brasil ao natural. História Viva, vol. 1.  São Paulo: 
Dueto, 2010.

_________. O Olhar dos Viajantes: o Brasil e sua gente. História Viva, vol. 2. São Paulo: Dueto, 
2010.

PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (PNGC II). Disponível em http://
www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/pngc2.pdf. Acessado em 16/11/14.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para 
Ensinar e Aprender Geografia. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2009.

PROJETO ORLA: fundamentos para gestão integrada. Brasília: MMA/MP, 2002.

RITTER, Joachim. Paisagem: Sobre a Função do Estético na Sociedade Moderna. IN SERRÃO, 
Adriana Veríssimo (org.). Filosofia da Paisagem: uma Antologia. Lisboa: Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2011, pp. 95-122.

RUGENDAS, João Maurício. Viagem Pitoresca através do Brasil. Tradução: Sérgio Milliet, 8ª 
edição. Belo Horizonte: Editora da universidade de São Paulo, 1979.

SÁ CARNEIRO, Ana Rita; SILVA, Aline de Figueirôa; MAFRA, Fátima. A paisagem do sertão no 
jardim de Burle Marx. Textos para Discussão, Olinda, v. 13, p. 1-10, 2007. Disponível em: http://
www.ct.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao/355-textos-para-discussao-v-13.
html. Acesso em: 21 out. 2015.

SACRAMENTO, Ana Cláudia; ZICKEL, Carmen Sílvia.;  ALMEIDA JR., Eduardo Bezerra de. 
Aspectos florísticos da vegetação de restinga no litoral de Pernambuco. Rev. Árvore [online]. 
2007, vol.31, n.6, pp. 1121-1130



215

SANTOS, Manuela Arruda dos. Pintou sujeira. Revista de história, 2008. Disponível em http://
www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/pintou-sujeira. Acessado em 17 jun 2013.

SANTOS FILHO, Francisco Soares. Composição Florística e Estrutural da Vegetação de Restinga 
do Estado do Piauí. Recife: Tese (Doutorado em Botânica). Programa Pós-Graduação Botânica, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2009.

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Estudo do Meio e outras Saídas para o Ensino 
Noturno: teoria e prática. Série: Construindo a educação do jovem e adulto trabalhador, caderno 
4. São Paulo: SME, 1992. 

SERPA, Angelo. Paisagem em movimento: o parque André-Citroën em Paris. Paisagem e 
Ambiente: ensaios. São Paulo: FAU USP, n. 19, 2004, p. 136-161.

SERRÃO, Adriana Veríssimo (org.). Filosofia da Paisagem: uma Antologia. Lisboa: Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011.

SETTE, Mário. Arruar: história pitoresca do Recife Antigo. Rio de janeiro: Livraria Editora da 
Casa do Estudante do Brasil, 1948.

SILVA, Aline de Figueirôa. Jardins do Recife: Uma História do Paisagismo no Brasil: (1872 – 
1937). Recife, CEPE, 2010.

SIMMEL, George. Filosofia da Paisagem. IN SERRÃO, Adriana Veríssimo (org.). Filosofia da 
Paisagem: uma Antologia. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011, pp. 
42-51.

SOUZA. Celia R. G.; HIRUMA. Silvio T.; SALLUN. Alethéa E. M.; RIBEIRO. Rogério R.; 
AZEVEDO SOBRINHO. José M. “Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e 
Implicações na Legislação Ambiental. São Paulo: Instituto Geológico, 2008.

SOUZA, Roberto Sakamoto Rezende de. Bertioga: paisagem, ambiente e urbanização. São 
Paulo: Dissertação de Mestrado, FAU USP, 2008.

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: DIFEL, 1980.

VASCONCELOS SOBRINHO, J. As Regiões Naturais do Nordeste, o Meio e a Civilização. 
Recife, CONDEPE, 1971.


