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RESUMO 

 

Na cidade, embora vigore o espaço construído, desde o século XIX  existe a preocupação com a 
manutenção de áreas verdes, ou seja com a questão ambiental urbana. Dessa forma, a  proposta deste 
trabalho é analisar a percepção dos  “construtores” na cidade de João Pessoa - PB, evidenciando algumas 
questões a respeito da problemática ambiental. Por “construtores” na cidade entende-se o universo de 
profissionais que trabalham com a edificação na cidade: engenheiros, arquitetos e construtores em geral.  
Para tanto, utilizou-se entrevista semi-estruturada com perguntas fechadas e abertas.  Procurou-se investigar 
a percepção dos entrevistados segundo as especificidades de cada categoria profissional. A compreensão 
da percepção está fundamentada nas idéias de alguns autores como CASTORÍADIS (1982), TUAN (1983), 
Del RIO (1997), LYNCH (1997), ABRIC (1998) E MOSCOVICI (2003). A pesquisa concluiu que embora 
aparentemente distintos, os três grupos de profissionais apresentam certa uniformidade no entendimento da 
problemática ambiental urbana. Não houve variância significativa, as três categorias percebem como 
elementos ambientais da cidade, as áreas: Jardim Botânico também nomeado Mata do Buraquinho; Parque 
Arruda Câmara – espaço verde localizado no centro comercial da cidade; As praias de um modo geral - 
lugar de contemplação e deleite; a Lagoa (Parque Sólon de Lucena) e ainda as Matas, em alusão aos 
resquícios da Mata Atlântica. Constatou-se que muito embora alguns profissionais destaquem a importância 
desses elementos naturais na cidade, a maioria deles prioriza a construção, a verticalização e a ocupação 
densa da cidade. Além disso, verificou-se que a subjetividade da questão envolve os pesquisados, de modo 
que aparentes contradições surgem provocando ambigüidades, oscilação singular  entre o conhecimento 
sobre a temática ambiental e a prática do “imobiliário”. 
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A problemática ambiental não deve ser analisada exclusivamente no âmbito do 
meio ambiente natural. Na cidade, embora vigore o espaço construído, também existe a 
natureza. Portanto, pensar o meio ambiente num contexto da ‘natureza intocada’ é um 
enorme equívoco. No meio urbano não se pode desvincular o elemento ‘homem’, 
produtor do espaço, da atividade econômica e, portanto, da realidade social. Estes 
compõem um quadro de relações a serem construídas e reconstruídas. 

Partiu-se do pressuposto de que o termo meio ambiente designa não tanto uma 
“peça” específica tal como assentamentos, paisagens, espaço natural ou construído, mas 
uma inter-relação dos seres vivos com o ambiente dotados de total interdependência. 
Compreendendo esse ponto, percebe-se que os temas sobre meio ambiente podem ser 
construídos a partir do perfilhamento de diferentes perspectivas e escalas de 
entendimento.  

O presente estudo aborda, portanto, a problemática ambiental vista pelos agentes 
construtores da cidade: engenheiros, arquitetos e construtores.  

A idéia deste trabalho surgiu a partir da constatação de que a cidade de João 
Pessoa, a partir da década de 1980,  tem uma significativa expansão urbana. Expansão 
esta tanto em termos de área construída, onde os espaços limítrofes avançam cada vez 
mais, como de verticalização, onde o número de edifícios e a ocupação destes na malha 
urbana têm provocado maiores reflexões.  

Ainda que a expansão urbana seja uma característica comum à maioria das 
cidades brasileiras, ela não ocorre da mesma forma. Nesse sentido, o tipo de agente que 
interfere na formação e no crescimento da mancha urbana assume características locais, 
com especificidades próprias, tornando o seu entendimento tarefa mais complexa. Por 
consequente, a ação do Estado, de empresas imobiliárias, de empreendedores 
particulares e também do cidadão tem sido determinante na formação e na expansão da 
urbe. Optou-se porém, para esse estudo específico, trabalhar os sujeitos conhecidos 
como agentes da construção civil: arquitetos, engenheiros e construtores, os quais 
formam um segmento de classe  responsável por muitas resoluções de gestão ambiental. 
Dessa forma, buscou-se captar as opiniões desses agentes espaciais como elementos 
formadores e intervenientes na organização que se opera no conjunto urbano, 
investigando-se a compreensão ambiental destes para com a cidade. 

Acredita-se que os construtores do urbano estão conscientes de que não atuam 
apenas como espectadores, e sim como agentes; que não estão na platéia, e sim no 
palco. A questão atual é principalmente saber se, mesmo conscientes disto, estes se 
sentem em condições de agir individualmente, isto é, agir segundo os ditames de sua 
própria consciência. 

A proposta deste trabalho, portanto, é obter as opiniões dos “construtores” na 
cidade de João Pessoa; evidenciar a atuação de uma parcela de profissionais na área da 
construção civil, bem como o seu  interesse intrínseco referente ao meio ambiente e a sua 
percepção com  relação a este tema, inclusive como cidadão comum. Buscou-se 
embasar esta pesquisa nos estudos de autores como Castoríadis (1982), Tuan (1983), 
Del Rio (1997) e Lynch (1997). Os dados foram obtidos através de questionário contendo 
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questões abertas e fechadas e/ou entrevista semi-estruturada - quando o entrevistado 
optava por responder oralmente.  

O sujeito da pesquisa constitui-se de parcela dos “construtores” 1 da cidade, ou 
seja, arquitetos e urbanistas, engenheiros civis e empresários da construção, cadastrados 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), região da 
Paraíba e que exercem a profissão na cidade de João Pessoa.  

Nesse referido cadastro consta a relação dos profissionais e empresas da 
construção locados em todo o estado da Paraíba. Assim, o primeiro passo da pesquisa 
foi selecionar aqueles que exercem suas atividades profissionais na cidade em estudo – 
João Pessoa. O cadastro do CREA registra a existência de três mil e setenta (3070) 
engenheiros locados em diferentes cidades do referido estado. Dessa seleção obteve-se 
um montante de mil duzentos e treze engenheiros (1213), duzentos e noventa (290) 
arquitetos, todos radicados na cidade em estudo, e de um total de seiscentos e oitenta e 
três (683) empresas instaladas na Paraíba que vão desde serviços elétricos, agrícolas a 
telecomunicações e saneamento. Destas foram selecionadas duzentos e cinqüenta e seis 
(256) empresas especializadas em construção e locadas em João Pessoa.  

Aplicou-se o programa de software Microsoft Excel para cálculo do tamanho da 
amostra para população finita e obteve-se o valor de cento e setenta e sete (177). Ao 
calcular a fração de amostragem (f), dividindo-se o tamanho da amostra de população 
finita (n) pelo tamanho da população (N), obteve-se f= 10%. Podendo-se afirmar, 
portanto, que ao entrevistar cento e vinte e um (121) engenheiros, trinta (30) arquitetos e 
vinte e seis (26) empreiteiros, estar-se-ia apresentando uma significativa 
representatividade do estudo em questão.  

No que diz respeito às empresas da construção foram escolhidas as de grande, 
médio e pequeno portes procurando-se, com isto, evitar um entendimento distorcido da 
realidade.  

Os dados foram obtidos através de questionário  (contendo questões abertas e 
fechadas) e entrevista semi-estruturada (quando o entrevistado optava por responder 
oralmente), elaborados especificamente para este estudo Teve-se o cuidado de formular 
as mesmas indagações para todos os envolvidos,  garantindo assim, “maior controle nas 
respostas, inclusive no resultado do estudo da pesquisa”  (SANTOS, 2001, p. 223).  

As questões levantadas foram baseadas na percepção dos agentes da construção 
civil com relação aos espaços naturais da cidade. 

O quadro 1 relaciona o total dos entrevistados e a distribuição destes no que diz 
respeito ao sexo e tipo de formação profissional. 

                                                 
1 A cidade também é construída pela população residente nesta. Optou-se, porém, em pesquisar 
exclusivamente aqueles que se tornaram aptos em exercer a profissão de  “construir” a cidade em 
decorrência de estudos de técnicas e informações pertinentes.   
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Quadro 1: Relação dos sujeitos da pesquisa por sexo e formação. 
  Arquitetos Engenheiros Construtores 

Sexo Masculino 10 95 28 
 Feminino 21 27 - 
 

Formação dos 
construtores 

 
Engenheiro civil 

Eng. Elétrico 

   
13 
03 

 Arquiteto 
Matemático 

  03 
02 

 Direito   02 
 Técnico   01 
 Não declarou   04 

Total  31 122 28 
     

 

Analisando o quadro 1 denota-se que, excetuando-se os arquitetos, dez (10) do 
sexo masculino para vinte e um (21) do feminino, entre os sujeitos da pesquisa há um 
número maior de membros do sexo masculino, pois dos cento e vinte e dois (122) 
engenheiros, noventa e cinco (95) são do sexo masculino e vinte e sete (27) do sexo 
feminino. Dos vinte e oito (28) construtores nenhum é do sexo feminino. No entanto, não 
se considerou essa variável – gênero - como um posicionamento definidor para a análise 
que se pretendia realizar. Optou-se pela variável categoria profissional, ou seja, agentes 
da construção civil. Portanto, no dizer de Kerlinger (1980, p.23), a variável categoria, no 
caso específico da pesquisa que aborda uma visão profissional,  “tem por característica o 
fato de todos os membros de uma categoria [...] serem considerados iguais no que diz 
respeito àquela variável.” 

 

ESPAÇOS NATURAIS DA CIDADE NA VISÃO DOS AGENTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Análises diversas avaliam que áreas naturais urbanas, resquícios de recursos 
naturais dentro de uma cidade, proporcionam aos seus habitantes momentos de 
interação com a natureza e trazem  pleno relaxamento auxiliando, assim, minimizar as 
tensões criadas no dia-a-dia na convivência do espaço urbano. Estudos enfatizam que as 
áreas verdes públicas urbanas são portadoras de uma enorme complexidade e 
diversidade simbólica, que expressam referências culturais e ambientais relevantes para a 
memória e identidade coletivas.  

Ao se observar a cidade nota-se que, além do espaço verde público, encontra-se 
ainda cobertura vegetal oriunda de jardins, pomares e quintais, o que contribui para o 
conforto ambiental. Por fim, quando se considera a problemática urbanística 
contemporânea, é preciso também fazer referência a lugares da cidade cuja ambiência 
está determinada pela presença de paisagens naturais, jardins públicos e parques, ruínas 
e complexos de monumentos, que qualificam culturalmente o espaço urbano.  
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Quando se parte para analisar a apreensão do espaço da cidade, percebe-se que 
este se constitui num conjunto de diferentes usos justapostos entre si. Tais usos definem 
áreas específicas como centro da cidade, áreas industriais, local de concentração de 
atividades comerciais,  serviços, lazer e as residenciais, que se distinguem na forma e 
conteúdo social. Para esse estudo, buscou-se a perceptibilidade de espaços naturais 
constantes na cidade em exame. Considerou-se esses como símbolos fortes ou símbolos 
da vida urbana. Na fala de Lynch (1997, p. 134): 

a clareza da estrutura e a expressividade da identidade são os primeiros passos 
para o desenvolvimento de símbolos fortes. Ao aparecer como um lugar 
admirável e bem interligado, a cidade poderia oferecer uma base para o 
agrupamento e a organização de tais significados e associações. Em si mesmo, 
esse sentimento de lugar realça todas as atividades humanas que aí se 
desenvolvem e estimulam o depósito de um traço de memória. 

Buscou-se analisar esses símbolos fortes como pontos nodais definidos como 
“lugares estratégicos de uma cidade através dos quais o observador pode entrar [...] ou 
podem ser meras concentrações que adquirem importância por serem a condensação de 
algum uso ou de alguma característica física” LYNCH (1997, p. 52-53). Ao conceituar 
pontos nodais, Lynch (1997) os associa a vias, caminhos, trajetos ou ainda aos núcleos 
de bairros. No entanto, como os espaços naturais buscados nessa pesquisa são traços 
dominantes, levando-se em conta toda a área citadina, ou seja, o ambiente físico em 
estudo, julgou-se pertinente orientá-los como tal. 

É evidente que cada observador seleciona, ordena e imprime significado daquilo 
que vê. Sendo assim, o símbolo natural captado individualmente pode diversificar 
significamente conforme os espectadores e as diversidades entre eles. 

Compreendendo que, para ter plena percepção dessas áreas, se faz necessário 
conhecê-las e estar apto a entender as transformações que se apresentam nesses espaços 
e ao seu derredor, buscou-se questionar os sujeitos da pesquisa sobre que áreas naturais 
seriam essas e, assim, encontrar a percepção ambiental dos sujeitos da pesquisa. Com 
isso, almejou-se concretizar uma representatividade da classe construtora da cidade.  

Como observado no gráfico 1, dos trinta e um (31) arquitetos entrevistados, vinte 
(20), ou seja, o equivalente a 65%, percebem a Mata do Buraquinho - também 
conhecida como Horto Florestal ou Jardim Botânico - mais fortemente. Esse espaço é 
uma extensa área verde situada no conglomerado urbano, contando com uma área de 
471 hectares de preservação permanente. É também reserva de grandes mananciais da 
cidade e encontra-se delimitada tanto por ruas de tráfego leve quanto por avenidas e 
rodovias de tráfego pesado. Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba assumiu a 
responsabilidade da criação e implantação, no local, do Jardim Botânico de João Pessoa 
- PB.  

Outro local apontado é o do Parque Arruda Câmara (PAC) - criado em 1922 e 
conhecido como “Bica”. A sua área é de 17 hectares, preserva em seu interior uma das 
mais antigas matas da capital, servindo como banco genético para a criação de espécies 
em extinção. Caracteriza-se como um patrimônio natural de inestimável valor ambiental 
dentro das rígidas estruturas da cidade. Além de conter em seu interior uma área 
remanescente da Mata Atlântica e diversos riachos, possui significativo acervo histórico 
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representado pela fonte de Tambiá, monumento tombado em 1941 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (IPHAN). O parque passou à categoria de 
zoobotânico em 1999, ao adequar-se às normas previstas pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) incluindo, também, 
atividades de educação e sensibilização ambiental junto aos freqüentadores.  

 

Gráfico 1- Percepção ambiental do profissional arquiteto-urbanista referente às áreas 
verdes. 

Fonte: Pesquisa efetuada pela autora, entre julho e setembro de 2004. 

 

As praias foram citadas por dezoito (18) entrevistados (58%). Dez (10) arquitetos 
(32%) apresentaram também o Parque Solon de Lucena, popularmente conhecido como 
Lagoa.  Como resultado da dinâmica urbana este parque localiza-se, atualmente, em 
ponto central e privilegiado da malha urbana. A “Lagoa” é uma área verde pública 
circundada por dois anéis asfálticos abrangendo área de 15,4 há, integrando vários 
espaços distintos: lagoa, gramados, jardins, ilhas de entretenimento e vias públicas, 
perfazendo um total de doze trajetos que desembocam no círculo de tráfego e de 
pedestre. Numa cidade de aproximadamente 600 mil pessoas, torna-se pertinente 
apontar que, segundo a Secretaria de Transportes do Estado (STTrans), neste espaço 
urbano circulam, diariamente, cerca de 90 mil transeuntes, 420 ônibus fazendo, em 
média, 10 paradas diárias no local e, nos horários de maior movimento passam pela 
Lagoa 2.500 veículos pequenos/hora.  

Esse grupo de profissionais prontamente ofereceram respostas à essa questão sem 
se esquivar ou optar por não responder. Alguns deles percebem ainda a Mata Atlântica 
que foi citada por nove (9) dos pesquisados (29%), bem como mangues (13%), falésia 
(6,5%) e estuário (3%).  

Arquiteto

65%

58%

58%

32% M. Buraquinho

P.A Câmara

Praias
Lagoa
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Gráfico 2-  Percepção ambiental do profissional engenheiro referente às áreas verdes. 

Fonte:  Pesquisa efetuada pela autora, entre julho e setembro de 2004. 

 

Dentre os cento e vinte e dois (122) engenheiros entrevistados, cento e dez (110), 
o equivalente a 90%, percebem a Mata do Buraquinho, noventa (90) dos pesquisados, 
ou 74%, citam o Parque Arruda Câmara, 23% evocam a “Lagoa” e vinte e dois por cento 
(22%) ditam as praias. Nenhum deles se recusou a responder sobre tal temática 
envolvendo as áreas verdes. 

 

 

Fonte:  Pesquisa efetuada pela autora, entre julho e setembro de 2004. 

 

Dos vinte e oito (28) construtores entrevistados, seis (6), o equivalente a 21%, 
optaram por não responder a questão apresentada. Em contrapartida, 68% deles 
apontaram a Mata do Buraquinho como uma área natural significativa na cidade, 

Gráfico 3 – Percepção ambiental dos construtores referente as áreas verdes 

Construtor

68%

64%

25%

21%
21% M. Buraquinho

P.A Câmara

Praias

Lagoa

Não decla.

Engenheiro

90%

74%

22%
23%

M. Buraquinho

P. A Câmara

Praias

Lagoa
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seguido do Parque Arruda Câmara (64%). Vinte e cinco por cento (25%) citaram as 
praias e vinte e um por cento (21%), a Lagoa ou Parque Solon de Lucena. 

Gradativamente, foi-se percebendo que os três grupos, ao serem argüidos, 
embora aparentemente distintos, tinham um entendimento comum com relação à 
temática abordada. 

Analisando os gráficos 1, 2 e 3, observa-se que não houve diferença significativa, 
nos distintos grupos, ao escolherem a Mata do Buraquinho, o Parque Arruda Câmara, as 
praias e a Lagoa (Parque Sólon de Lucena) pois, esses espaços verdes urbanos foram 
eleitos e compartilhados por muitos ou pela maioria dos entrevistados. Ao se perceber 
que todos os sujeitos da pesquisa tinham um discurso semelhante, optou-se por, nesse 
momento do trabalho, incluí-los como um único grupo uniforme. Sobre esse 
procedimento nos embasamos em Castells (1983). O autor apresenta esta uniformidade 
no pensar e falar como efeito de legitimação, significando que “toda ideologia 
racionaliza certos interesses, a fim de apresentar sua dominação como expressão de 
interesse geral” (CASTELLS, 1983, p. 267). Castells (1983) sugere ainda que, além do 
efeito de legitimação, os grupos apresentam ainda o efeito de comunicação, através do 
uso de códigos, onde “esta comunicação efetua-se por um processo de reconhecimento 
entre os indivíduos [...] e que este reconhecimento é ao mesmo tempo um 
desconhecimento, [...] que torna possível a comunicação através de uma falsa apreensão 
da situação vivenciada; [...]” (CASTELLS, 1983, p. 267). 

Nesse contexto, buscou-se apresentar os espaços naturais como aduzidos pelo 
grande grupo formado pelas três categorias de profissionais apresentadas nesse estudo. 
Portanto, os espaços verdes mais citados foram:  

Jardim Botânico, também nomeado como popularmente é conhecido - mata do 
buraquinho ou ainda como horto florestal.  

Pode-se inferir que, como os profissionais envolvidos nesse estudo são habituados 
a fazer consultas, análises mantendo, assim, intensa convivência com projetos, escalas 
gráficas e mapas, não tiveram dificuldade, mesmo sem ter esse tipo de material presente 
no momento da entrevista, em identificar o jardim botânico como um espaço natural 
significativo na cidade. Isso pode ter ocorrido, provavelmente, pela sua forma singular de 
“coração”, sua estrutura no contexto urbano,  sua dimensão e localização espacial – 
praticamente no centro do mapa da cidade. Pode-se acrescentar ainda o contraste do 
seu verde com o seu plano de fundo, que reforça a identidade do todo compondo um 
cenário que assegura a importância de se dar atenção especial a essa área. Com isso, 
esse espaço urbano proporciona um enriquecimento e aprofundamento no seu caráter de 
natureza, de verde na urbe, produzindo uma imagem forte - símbolo da vida urbana. 

Vindo em segunda posição, o Parque Arruda Câmara, por vezes evocado como 
‘Bica’. Localizado no centro comercial da cidade, apresenta algumas características 
físicas marcantes para o design urbano. Buscou-se apoio nos estudos de Lynch (1997) 
para compreender e qualificar o valor que se atribuiu a esse espaço verde. 

A primeira delas é a singularidade, pois o Parque Arruda Câmara apresenta 
clareza da figura-plano de fundo: nitidez dos limites, contraste de superfície, forma, 
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tamanho, uso, localização espacial (LYNCH, 1997). Esse contraste ocorre em relação ao 
entorno, imediatamente visível, com sua urbanização definida e o verde do parque em si. 
Além disso, a experiência do observador qualifica o entendimento da área como atrativo 
natural à medida que emerge o mérito do seu potencial histórico-cultural e de lazer para 
toda a população da cidade, atribuindo-lhe uma identidade única. 

O parque Arruda Câmara apresenta ainda simplicidade da forma, com uma 
geometria simples e limitação bem definida. O seu predomínio aparece em “decorrência 
do tamanho, da intensidade ou do interesse, resultando na leitura do todo como uma 
característica principal associada a um conjunto” (LYNCH, 1997, p. 118). Pode-se 
acrescentar a isso, o alcance visual que proporciona uma sensação de penetração visual, 
tanto concreta quanto simbolicamente, servindo, por vezes, de ponto de referência no 
auxílio de localização dos transeuntes no interior da malha urbana. 

Finalmente, foram mencionadas, de modo geral, as praias - espaços esses 
apontados como natureza existente na cidade. Pode-se estimar que o atrativo por essa 
área livre da cidade se refere à existência de uma vegetação exuberante, extremamente 
diferenciada com seus coqueirais, castanholas e vegetação rasteira, o contraste entre mar 
e terra, além da morfologia costeira com suas falésias que formam um cenário marcante, 
unindo-se ainda o prazer da convivência com esse espaço físico de lazer e contemplação, 
podendo-se, inclusive, legitimá-las como efetivos pontos de orientação. Tuan (1980, 
p.131) complementa:  

Não é difícil de entender a atração que exercem as orlas marítimas sobre os 
seres humanos. Para começar, sua forma tem dupla atração: por um lado, as 
reentrâncias das praias [...] sugerem segurança; por outro lado, o horizonte 
aberto para o mar sugere aventura. Além disso, o corpo humano, que 
normalmente desfruta apenas do ar e da terra, entra em contato com a água e a 
areia. [...] A praia também é banhada pelo brilho direto e refletido da luz do sol, 
porém a areia cede à pressão, penetrando entre os dedos do pé e a água 
recebe e ampara o corpo. 

Portanto, as praias constituem poderosas impressões visuais e sensitivas. Alain 
Corbin (1989) em sua obra “O território do vazio” complementa essa idéia apresentando 
um relato sobre a praia e o imaginário ocidental expondo que, bem antes do final do 
século XVIII, as praias haviam se tornado lugares de contemplação e deleite e apreciadas 
também como “um remédio contra a melancolia e os males da cidade enferma” 
(CORBIN, 1989, p. 176). O mar adquire, assim, papel decisivo na história do nosso 
planeta. 

[...] A beira-mar propõe um cenário no qual, mais que em qualquer outro, é 
possível, devido ao próprio espetáculo do enfrentamento do ar, da água e da 
terra, desenvolver-se a fantasia de fusão com as forças elementares. [...] A 
vacuidade do oceano, convertido em lugar metafórico do destino da pessoa, [...] 
convida a periódicos balanços de vida. 

[...] O indivíduo não vem mais admirar aí os limites impostos por Deus ao poder 
do oceano; em busca de si mesmo espera descobrir-se ou, talvez melhor, 
reencontrar-se. Assim, compreende-se o enriquecimento considerável da 
experiência das praias. As impressões que estas propõem são analisadas, desde 
então, por cada um dos cinco sentidos [...]. As maneiras inéditas de postar-se, 
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permanecer na praia, sentar-se, estender-se na areia, registram esse 
aprofundamento da busca. (op. cit., p.177) 

A importância dada à praia pelos sujeitos da pesquisa determinam como a mesma 
é observada por eles. Esse espaço livre é apontado como um local de significância na 
vida da cidade, afinal a expansão urbana em direção ao mar é notória e visível, 
caracterizado-o como um significativo espaço natural do município de João Pessoa.   

A Ponta do Seixas, embora seja um atrativo ambiental, turístico e geográfico, pela 
sua posição privilegiada como “mais oriental das Américas”, foi citado apenas uma vez 
por um engenheiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, com formação profissional 
naquele local e atual residente da cidade de João Pessoa. 

O Parque Solon de Lucena, por vezes cognominado de ‘Lagoa’, surge em quarto 
lugar nesse ranking elaborado pelos agentes da construção civil. A ‘Lagoa’ é um lugar 
incomum: parque e ponto central ao mesmo tempo, por vezes passa desapercebida sua 
importância como espaço verde. Segundo Tuan (1983, p. 4), “os lugares são centros aos 
quais atribuímos valor.” O Parque Solon de Lucena (Lagoa) é um ponto nodal, um marco 
na geografia da cidade, um lugar em que muitos consideram ‘a cara de João Pessoa’. 
Caminhando pelas ruas ou observando da janela de um carro ou de um ônibus, nota-se 
o seu centro circunscrito num imenso mapa. A Lagoa descortina-se em uma visão 
deslumbrante. Os bairros em seu entorno se estendem em ruas que partem como os raios 
de uma roda e no seu centro, um lago redondo cercado de palmeiras (EGITO, 2002).  O 
descaso como é tratado esse parque tanto pelo poder público como pela própria 
população, justifica a posição que tomou nessa análise. 

Referências sobre matas, em alusão a resquícios da Mata Atlântica, fez com que 
essas ocupassem a quinta posição no exame dos espaços verdes da cidade.  Por vezes, a 
Mata da Amém é citada, embora já esteja em perímetro urbano da cidade de Cabedelo, 
assim como as matas que margeam a BR 230. Essa indefinição sobre a localização 
dessas áreas pertencerem ou não à João Pessoa, provavelmente se deva ao fato de a 
expansão da cidade ter ocorrido de forma tão gradativa, que não deu oportunidade a se 
fazer conveniente reflexão sobre a conurbação2 ocorrida.  

Faz-se necessário uma pausa para perscrutar  sobre as praças da cidade. 
Algumas, podem ser consideradas apenas como áreas de lazer afinal, por vezes, seu 
espaço é priorizado para o recreio (área de jogos e brincadeiras), mas existem aquelas de 
caráter contemplativo, isto é, áreas de valor cênico e paisagístico. 

Lynch (1997, p.84) entende os pontos em direção aos quais e a partir dos quais o 
observador pode adentrar e se movimentar como um ponto nodal incluindo nesses a 
esquina, a praça. No que diz respeito às praças de João Pessoa,  segundo informações 
dos servidores da PMJP, a cidade conta com noventa e sete praças. Os entrevistados 

                                                 
2 Patrick Geddes, em seu livro intitulado Cities in evolution (1915), criou a palavra “cornubação” para 
indicar os diversos grupos urbanísticos que aparecem na Inglaterra, mudando a natureza da autonomia 
local. Em termos simples, esse vocábulo significa que, com a expansão urbana, no lugar de linhas 
divisórias, surgem linhas de unificação. 
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dessa pesquisa, no entanto, em momento algum fizeram menção a qualquer tipo de 
praça. Mesmo aquelas com forte cobertura vegetal não conseguiram ser identificadas 
como espaço verde da cidade. Lynch (op. cit.) aponta sobre esse tipo de situação 
argumentando que “(se) pode inferir que as imagens de maior valor são aquelas que 
mais se aproximam de um forte campo total: densas, rígidas e vivas;   que  recorrem  a   
todos  os  tipos  de  elementos  e  características  formais  sem   uma  

concentração limitada”. A imagem das praças tornou-se irrelevante com relação a 
tantos outros pontos de referência do verde encontrados na urbe. Unindo-se a isso, pode-
se argumentar possibilidades como as mudanças de comportamento onde a convivência 
na praça é trocada pela companhia das tecnologias modernas, associada ao temor da 
violência reinante na atualidade. 

A cidade em estudo possui ruas arborizadas no centro da cidade, em corredores 
viários, como   

avenida  José  Américo  de  Almeida,  popularmente  conhecida  como  Beira-Rio  
(por margear trecho do rio Jaguaribe), Cruz das Armas, Epitácio Pessoa, Ruy Carneiro, 
João Machado, Maximiano Figueredo  e Getúlio Vargas. Para alguns entrevistados essas 
vias eram os elementos urbanos predominantes como espaço verde. Embora essa 
importância diversificasse conforme o grau de sensibilidade ambiental de cada sujeito da 
pesquisa, ao serem percebidas e, conseqüentemente, destacadas na entrevista, valorizou-
se e polarizou-se o poder do verde característico desses espaços de circulação. É óbvio 
que o trânsito complica a estrutura, mas, em muitos casos, esse contraste do verde e 
volume de veículos contribui ainda mais para a clara definição da estética, leveza e 
amenidade trazidas pelas árvores de modo que tornam essas vias mais perceptíveis, 
claras e dominantes na composição do seu derredor. Ao conter árvores alinhadas nas 
partes centrais dessas vias, a cidade se beneficia embelezando-se e minimizando o calor 
urbano. Como afirma Sirkis (1999, p.137): “[...] quanto mais arborizadas suas ruas, 
maior conforto ambiental dos seus habitantes. Uma boa quantidade de árvores nas suas 
ruas protege do calor, melhora a defesa contra os poluentes atmosféricos e o barulho, a 
absorção de águas pluviais e não permite a erosão do solo.” 

Torna-se cabível aqui observar que embora os bairros sejam “áreas relativamente 
grandes da cidade nas quais o observador pode penetrar mentalmente e que possuem 
algumas características em comum” (LYNCH, 1997, p.74), somente o Altiplano Cabo 
Branco foi citado como um bairro diferencial na cidade. Para alguns dos entrevistados, - 
17% dos engenheiros e 7% dos construtores - (os arquitetos não se posicionaram), esse 
bairro foi considerado como espaço verde. Essa visão é compreensível pois, afinal, o 
bairro ainda possui resquícios da Mata Atlântica, na barreira limítrofe da praia do Cabo 
Branco e é considerado pelo plano diretor da cidade como uma zona de proteção 
ambiental (ZEP). A realidade, porém, mostra uma avançada ocupação favorecendo o 
desmatamento e beneficiando a especulação imobiliária. 

A cidade inteira também passa a ser considerada um símbolo forte. “De fato, a 
cidade inteira pode tornar-se um ponto nodal” (LYNCH, 1997, p.81).  Corrobora com 
essa posição Tuan (1983, p. 191) ao assegurar que “ a cidade é um lugar, um centro de 
significados, por excelência. Possui muitos símbolos bem visíveis. Mais ainda, a própria 
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cidade é um símbolo”. Faz-se necessário compreender a cidade como um todo, incluindo 
os elementos construtivos, arquitetônicos na composição da natureza urbana. A 
paisagista e planificadora Anne Whiston Spirn descreve essa relação delicada entre o 
ambiente natural e o construído:  

A cidade nem é totalmente natural, nem totalmente construída. Ela não é 
‘desnatural’, mas a transformação da natureza ‘selvagem’ pela humanidade 
para servir suas próprias necessidades. A cidade precisa ser reconhecida como 
parte da natureza e desenhada de acordo com isso. 

A cidade, os subúrbios e a periferia rural precisam ser vistas como um único 
sistema evolutivo dentro da natureza, da mesma forma que, individualmente, 
todo parque ou edifício, dentro do todo mais amplo (Spirn apud SIRKIS, 1999, 
p.18). 

Para confirmar a importância dessa visão do todo pode-se, inclusive, buscar a 
noção de totalidade, um dos legados deixados pela filosofia clássica e que afirma que: 
“todas as coisas presentes no universo formam uma unidade [...]. A totalidade é o 
conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em sua realidade, isto é, em suas 
relações, e em seu movimento” (SANTOS, 2002, p. 115-116). Lynch (1997) percebe 
essa totalidade de uma maneira poética ao asseverar: “Neste caso,  o imaginado seria o 
modelo de desenvolvimento de elementos, e não os elementos em si – do mesmo modo 
que nos lembramos das melodias, e não das notas que a compõem. [...] A total 
orquestração dessas unidades é que amarraria uma imagem densa e viva” (LYNCH, 
1997, p. 120-121). 

Vale salientar que essa concepção do todo foi apresentada por duas entrevistadas, 
ambas arquitetas. Uma delas não é natural da cidade em estudo e a outra se encontra, 
no momento, residindo em Recife–PE e se deslocando temporariamente para a cidade de 
João Pessoa por motivo de trabalho. Sabe-se que o visitante e o natural da terra 
evidenciam aspectos diferentes do meio ambiente: “A avaliação do meio ambiente pelo 
visitante é essencialmente estética [..] ele julga pela aparência, por algum critério formal 
de beleza” (TUAN, 1980, p.74) com a vantagem de “perceber méritos e defeitos, em um 
meio ambiente, que não são mais visíveis para o residente” (TUAN, 1980, p.75).   Pode-
se inferir que, como nesses casos, a visão do outro, daquele que veio de lugar distante e 
encontra um outro lar ou ainda daquele que, por ser natural da terra, mantém uma 
topofilia3, favorece a imagem do todo, da cidade por inteiro, do verde pleno.  

 

REFLEXÕES FINAIS 

Pode-se aferir que os agentes da construção, além de produtores, são  
observadores e em seguida técnicos do espaço. Essa observação, por vezes, passa para 
segundo plano quando o assunto em foco é a relação natureza versus cidade. Nesta 

                                                 
3 Segundo Tuan (1980,  p. 107)  “topofilia”  é um neologismo reportado a idéia de laços afetivos dos seres  
humanos com o meio ambiente material. 
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relação, os profissionais – agentes construtores – demonstram maior atuação no ato da 
edificação e menor envolvimento com a questão ambiental urbana. 

A percepção ambiental dos agentes da construção limita-se, basicamente, à 
referência de pontos simbólicos da natureza na cidade, ou seja, lugares efetivamente 
reservados e protegidos por lei com a finalidade de preservação do verde urbano. De 
fato, o lado subjetivo da questão envolve os pesquisados, grupo aparentemente coeso 
(agentes da construção civil). Contudo, aparentes contradições  surgem provocando 
ambigüidades,  oscilação singular  entre o conhecimento sobre a temática ambiental - 
em que a leitura e o entendimento do espaço os conduzem a perceber a natureza - e a 
prática do “imobiliário, denotando a dominação do interesse pela construção e pela 
especulação.  
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