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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender a história da paisagem da Praça Dom 

Pedro II, localizada no centro histórico da cidade de Maceió – Al, com vistas à 

discussão da conservação da paisagem urbana. A paisagem da Praça começou 

a se formar no início do século XIX com a instalação das primeiras ocupações 

urbanas e do primeiro Jardim Público de Maceió ao mesmo tempo em que era 

palco de manifestações religiosas e políticas. Ao longo dos séculos XIX e XX os 

acontecimentos e a presença de edificações relevantes carregadas de história 

e simbolismo tornaram a paisagem da Praça uma referência para a cidade de 

Maceió. O caráter dinâmico dessa paisagem é revelado a partir das diversas 

intervenções transcorridas e também pelas diversas denominações que 

recebeu ao longo do tempo, relacionada às edificações e acontecimentos: 

Pátio da Capela, Largo do Pelourinho, Praça da Matriz ou Praça da Cathedral, 

Praça da Assembléa Provincial e Praça Dom Pedro II. Esse conjunto formado 

pela praça e as edificações além das lembranças da população foi 

caracterizado como unidade de paisagem a partir da intenção de paisagem, 

ou seja, algo que compõe elementos naturais, elementos construídos pela 

ação humana e a relação de identidade e continuidade que é desenvolvida e 

comprovada pelo registro em forma de ilustrações, de textos literários e na 

expressão popular. Para melhor compreender a paisagem dessa praça 

enquanto unidade buscou-se fazer uma análise de seus elementos 

morfológicos que são o traçado, mobiliário urbano e fachadas das edificações 

à luz da história adicionada às impressões populares. O trabalho visa assim 

explicitar relações de complementação e continuidade na construção da 

paisagem urbana e contribuir para as reflexões lançadas sobre a paisagem de 

praças em áreas históricas, de forma que possa auxiliar em futuras ações de 

conservação. 
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ABSTRACT 

 

This work searchs to understand the history of Dom Pedro II Square landscape, 

located in the historical center of Maceió – Al, to discuss about the 

conservation of the urban landscape. The Square landscape started if to form 

at the beginning of century XIX with the installation of the first urban 

occupations and the first “Jardim Público de Maceió” at the same time where 

it was stage of religious manifestations and politics. Throughout centuries XIX 

and XX the events and the presence of important constructions full of history 

and symbolism had become the landscape of the Square a reference for the 

Maceió city. The dynamic character of this landscape is disclosed from the 

diverse interventions and also by the diverse denominations that received 

throughout the time, related to the constructions and events: Pátio da 

Capela, Largo do Pelourinho, Matriz Square, Cathedral Square, Assembléa 

Provincial Square and Dom Pedro II Square. This set formed for the square and 

the constructions beyond the memories of the population was characterized 

as unit of landscape from the landscape intention, that is, something that 

compose natural elements, elements constructed for the action human being 

and the relation of identity and continuity that is developed and proven for 

the register in form of illustrations, literary texts and in the popular 

expression. Better to understand the landscape of this square while unit 

searched to make an analysis of its morphologic elements that are the 

tracing, urban furniture and façades of the constructions to the light of the 

history added to the popular impressions. The work thus aims at to show 

relations of complementation and continuity in the construction of the urban 

landscape and to contribute for the reflections about the landscape of squares 

in historical areas, of form that can assist in future actions of conservation.  

 

Key-words: landscape, history, square.  
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 2 

INTRODUÇÃO 
 
 
A presente dissertação versa sobre a história da paisagem urbana, mais 

especificamente da paisagem da Praça Dom Pedro II, na cidade de Maceió - 

AL. Núcleo inicial da cidade, este local conhecido inicialmente como Pátio da 

Capela teve suas origens relacionadas a um engenho que lá existia no início 

século XIX e à antiga Capela de São Gonçalo. Com o crescimento do povoado e 

para sua elevação à categoria de vila, eram necessárias as instalações do 

Pelourinho, Casa de Câmara e Cadeia, símbolos de autonomia municipal, que 

foram inseridos no largo que a partir desse momento passou a ser denominado 

P do Pelourinho.  

 

Ao longo do século XIX, foram inseridas no entorno desse largo edificações 

relevantes, tais como a Catedral de N. Sra. Dos Prazeres, o Palacete da 

Assembléia Legislativa e o sobrado do Barão de Jaraguá. Este último abrigou o 

Paço Imperial no momento da visita de Dom Pedro II à província de Alagoas, 

quando participou da inauguração da Catedral. A partir de então passou a ser 

conhecido como Praça da Matriz ou Praça da Cathedral e, no final do século 

XIX, abrigou o primeiro Jardim Público de Maceió.  

 

Com a inserção do monumento em homenagem à Dom Pedro II no ano de 

1861, a Praça da Matriz passa a ser denominada nos documentos oficiais de 

Praça Dom Pedro II, ficando conhecida popularmente também como Praça da 

Assembléia. No decorrer do século XIX e ao longo do século XX surgiram outras 

edificações consideradas relevantes, tais como a Administração dos Correios e 

Delegacia Fiscal (atual Ministério da Fazenda) e o Parque Hotel, único 

exemplar de arquitetura moderna na praça. A pluralidade de denominações  

que designaram esta praça ao longo do tempo já demonstra o caráter 

dinâmico dessa paisagem: Pátio da Capela, Largo do Pelourinho, Praça da 

Matriz ou Praça da Cathedral, Praça da Assemblea Provincial  e Praça Dom 

Pedro II, de acordo com as edificações que ali se estabeleceram. 
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Ao longo dos séculos XIX e XX, a praça foi palco das relações de domínio ali 

estabelecidas, representadas pela implantação da Capela em local destacado, 

fato que denotava o domínio da Igreja Católica e da Coroa Portuguesa, e pela 

implantação do Palacete da Assembléia Legislativa que funcionou como palco 

das manifestações políticas que marcaram a história do estado ao longo do 

século XX. Entre essas manifestações podemos destacar a que ocorreu em prol 

do impeachment do governador Muniz Falcão no ano de 1957 e a manifestação 

que culminou na renúncia do governador Divaldo Suruagy em 1997, eventos 

históricos que permanecem nas lembranças da população. 

 

Diante do exposto, partiu-se do entendimento de que a paisagem desta praça 

envolve tanto seu espaço físico, delimitado pelo espaço livre, pela vias que a 

circundam e pelas edificações de seu entorno, quanto pelos acontecimentos 

que permaneceram na lembrança dos habitantes desta cidade. Para Berque 

(1994) a paisagem está envolvida na vida social e é condicionada pelas 

relações sociais, o que denota seu caráter relativo e dinâmico onde natureza, 

sociedade, olhar e meio ambiente estão em interação constante. Desta forma, 

a paisagem da Praça Dom Pedro II é uma combinação de componentes físicos 

e sociais específicos, constituídos ao longo da história, dotada de uma 

dinâmica própria e que, atrelada ao sentimento de pertencimento da 

população ao local, a caracteriza como uma unidade de paisagem. 

 

Partindo desse pressuposto, nesta dissertação o estudo da paisagem da praça 

inclui, além de seu traçado e mobiliário urbano, as fachadas dos edifícios do 

entorno e as impressões dos usuários. O mobiliário urbano é aqui 

compreendido como elementos que equipam a praça, tais como bancos, 

chafarizes, fontes, quiosques, monumento ou estátuas, entre outros. Como 

edificações relevantes por seu caráter histórico destacam-se o antigo sobrado 

do Barão de Jaraguá (atual Arquivo e Biblioteca Pública do Estado de 

Alagoas), a Catedral, o Palacete da Assembléia Legislativa, a Administração 

dos Correios (atual Ministério da Fazenda) e o Parque Hotel.  
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O interesse no estudo da paisagem desta praça partiu da observação do 

estado sofrível de conservação em que se encontra parte das praças do centro 

histórico da cidade de Maceió e, especialmente, a Praça Dom Pedro II, 

considerada um marco paisagístico na cidade por configurar o núcleo urbano 

inicial, a partir do qual a cidade se desenvolveu, por reunir várias edificações 

históricas e por preservar ainda algumas características originais do século 

XIX.  

 

Em Maceió, assim como em outras cidades brasileiras, os centros históricos 

vêm passando por um processo de abandono e degradação. A crescente 

transformação dos centros históricos em áreas destinadas ao comércio é um 

dos principais fatores que colaboram para esse processo, como ocorreu com a 

Praça Dom Pedro II. Edificações construídas inicialmente para fins residenciais 

e mistos necessitam ser adaptadas para o uso comercial e as fachadas são o 

principal alvo dessas adaptações. A inserção de aberturas maiores, 

substituição das portas e janelas originais e colocação de placas cobrindo 

grande parte das fachadas são intervenções habituais que descaracterizam 

consideravelmente essas fachadas. Em tais modificações não existe a 

preocupação com o conjunto urbano em que estão inseridas essas edificações 

e com a conservação da paisagem. 

 

Outro problema que se manifesta nos centros históricos e outras partes da 

cidade é a crescente procura por áreas de estacionamento. Na tentativa de 

solucionar esse problema alguns espaços livres de edificações, como terrenos 

e algumas praças pouco utilizadas pela população, vêm sendo destinados a 

essa finalidade, como é o caso da Praça Dom Pedro II que atualmente tem 

parte de seu espaço destinado a esse fim.  

 

A descaracterização das edificações e a instalação de áreas de 

estacionamento são apenas alguns dos fatores que contribuem nesse processo 

de degradação dos centros históricos e redução de área das praças. Na 

tentativa de solucionar esses e outros problemas, algumas vezes ocorrem 

ações municipais ou estaduais que visam à conservação desses centros 
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históricos através de projetos de revitalização ou requalificação urbana. Na 

cidade do Recife, por exemplo, essas ações tiveram início com o Plano de 

Preservação dos Sítios Históricos (1976) que estabelecia regras para futuras 

intervenções nos sítios históricos, seguido pelo Plano de Reabilitação do Bairro 

do Recife (1987), que visava à intervenção do centro histórico através, 

principalmente, da reabilitação de estruturas históricas com a participação da 

população pobre residente no local (PONTUAL, 2007). No caso do centro 

histórico de Salvador, sobretudo na área do Pelourinho, foi iniciado em 1991 

um processo de intervenção com objetivos de reabilitação física e restauro 

das edificações, transformando-o em pólo de atração turística (BRAGA e 

SANTOS, 2009). Na cidade de Maceió essas ações tiveram início na década de 

1990 com o Projeto de Revitalização do Bairro de Jaraguá e, mais 

recentemente, com o estudo para Requalificação Urbana do Centro de Maceió 

(2001) seguido pelo Projeto de Requalificação do Centro, iniciado em 2005 e 

que atualmente está em fase de andamento. 

 

No entanto em alguns casos essas ações não obtiveram o êxito esperado, tal 

como no Pelourinho, na cidade de Salvador. As ações de intervenção visando o 

desenvolvimento turístico no local acabaram gerando um processo de 

gentrificação, ou seja, implicou na retirada dos moradores locais devido à 

valorização imobiliária e na transformação do patrimônio em objeto de 

consumo cultural de massa. O processo de gentrificação também foi 

verificado após a revitalização do bairro do Jaraguá, em Maceió - AL. 

Inicialmente ocupado por população de baixa renda, com atividades ligadas ao 

porto, pesca, comércio de materiais de construção e agrícolas, com os 

investimentos realizados com a revitalização do bairro, essas atividades foram 

deslocadas e substituídas por outras como o lazer noturno, como bares e 

boates, atividades culturais e bancárias (PESSOA e FARIA, 2005).  

 

Desta forma, nota-se que a conservação dos centros históricos tem se 

mostrado uma tarefa complexa e, desde então, tem sido alvo de Cartas 

Patrimoniais como a Carta de Washington (1986) e a Carta de Petrópolis 

(1987), que tratam da conservação a partir da consideração de seu caráter 
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dinâmico, em constante construção e da participação da população como 

elemento primordial para as ações de salvaguarda. Levando para o âmbito da 

conservação da paisagem dos centros históricos, essas ações de conservação 

se tornam ainda mais complexas especialmente a partir do momento em que 

se considera como elemento da paisagem a relação da população nessa 

paisagem e seu olhar sobre ela. A preocupação com a conservação da 

paisagem em seu aspecto natural já estava prevista nas Cartas Patrimoniais 

desde a Carta de Atenas (1931) que visava à proteção dos aspectos da 

paisagem natural, como as perspectivas pitorescas e o estudo das plantações 

e ornamentações vegetais dos conjuntos de monumentos, assim como a 

Convenção de Washington (1940) que previa a proteção e conservação da 

paisagem de beleza rara, através da proteção da flora, fauna e belezas 

panorâmicas naturais dos países da América. O Decreto-lei  nº 25 de 1937 

passou a considerar a intervenção humana na paisagem e outras cartas 

patrimoniais posteriores, como a Recomendação de Paris (1962), a Carta de 

Veneza (1964) e a Reunião de Paris (1972), trataram da conservação da 

paisagem enfatizando seu aspecto natural e cultural, mesmo sem delimitarem 

uma definição concreta do que seria essa paisagem (RIBEIRO, 2007).  

 

A paisagem enquanto uma relação entre o homem e o meio ambiente, dotada 

de um caráter dinâmico e em constante construção foi enfatizada mais 

recentemente no Manifesto de Viena (2005), que admitiu que mudanças no 

uso funcional, na estrutura social e no contexto político e econômico fazem 

parte da dinâmica da cidade e transformam essa paisagem. De acordo com o 

Manifesto o principal desafio da arquitetura contemporânea é lidar com a 

dinâmica do desenvolvimento e crescimento urbano com o intuito de facilitar 

as mudanças e o crescimento sócio-econômico, respeitando no entanto, a 

paisagem urbana herdada, conservando assim valores e símbolos dessa 

paisagem e levando em consideração as lembranças e o sentimento da 

população local. 

 

Observa-se que a conservação da paisagem dos centros históricos é algo 

complexo e, embora previsto nas cartas patrimoniais, é necessário um estudo 
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mais aprofundado da área a ser conservada de modo a compreender suas 

especificidades e as relações físicas e sociais que ali se estabelecem. A 

compreensão de como se construiu a paisagem dos centros históricos, 

considerando cada elemento a que compõe e a relação que foi estabelecida 

entre eles ao longo da história, aliados à compreensão da realidade atual 

pode fornecer os subsídios para a sua conservação.  

 

A paisagem da Praça Dom Pedro II em conjunto com as edificações pode ser 

considerada um marco na paisagem de Maceió por ser carregada de história e 

simbolismos e por fazer parte das lembranças da população como parte 

integrante de sua própria história. Essa paisagem vem sendo modificada ao 

longo do tempo, sofrendo descaracterizações que comprometem seu caráter 

histórico. Diante da complexidade existente na conservação da paisagem dos 

centros históricos e da necessidade de ações que visem à sua conservação 

enquanto resultante de uma relação complexa e dinâmica entre o meio 

ambiente, a ação humana e o sentimento da população, propõe-se como 

objetivo dessa dissertação: compreender a história da paisagem da Praça 

Dom Pedro II, marco na paisagem da cidade, de forma a contribuir em 

futuras ações para sua conservação. Deste modo, a pesquisa visa contribuir 

na produção de literatura que possa auxiliar na prática de conservação da 

paisagem das praças do centro histórico de Maceió e, em especial, da Praça 

Dom Pedro II partindo de sua compreensão como unidade de paisagem. 

 

Com o intuito de atingir o objetivo proposto, definiu-se como metodologia 

para o estudo da história da paisagem da praça a análise morfológica e a 

abordagem histórica à luz do conceito de paisagem apresentado por Berque 

(1994). A análise morfológica parte da compreensão da praça e edificações de 

seu entorno como uma unidade de paisagem, a partir da definição do Catálogo 

de Paisagens da Catalunha (PROTOTIPUS DE CATÀLEG DE PAISATGE, 2006). 

Desta forma, partiu-se do entendimento de morfologia urbana fornecido por 

Lamas (2004) e Capel (2005) e o aprofundamento na análise dos elementos 

morfológicos foram embasados na teoria de Kohlsdorf (1996) e 

complementados pelo estudo morfológico de praças proposto por Sitte (1992). 
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A análise dos elementos da paisagem atual foi apoiada no método de leitura 

urbana de Valente Pereira (1996), que consiste na análise da paisagem da 

praça como um todo a partir da observação direta e relacionados com a visão 

da população. 

 

A abordagem histórica partiu da coleta e organização dos documentos 

encontrados (documentação técnica e governamental, relatos de 

historiadores, mapas, plantas, fotografias e cartões-postais) e dos relatos 

coletados em entrevistas com os usuários da praça baseados na metodologia 

de leitura e interpretação proposta por Chartier (1990). O autor propõe na 

interpretação dos textos e relatos a compreensão das formas de 

representação da sociedade, que explicam seus interesses, posições e que 

demonstram o olhar sobre a paisagem.  Desta forma, foi possível construir 

uma narrativa histórica e reconstituir em planta baixa a praça e as fachadas 

das edificações de seu entorno, compreendendo-as como elementos dessa 

unidade de paisagem. 

 

Visando atingir o objetivo proposto, esta dissertação foi estruturada em 

quatro capítulos, onde o primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica 

que serve de base para a compreensão do objeto de estudo, discutindo os 

conceitos de paisagem e de unidades de paisagem, buscando compreender o 

processo de formação e as ações de modernização na paisagem das praças nas 

cidades brasileiras. O segundo capítulo expõe a metodologia da pesquisa 

através da análise morfológica da paisagem, tomando como fio condutor a sua 

história. Os elementos morfológicos (traçado, mobiliário urbano e fachadas 

das edificações) foram identificados, reconstituídos em plantas baixas e 

fachadas e analisados através da documentação encontrada, dos relatos de 

historiadores e dos dados coletados em entrevistas com os usuários da praça. 

 

No terceiro capítulo foi enfocada a análise morfológica da paisagem da Praça 

Dom Pedro II em um período da segunda metade do século XIX (1839 a 1884 – 

recorte temporal determinado pela documentação encontrada), a partir de 

uma narrativa histórica que revela a construção dessa paisagem ao longo do 
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tempo enfatizando a morfologia da praça, a inserção de edificações e 

monumentos e as alterações no seu traçado. Da mesma forma que o capítulo 

anterior, o quarto capítulo descreve a paisagem através de sua história e de 

seus elementos morfológicos em alguns períodos do século XX (1900-1934, 

1957-2008) e do início do século XXI. A última parte desta dissertação expõe 

as considerações finais obtidas com os resultados da pesquisa, que podem 

fornecer subsídios para futuros projetos que visem à conservação da história e 

da paisagem da Praça Dom Pedro II. Além disso, o trabalho almeja subsidiar a 

conservação da paisagem de praças históricas nas cidades brasileiras. 



1. PAISAGEM E PRAÇA NA HISTÓRIA 
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1 PAISAGEM E PRAÇA NA HISTÓRIA  

 

1.1 O conceito de paisagem 

 

A paisagem é um objeto multidisciplinar, pois se insere em diversas áreas 

como Pintura, Arquitetura, Engenharia, Biologia, Botânica, História, entre 

outras, sendo tratada por cada uma delas de formas distintas. No entanto foi 

o campo da Geografia que trouxe as primeiras contribuições para seu estudo. 

 

De acordo com Berque (1997) a noção de paisagem nem sempre existiu em 

todas as civilizações e em toda a parte. A primeira noção de paisagem surgiu 

em princípios do século V na China através do termo shanshui, formada pelas 

palavras monte (shan) e água (shui) e que especificava os elementos da 

natureza, como se eles representassem a harmonia e a profundidade do ser 

humano que se buscava. Shanshui adquiriu o significado de paisagem 

propriamente dita para os chineses a partir de mudanças de mentalidades e 

comportamentos que ocorreram após um agitado período político de 

reunificação do Império na China. A noção de paisagem se materializou na 

poesia e na pintura partindo de princípios do Taoísmo, cujos ideais tomavam 

como referência a natureza em primeiro plano, buscando a harmonia entre 

ela e as coisas, ou seja, a união entre a natureza humana e a natureza 

cósmica. Desta forma, o poeta Xie Lingyun, no início do século V, pode ser 

considerado o “inventor” da paisagem na China, quando primeiramente a 

descreveu em suas poesias como objeto de apreciação e satisfação de ordem 

estética, isto é, como objeto de apreciação (BERQUE, 1997). A paisagem 

pintada surgiu nesse mesmo período na China com a obra de Zong Bing e essa 

nova forma de representar a paisagem dependia de certo estado da cultura de 

um povo, ou seja, determinava-se no vínculo entre elementos e valores 

diversos dessa cultura que geravam um ordenamento, uma “ordem” à nossa 

percepção do mundo (CAUQUELIN, 2007). 
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Na Europa, mais precisamente nos Países Baixos1, o conceito de paisagem 

surgiu a partir do século XV e significava a representação de um lance de vista 

que indicava a presença da natureza a partir da observação de pintores, 

artistas e poetas.  Ainda no século XV, a descoberta da perspectiva enfatizava 

a paisagem como forma de pintura, representando o que o artista via através 

da janela enquanto pintava. Até o século XVIII paisagem continuava 

configurando um sinônimo de pintura. Neste mesmo século, a Geografia 

iniciou os estudos sobre a paisagem através dos relatos de viajantes que 

apreendiam a natureza dos lugares que percorriam e tentavam descrevê-la, 

embora configurasse uma tarefa bastante difícil devido à ausência de palavras 

que pudessem descrever suas formas e relevos. Assim, os trabalhos desses 

viajantes passaram a ser ilustrados com gravuras (CLAVAL, 2004). 

 

Um maior interesse da Geografia pela paisagem remonta ao século XIX e 

advém da tentativa de compreender as relações sociais naturais em um 

determinado espaço (SCHIER, 2003). Ao longo do tempo o entendimento do 

conceito de paisagem dentro da própria Geografia diferiu muito de acordo 

com as múltiplas abordagens geográficas e com as influências discursivas e 

culturais. A escola alemã, representada principalmente por Otto Schlüter, 

Siegfried Passarge e Karl Hettner, até 1940 compreendeu a paisagem como um 

conjunto de fatores naturais e humanos, considerando os utensílios e técnicas 

utilizadas para modificação do meio, ou suporte físico. Embora tenha 

contribuído bastante para o entendimento da paisagem, a escola alemã desse 

período não considerava os simbolismos, crenças, valores e práticas (MARTINS, 

2003). A escola francesa, influenciada pela escola alemã no fim do século XIX, 

tinha como principal representante Paul Vidal de la Blache, e considerava a 

paisagem como a relação entre o homem e o meio através do estudo do 

“gênero de vida”, ou seja, através da observação das maneiras de habitar, 

trabalhar e dos hábitos, refletindo as formas de organização social do 

trabalho. Para la Blache o gênero de vida seria o responsável pela criação de 

                                                 
 
1 Os Países Baixos são uma região localizada a noroeste da Europa, formados pelas províncias da 
Holanda Setentrional e Holanda Meridional.  
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distintas paisagens a partir do substrato natural fornecido pelo meio 

(MARTINS, 2003). 

 

A escola americana, representada por Carl Sauer, criador da Escola de 

Berkeley, impulsionou consideravelmente os estudos sobre a morfologia da 

paisagem e considerava a paisagem em seu aspecto cultural, diferenciando-a 

em paisagem natural e cultural. O método morfológico de análise da 

paisagem, desenvolvido por Sauer na primeira metade do século XX, surgiu em 

oposição ao determinismo geográfico e analisava a paisagem em suas formas 

materiais, investigando como a cultura humana, através dos artefatos 

materiais, transformava a paisagem (RIBEIRO, 2007, p.15). Para Sauer os 

elementos de uma paisagem estavam inter-relacionados e constituíam a 

realidade como um todo, ocasionando uma associação que se expressava em 

uma morfologia. O autor nos forneceu uma grande contribuição para o estudo 

da morfologia da paisagem, embora não tenha considerado, mesmo 

reconhecendo sua existência, os aspectos estéticos da paisagem que estão 

relacionados à apreciação da natureza e que desenvolvem o sentimento de 

pertencimento da população com o local. O método proposto por Sauer 

considerava a ação humana sobre o meio ambiente como fator fundamental, 

afirmando que a “a paisagem cultural então é sujeita à mudança pelo 

desenvolvimento da cultura ou pela substituição das culturas” (SAUER, 1998, 

p. 43). 

 

No final da década de 1960 surgiu uma nova abordagem que analisava os 

aspectos simbólicos da paisagem, valorizando a dimensão subjetiva. Décadas 

depois, em 1980, surgiu a então chamada “Nova Geografia Cultural” que 

criticava a Escola de Berkeley, representada por Sauer, denominando sua 

linha de pensamento de “Geografia Cultural Tradicional”. 

Contemporaneamente, Augustín Berque, pertencente à escola francesa, 

afirma que a paisagem é dinâmica e depende das relações sociais, ou seja, ela 

é dinâmica e está em constante interação com a natureza, a sociedade e o 

meio físico (BERQUE, 1994). Todos esses debates acerca da paisagem e seus 
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conceitos trouxeram grandes contribuições para o estudo da paisagem e 

reforçaram sua complexidade. 

 

Nesta pesquisa tomaremos como base autores que consideram a paisagem 

como a interação complexa existente entre a ação humana, o meio em que 

vive e a subjetividade presente nessa relação. Berque (1994) define como 

meio a relação entre uma sociedade e seu meio ambiente e afirma que a 

paisagem reside não somente no objeto (o meio ambiente ou suporte físico) 

nem somente no sujeito (a ação humana), mas na complexa interação entre 

ambos. Essa interação coloca em jogo diversas escalas de tempo e espaço e 

envolve tanto o estabelecimento mental da realidade quanto o 

estabelecimento material das coisas, ou seja, a paisagem é uma relação 

complexa entre o suporte físico e as pessoas considerando o caráter subjetivo 

presente nessa relação. 

 

Nesse mesmo sentido Claval (2004) considera a paisagem como resultado de 

uma subjetividade decorrente, entre outros fatores, do olhar humano sobre o 

meio ambiente. Essa subjetividade presente na paisagem e citada por Claval 

pode ser resultante de formas simbólicas acumuladas em nosso inconsciente, 

de uma imposição silenciosa de experiências anteriores. Para Cauquelin (2007) 

tais formas simbólicas funcionam como “dobras internas”, ou seja, elementos 

e valores de nossa cultura que estão enraizados em nós, dos quais não nos 

damos conta e que dão suporte e estruturam o nosso modo de enquadrar as 

paisagens. 

“É sempre a idéia de paisagem e a de sua construção que dão uma 

forma, um enquadramento, medidas a nossas percepções – distância, 

orientação, ponto de vista, situação e escala. Garantir o domínio das 

condições de vida equivale a reassegurar permanentemente uma visão 

de conjunto, composta, enquadrada. Os dados do ambiente físico 

mantêm um contato estreito com os dados perceptuais formados pela 

paisagem.” (CAUQUELIN, 2007, p.10-11) 

 

A paisagem agrega sentimentos da sociedade que estão presentes no 

inconsciente e que norteiam a forma de interferir no meio. Nesse aspecto se 

inclui a apreciação da natureza para com as formas remanescentes e sobre o 
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que foi construído, isto é, uma relação estética que, segundo Kant, abrange 

os princípios da sensibilidade, da estesia e que se aproxima do campo da 

teoria da arte (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2008). Desta maneira a paisagem é 

dinâmica, está em constante construção e a ela são sempre somadas novas 

interferências humanas permeadas por símbolos de nossa cultura. Conforme 

afirma Calvino (1990) a cidade não é feita somente de pedras, mas de homens 

e ela revela os valores e os símbolos da cultura da população.  

 

No âmbito urbano a paisagem vai sendo construída com intervenções que 

caracterizam determinados períodos, como se fossem camadas sobrepostas 

que refletem as ações das diversas civilizações que ali viveram. Desta forma o 

tempo configura um fator essencial na conformação dessa paisagem urbana. 

Calvino (1990, p. 14) afirma ainda que “a cidade não conta seu passado, ela o 

contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das 

janelas, nos corrimãos das escadas”. Portanto, para se compreender a 

paisagem urbana faz-se necessário mais do que um estudo detalhado de suas 

edificações e espaços públicos, faz-se necessário compreender as ações da 

população sobre o meio e seu sentimento de pertencimento e de admiração 

para com a cidade, ou determinados lugares da cidade.  

 

Arantes (2000) em seu estudo sobre a paisagem da cidade de São Paulo 

enfatiza que as lembranças das pessoas são inseparáveis dos eventos ocorridos 

em determinados locais da cidade. O autor afirma ainda que as ruas, praças e 

monumentos transformam-se em suportes físicos de significações e 

lembranças compartilhadas dos habitantes, pois são espaços comuns 

considerados como “referências reconhecidas de identidades, fronteiras de 

diferença cultural e marcos de pertencimento” (ARANTES, 2000, p. 106). 

Desta maneira, o estudo da paisagem urbana precisa incluir as lembranças da 

população sobre os acontecimentos que ocorreram em determinados locais da 

cidade e que caracterizam especialmente os espaços públicos, como as 

praças. Um exemplo disso é a Praça Dom Pedro II, que pode ser considerada 

um desses suportes físicos de significações para a população da cidade de 

Maceió, já que foi palco de acontecimentos políticos que marcaram a história 
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da cidade e do estado de Alagoas e que permanecem nas lembranças da 

população como sua própria história. 

 

As praças, como espaços públicos, podem ser caracterizadas por uma 

combinação de componentes físicos e sociais específicos, constituídos ao 

longo da história, com uma dinâmica própria, atrelados ao sentimento de 

pertencimento da população ao local, o que as caracterizariam como unidades 

de paisagem (SÁ CARNEIRO, DUARTE e MARQUES, 2009). Essa combinação de 

componentes físicos e sociais específicos contribui para que cada paisagem 

seja diferente de outra. O Catálogo de Paisagens da Catalunha (PROTOTIPUS 

DE CATÀLEG DE PAISATGE, 2006) define as seguintes variáveis paisagísticas a 

serem observadas na análise das unidades de paisagem: fatores fisiográficos, 

especialmente o relevo, cobertura do solo, dimensão histórica da paisagem, 

estrutura da paisagem analisada segundo a ecologia da paisagem, 

visibilidades, dinâmicas  e o sentido ou espírito do lugar. 

 

Sobre a dimensão histórica da paisagem, o Catálogo considera o fator humano 

como o principal agente de transformação ao longo do tempo. As informações 

históricas devem ser relacionadas através da identificação de formas e 

estruturas da paisagem que persistem e são identificáveis até os dias atuais, 

como: padrões urbanos, estrutura e parcela dos imóveis, tipos de 

assentamento, tipos construtivos, distribuição de certas atividades de 

produção histórica condicionados pelas características do ambiente, caminhos 

antigos e outras infra-estruturas de comunicação e transporte e infra-

estruturas hidráulicas (PROTOTIPUS DE CATÀLEG DE PAISATGE, 2006). 

 

Esses vestígios mesclam materialidades e imaterialidades da paisagem e 

podem auxiliar a definir o seu caráter e a identidade de um território, 

fornecendo os subsídios necessários à sua conservação. Assim, as unidades de 

paisagem podem se tornar patrimônio cultural, uma vez que resultam de 

expressões culturais constituídas ao longo da história, pois carregam 

sentimentos, valores e crenças, podendo abranger pequenos espaços de um 

bairro ou até mesmo grandes áreas urbanas e rurais. 
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  1.2    A conservação da paisagem 

 

A paisagem constitui um documento histórico, pois exprime valores próprios 

das civilizações constituídos ao longo da história, é dotada de significados e 

possui uma dinâmica própria, tal como as unidades de paisagem, sendo 

necessária a sua conservação. No entanto com a cada vez mais crescente 

tentativa de modernização e expansão das cidades, a paisagem histórica vem 

sofrendo mutilações e sendo reconstruída com o desrespeito do seu caráter. 

 

A Carta de Burra (1980) define que o objetivo da conservação é preservar a 

significação cultural de um bem. Neste mesmo sentido Jokilehto (2002) afirma 

que a conservação consiste em atos para prolongar a vida do patrimônio 

cultural e natural, salvaguardando e protegendo o patrimônio histórico a fim 

de garantir que as edificações consigam transmitir sua mensagem artística e 

histórica. Vale ressaltar que tais medidas repercutem na conservação da 

paisagem, que está em permanente construção.  

 

A paisagem urbana, em processo dinâmico de construção, é fabricada 

socialmente a partir das intervenções humanas realizadas no passado e no 

presente configurando, portanto, uma paisagem somatória. Esse caráter 

dinâmico da paisagem nem sempre foi considerado nas políticas de 

conservação urbana. A concepção da paisagem enquanto experiência visual já 

estava inscrita na Carta de Atenas de 1931. Neste documento havia a 

preocupação em proteger as perspectivas notáveis e a vegetação nativa que 

constituía o bem a ser preservado (RIBEIRO, 2007). O Decreto-lei  nº 25 de 

1937 começou a considerar a ação humana sobre a paisagem quando inseriu 

como bens a serem preservados os monumentos naturais, sítios e paisagens 

naturais ou  agenciados pela indústria humana. Em 1940 a Convenção de 

Washington também previu a conservação da paisagem, especialmente em seu 

aspecto natural nos países da América.  

 

A Recomendação de Paris de 1962 prevê a salvaguarda das paisagens e sítios 

naturais levando em consideração seu aspecto natural e as obras humanas, 
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afirmando, no entanto, que algumas vezes o homem interfere na beleza e no 

caráter das paisagens empobrecendo o patrimônio cultural e estético de 

algumas regiões. A Recomendação dispôs sobre as medidas preventivas para 

controlar construções ou interferências que podem causar danos às paisagens 

e  medidas de salvaguarda e corretivas para minimizar os danos já causados. 

 

Na Carta de Veneza de 1964, conjuntos urbanos modestos foram inseridos 

dentro da categoria de conjunto paisagístico, ampliando o valor do bem para 

além do valor puramente arquitetônico e monumental, aliando à eles valores 

históricos e culturais. Este documento define como monumento histórico “a 

criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá 

testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de 

um acontecimento histórico”.  A Carta de Veneza considera como monumento 

não somente as grandes criações, mas também obras menores que tenham 

adquirido importância cultural ao longo do tempo. 

 

A necessidade de salvaguardar os bens culturais como patrimônio que, em 

alguns casos, mesmo modestos, constituem a memória da humanidade é 

pronunciada na Carta de Washington (1986). Este documento define alguns 

princípios para salvaguarda das cidades históricas, como a inserção da 

salvaguarda em políticas coerentes de desenvolvimento urbano e social e a 

participação e comprometimento dos habitantes da cidade, que são definidos 

como elementos primordiais ao êxito da salvaguarda e devem ser estimulados 

através de programas educativos. A Carta de Washington define também que 

o caráter histórico e o conjunto de elementos materiais e espirituais são 

valores a ser preservados que se expressam, entre outros elementos, na forma 

urbana, na relação entre os diversos espaços urbanos, sejam eles construídos 

ou abertos e na forma e no aspecto das edificações.  

 

Concentrando o maior número de monumentos com valores históricos, 

artísticos e culturais de uma cidade, a paisagem dos centros históricos carrega 

consigo marcas de sua construção, adaptações e apropriações físicas ocorridas 

ao longo do tempo. De acordo com a Carta de Petrópolis (1987) o centro 
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histórico ou sítio histórico urbano é um “espaço que concentra testemunhos 

do fazer cultural da cidade em suas diversas manifestações”, fazendo parte 

de um contexto maior que engloba as demais paisagens naturais e construídas 

da cidade e a vivência dos habitantes, considerando a cidade como expressão 

cultural e, portanto, dinâmica.  

 

Mais recentemente a Declaração sobre a Conservação de Paisagens Históricas 

Urbanas (2005), baseada no Memorando de Viena (2005), admite que as 

mudanças no uso funcional, na estrutura social e no contexto político e 

econômico fazem parte da dinâmica da cidade e transformam sua paisagem. 

Assim, o grande desafio da arquitetura contemporânea na paisagem histórica 

é respeitar as dinâmicas da cidade provocadas pelo seu desenvolvimento e 

modernização ao mesmo tempo em que deve respeitar também o patrimônio 

histórico herdado. Para tanto se faz necessário uma política de planejamento 

urbano e gestão que tome a conservação como ponto de partida para 

melhorar a qualidade de vida, trabalho e lazer da população sem 

comprometer os valores que derivam do caráter e importância da forma e do 

tecido urbano histórico. O documento salienta ainda a necessidade de 

contextualização da inserção da arquitetura contemporânea em paisagens 

urbanas históricas através de estudos que analisem os impactos culturais e 

visuais durante o processo de planejamento. 

 

A necessidade de conservação da paisagem, especialmente dos centros 

históricos, tem sido alvo de diversas políticas urbanas, pois a mesma vem 

sendo ameaçada e destruída pelo mau uso e abandono das edificações 

históricas e espaços públicos. Na maioria das vezes essas edificações não se 

adaptam ao uso atual, sofrendo intervenções que as descaracterizam, 

priorizando suas funções atuais administrativas e/ou comerciais e ocasionando 

sua desvalorização. É o caso do centro histórico da cidade de Maceió-Al, que, 

assim como centros históricos de outras cidades, vem sendo desvalorizado. O 

estudo para Requalificação Urbana do Centro de Maceió (2001) baseia-se em 

uma estratégia de gestão assentada em três eixos (Sócio-econômico, Infra-

estrutura e Histórico-cultural) que prevê intervenções integradas ao 
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planejamento da cidade como um todo através da articulação de parcerias na 

implementação de ações de interesse da coletividade para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

  

A Praça Dom Pedro II, juntamente com as edificações de seu entorno, 

localizada no centro histórico de Maceió-AL, é um exemplo de espaço público 

que concentra testemunhos da história da cidade, pois foi a partir deste local 

que a cidade se desenvolveu. No entanto, a praça sofreu intervenções que não 

levaram em consideração o seu caráter histórico, encontrando-se atualmente 

bastante degradada. Entre essas intervenções podemos citar, por exemplo, a 

que destinou boa parte da praça para fins de estacionamento e circulação dos 

veículos que se dirigem às edificações de seu entorno, na tentativa de 

resolver os problemas de estacionamento de veículos no centro. No entanto, 

as praças dos centros históricos, locais de encontro e manifestações públicas, 

são elementos urbanos com características específicas que, juntamente com 

as edificações de seu entorno, são testemunhos da história da cidade. Seu 

estudo mais aprofundado pode revelar as transformações físicas e os processos 

sociais que originaram a paisagem urbana atual e que precisam ser 

conservados. 

 

1.3 A praça na paisagem urbana brasileira 

 

O processo de implantação português de vilas e cidades que configurou a 

paisagem no Brasil colonial foi repleto de particularidades que condicionaram 

seu crescimento e refletiram também o poder da Igreja. De acordo com as 

normas impostas pelo rei de Portugal, naquele período as capelas deviam ser 

erigidas em locais altos, livres de umidade e de edificações em seu entorno, 

de tal forma que essa edificação se destacasse do entorno e favorecesse a 

delimitação de um espaço livre e aberto à sua volta para uso coletivo em dias 

de procissão (MARX,1991). Essa paisagem construída pelos portugueses parecia 

ter claramente a intenção de enfatizar o domínio da coroa portuguesa diante 

das demais edificações e garantir sua imponência perante a população. Tal 
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configuração denotava o domínio ali presente: o domínio da Coroa Portuguesa 

e da Igreja Católica. 

 

No contexto da estrutura urbana esses espaços livres e abertos à frente das 

capelas ou igrejas eram denominados adros ou terreiros e tinham sua função 

associada às práticas religiosas. Outros espaços livres podiam também assumir 

diversas funções na cidade, ou seja, função de mercado, militar, política e 

administrativa, abrigando à sua frente edificações relevantes para a cidade, 

como a Casa de Câmara e Pelourinho (TEIXEIRA, 2001, p. 11). Resultante 

normalmente de vazios abertos na estrutura urbana de forma não projetada 

ou desenhada, mas sim espontânea, os adros, terreiros ou largos normalmente 

situavam-se na confluência de ruas principais como um dos principais 

elementos estruturadores da cidade. Em Maceió a atual Praça Dom Pedro II, 

embora situada em frente à antiga Capela, atual Catedral, era conhecida por 

Largo da Capela e não Adro ou Terreiro da Capela. Tal denominação 

provavelmente se deve ao fato de que este espaço abrigou também em seu 

entorno a Câmara, exercendo função religiosa e administrativa, o que lhe 

rendeu a denominação de largo.  

 

Os adros das igrejas, por exemplo, atraiam a população, mais especificamente 

a elite, para as missas, festas e procissões. Com o tempo os adros, largos ou 

terreiros passam a ser denominados praças, quando os princípios de 

regularidade e de projeto são inseridos nesses locais. Esses espaços 

permaneceram exercendo a função de local para reuniões e convívio da 

população e, principalmente nas praças de origem portuguesa, esses espaços 

eram definidos comumente a partir das funções urbanas das edificações 

notáveis que se localizavam em seu entorno (TEIXEIRA, 2001). De acordo com 

Sitte (1992) a praça adquiriu assim uma grande relevância para a cidade, onde 

parte da vida pública acontecia, servindo também para garantir uma visão 

mais ampla sobre determinados edifícios monumentais que se localizavam em 

seu entorno, como a Igreja Matriz ou a Câmara, por exemplo. Desta forma, 

pode-se considerar a praça como um espaço livre dotado de um desenho, 

representado no traçado, cercado de edifícios e que pode exercer diversas 



______________________________________________________________PAISAGEM E PRAÇA NA HISTÓRIA 
 

 22 

funções na cidade ao longo do tempo, tais como: reuniões, convívio, lazer, 

manifestações, entre outras. 

 

Das normas impostas pela coroa portuguesa com relação à sua localização e 

implantação, surgiu o núcleo inicial de grande parte das cidades brasileiras 

implantadas no período colonial: capela e espaço livre à sua frente, como é 

possível observar nas Figuras 1.1 e 1.2, respectivamente, o antigo Largo do 

Paço, atual Praça XV de Novembro, no Rio de Janeiro e o antigo Largo do 

Corpo Santo, atualmente demolido, na cidade do Recife, que mostram a 

presença da capela ou igreja e logo à sua frente o largo, configurando a 

paisagem referência da cidade colonial. 

 
Figura 1.1: Antigo Largo do Paço, atual Praça XV de 
Novembro, Rio de Janeiro. Aquarela de Jean Baptiste 
Debret.Fonte:http://www.marcillio.com/rio/enceprqu.ht
ml, disponível em: 24/09/09. 
 

Figura 1.2: Antigo Largo do 
CorpoSanto,RecifePE.Fonte:http:
//www.longoalcance.com.br/br
ecife/h_matriz.htmdisponívelem
:24/09/09 
 

De acordo com Marx (1991) os terrenos para a construção dessa capela e desse 

espaço livre em seu entorno eram doados por um ou mais detentores de 

glebas vizinhas. Esse mesmo espaço escolhido para abrigar a capela, em um 

ponto geograficamente destacado, daria lugar à construção posterior de uma 

nova igreja, configurando o espaço mais relevante do povoado, o patrimônio 

“público” e o ponto focal da paisagem: a igreja e seu largo, que representava 

o poder da Coroa Portuguesa e da Igreja católica. A partir da construção da 

capela e, posteriormente, da igreja, a divisão de terras era estimulada e os 

lotes mais próximos à igreja seriam mais valorizados (Figura 1.3 e 1.4). 
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Figura 1.3: Construção da capela em ponto 
geograficamente destacado. Fonte: MARX, 
1991, p. 42. 

 
Figura 1.4: A construção da capela e 
estimulação da divisão de terras valorizando 
lotes mais próximos. Fonte: MARX, 1991, p. 
43. 

 

A cidade brasileira nesse período era descrita em depoimentos de alguns 

viajantes estrangeiros passando pelo país e de acordo com Marx (1991, pg. 54) 

configurava uma paisagem formada por um “pequeno agrupamento de casas, 

pelo predomínio de sua disposição irregular, algo esparsa, pelo correr de ruas 

mal delineadas, tortuosas e inconstantes na largura, de pequenas travessas 

[...]”. Essa paisagem, marcada pela imponência da igreja face às demais 

edificações, indicava o domínio exercido pela Coroa Portuguesa e pela Igreja 

(muito forte nesse período) sobre a população em geral, que residia em 

edificações simples. As ruas mal delineadas se adaptavam à topografia local e 

criavam caminhos tortuosos, denotando certa falta de preocupação com um 

traçado mais regular, conforme é possível observar na pintura de Frans Post 

de 1667 intitulada “Engenho com capela” (Figura 1.5), na qual o autor 

retratava a sinuosidade dos caminhos, as edificações esparsas e a capela em 

terreno mais elevado, no canto esquerdo da imagem. 

 

Com o crescimento do povoado, sua ascensão política e econômica face aos 

povoados circunvizinhos, urgia a necessidade de sua elevação à categoria de 

vila. Para tanto, fazia-se necessária a implantação do Pelourinho (Figura 1.6), 

Casa de Câmara e Cadeia, símbolos da autonomia municipal. 
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Figura 1.5: Engenho com Capela. Óleo 
sobre madeira, de Frans Post, 1667. 
Fonte: disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frans_Post
. 

 
Figura 1.6: Vista do Rossio do Rio de Janeiro, com 
o pelourinho ainda de pé. Pintura de Debret 
(1834).Fonte: disponível em:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho_de_Esgu
eira 

 

A paisagem continuava a ser construída pela população, motivada pelo desejo 

de crescimento e progresso na vila. O comércio ou outra atividade importante 

desenvolvia-se em um ritmo mais veloz; as edificações, antes esparsas, agora 

surgiam de modo mais intenso e vão se espalhando, abrindo novas ruas. O que 

antes configurava um pequeno aglomerado de casas de forma esparsa e 

“desordenada”, unidas pelo estabelecimento de um pequeno comércio ou 

pela agricultura, agora cresceu, desenvolveu de forma mais intensa seu 

comércio e uniu-se pelo desejo de autonomia municipal, dotando o espaço 

urbano das características necessárias, em prol de um objetivo comum: a 

elevação à categoria de vila. 

  

 

Nesse momento a igreja, construída em 

substituição à capela, continuava em 

posição de destaque, normalmente ao lado 

da Câmara e do Pelourinho, como o local 

mais importante da vila, representando uma 

paisagem que denotava o poder: o poder da 

igreja ao lado do poder municipal (Figura 

1.7). À frente da igreja situava-se o largo ou 

adro, que podia desempenhar funções 

diversas, de acordo com as edificações 

inseridas em seu entorno. 

Figura 1.7: A Câmara e o Pelourinho, 
símbolos da autonomia municipal, nas 
proximidades da Igreja e seu largo. 
Fonte: MARX, 1991, p. 79. 
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No Rio de Janeiro a atual Praça XV de Novembro, antigo Largo do Carmo, 

como mostra a Figura 1.8, originou-se como terreiro da ermida de Nossa 

Senhora do Ó em fins do século XVI  e teve sua estruturação formal justificada 

pela construção de edificações  em seu entorno nos séculos posteriores, como 

o Convento do Carmo, os armazéns do Rei,  a Casa da Moeda, a residência dos 

Governadores, entre outras edificações. Com a chegada da Corte ao Brasil a 

cidade passou a ser o centro político da nação e o Largo do Carmo passou a 

abrigar o Paço Imperial, ocupando a edificação que anteriormente tinha sido a 

Casa dos Governadores (GALLO NETTO, 2007). 

 
Figura 1.8: Praça XV de Novembro, Rio de Janeiro, 1890.Fonte:disponível em: 
http://www. vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp185.asp 

Desta mesma maneira, o antigo Largo do Carmo estava relacionado à ermida 

de Nossa Senhora do Ó em suas proximidades e passou a abrigar outras 

edificações monumentais. A Praça Dom Pedro II em Maceió também originou-

se a partir do Largo da Capela de São Gonçalo e ao longo do século XIX 

estruturou-se a partir das edificações que se inseriram em seu entorno, como 

a Câmara, Cadeia, Igreja (construída em substituição à capela), sobrado do 

Barão de Jaraguá (membro da elite açucareira do estado), Palacete da 

Assembléia Legislativa e Thesouro Estadual. Esses edifícios públicos e 

administrativos se implantaram no entorno do edifício religioso já existente 

no Largo, dando início ao processo de secularização. 
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1.4 Ações de modernização na paisagem urbana  

 

Com o crescimento da vila, sua elevação à categoria de cidade e a cada vez 

mais crescente separação da Igreja e do Estado iniciou-se o processo de 

secularização. Esse processo teve início na Europa no século XVII, denotando o 

processo de diminuição da importância da Igreja no espaço público da cidade. 

Progressivamente novas construções multiplicaram-se na cidade e começaram 

a se evidenciar na paisagem, compartilhando o espaço com a Igreja, símbolo 

do poder. Segundo Marx (1998) o processo de secularização inseriu novos 

edifícios de caráter monumental na malha urbana, algumas vezes localizados 

em frente aos espaços livres públicos, como as praças, que configuraram 

outros pólos de concentração da população na cidade. Assim, surgiram novas 

praças e edificações, como escolas, teatros, hospitais, mercados. Desta forma 

no processo de secularização outras edificações foram inseridas na cidade, o 

que interferiu diretamente na paisagem urbana e, principalmente, das praças, 

pois uma parte da população, especialmente a elite, que inicialmente se 

aglomerava nas praças para as festividades religiosas, passou a freqüentar 

também o teatro, fazendo uso da praça à sua frente, por exemplo. 

 

Em meados do século XIX até a virada para o século XX a paisagem urbana de 

diversas cidades brasileiras foi modificada através de intervenções em sua 

infra-estrutura atendendo à preocupações artísticas de embelezamento e 

associadas à higiene e circulação, o que ficou conhecido como trinômio 

“sanear, embelezar e circular”. Essas intervenções propunham principalmente 

alargamento e alinhamento de ruas, aberturas de novas vias e praças, 

saneamento, iluminação pública, abastecimento de água, entre outros fatores 

(MOURA FILHA, 2000).  

 

A preocupação em embelezar e modernizar as cidades brasileiras cresceu em 

1816 com a chegada ao Brasil da Missão Artística Francesa, que teve como 

intuito, entre outros, introduzir os novos modelos neoclássicos na arquitetura, 

importados da Europa, desvencilhando-se pouco a pouco da arquitetura 

colonial (MOURA FILHA, 2000). Entre as ações realizadas no Rio de Janeiro 
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destacavam-se o ordenamento e embelezamento das fachadas, a abertura, 

alargamento e retificação de ruas e avenidas, como a abertura da Avenida 

Central, obra marcante na cidade por sua escala, e a construção de 

edificações modernas, tais como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o 

Supremo Tribunal, o Palácio Monroe e a Escola de Belas Artes. Neste período 

surgiram ainda outras praças projetadas, que juntamente com as já 

existentes, recebiam equipamentos urbanos como pavilhões para concertos e 

coretos, visando embelezar a cidade e proporcionar lazer para a população 

(MOURA FILHA, 2000). Adotando os princípios de modernização, apoiados na 

busca de uma melhor circulação, salubridade e embelezamento, o Rio de 

Janeiro passou a ter seu espaço urbano modificado de forma a dotar-lhe das 

características necessárias compatíveis com seu novo papel de capital do 

Império, servindo como exemplo de cidade moderna e bela para as demais 

capitais do país. 

 

Por sua vez, as preocupações com o saneamento das cidades tiveram início 

com o Higienismo, surgido em fins do século XVIII na Europa a partir da Teoria 

de Hipócrates em seu tratado “Dos ares, das águas e dos lugares” 2 e que teve 

forte influência no planejamento de cidades e na higiene pública. Esse 

movimento foi influenciado também pela “Teoria dos Meios”, que pregava que 

a estagnação das águas, lixo e homens era a causa dos males que assolavam a 

cidade (FRANCO, 1997, p. 75,76). Nesse sentido o movimento higienista foi 

caracterizado por ações que influenciavam as práticas e políticas urbanas, 

baseado em teorias e normas propostas em geral por engenheiros e médicos 

que localizavam a doença no meio ambiente e propunham “medicalizar” a 

sociedade e o espaço urbano. 

 

Baseados nessas premissas, engenheiros sanitaristas e médicos iniciaram 

intervenções nas cidades buscando deixá-las mais salubres, através de ações 

de aterramento, saneamento e drenagem de áreas consideradas insalubres. 

Nesse contexto, diversos planos foram elaborados por engenheiros em busca 

                                                 
2 Nesse tratado, Hipócrates, considerado o pai da medicina, traçou alguns preceitos e regras  sobre a 
escolha dos lugares, orientações de prédios e ruas de forma que fossem aproveitados os ventos 
refrescantes e evitados o sol do verão, as terras pantanosas e ambientes não sanitários. 
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de melhorias para as cidades brasileiras, como o primeiro plano elaborado 

para a cidade de Santos pelo engenheiro Estevan A. Fuertes, na tentativa de 

combater as epidemias que assombravam a cidade no fim do século XIX e os 

planos para Recife, Rio de Janeiro e Santos traçados pelo engenheiro 

Saturnino de Brito (BERNARDINI, 2005).  

 

Os largos ou adros, que eram caracterizados normalmente pela ausência de 

um traçado ou desenho, passaram a ser denominados praças a partir do 

Renascimento na Europa, quando foram inseridos princípios artísticos de 

concepção no seu traçado, de acordo com a dinâmica e necessidades da 

cidade. Isso influenciou em meados do século XVIII, o traçado das praças no 

Brasil, conforme é possível observar na Figura 1.9 que mostra a Praça XV de 

Novembro no Rio de Janeiro, antigo Largo do Carmo, ajardinada, com adoção 

de princípios artísticos em seu traçado, como a criação de passeios que 

intencionavam a melhor visualização e fruição do local e inserção de 

monumentos.  

 
Figura 1.9: Vista do Paço Imperial ajardinado, em imagem de 1893. 
Fonte:disponívelem:http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?
storyid=1 

 

No caso do Nordeste, segundo Moura Filha (2000, p. 112) as intervenções 

foram mais pontuais e de pequeno porte, tendo como precursoras as cidades 

do Recife e Salvador, devido à sua força econômica. Em Salvador foram 

realizadas ações como aterros na cidade baixa, implantação de traçado mais 

regular, criação de normas que regulamentavam a construção dos edifícios, 

através da uniformização de suas fachadas, enquanto elementos de 

composição da paisagem da cidade. Além disso, foram inseridas outras 
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edificações, como o Teatro de São João e algumas praças foram remodeladas, 

como a Praça do Palácio que, remodelada e embelezada, recebeu o Elevador 

Lacerda. No Recife as ações também foram pautadas por normatizações que 

definiam o ordenamento do espaço urbano tais como: padrões de alinhamento 

de fachadas, criação de estradas e a construção de edifícios considerados 

modernos, como o Teatro do Apolo e o Teatro de Santa Isabel (MOURA FILHA, 

2000). 

 

Em outras capitais do Nordeste, entre elas Maceió, as intervenções foram em 

menor escala e tiveram como impulsionadores no início do século XX a 

abertura do Brasil ao comércio internacional, o que alavancou o 

desenvolvimento de cidades que tinham em seu porto a principal atividade 

econômica nesse período, e a implantação da cultura do algodão, que 

acelerou o desenvolvimento dessas cidades ao longo do século XIX. Essas 

cidades tentaram acompanhar os ideais de cidade modernizada e embelezada 

através de investimentos dos poderes estaduais em intervenções menores 

devido às limitações de seus recursos, como: plantio de árvores, calçamento 

de ruas, alinhamento e abertura de novas vias, construções de novos edifícios 

públicos, como teatros, mercados e ajardinamento e embelezamento de 

praças (MOURA FILHA, 2000). 

 

As ações tomadas na cidade de Maceió também foram pautadas pelos 

princípios do saneamento, circulação e embelezamento ao longo do século XIX 

e XX. Entre as ações de saneamento, influenciadas pelo higienismo, destacam-

se o aterramento de mangues existentes na parte central da cidade, como o 

Boca de Maceió e o alagadiço do Curtume e o aterro para o melhoramento da 

estrada do Trapiche da Barra (ROBALINHO CAVALCANTI, 2002). Havia também 

a preocupação com a largura das novas vias, calçadas, alinhamento, 

calçamento e embelezamento das ruas e praças já existentes através da 

inserção de árvores, coretos e chafarizes. Neste período também foram 

inseridas edificações modernas na cidade, como o Teatro Deodoro, o Palácio 

do Governo e o Mercado do Jaraguá.  
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Essas ações de modernização também repercutiram na paisagem da Praça 

Dom Pedro II ao longo do século XX através da inserção de edificações 

imponentes no entorno e nas modificações no traçado da praça. Essas 

intervenções serão estudadas nos capítulos 3 e 4 através da análise 

morfológica dos elementos da praça ao longo da história relacionada às 

relações físicas e sociais que ali se estabeleceram. 
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 2 UM CAMINHO PARA A COMPREENSÃO DA HISTÓRIA 

DA PAISAGEM 

 

A Praça Dom Pedro II juntamente com as edificações de seu entorno (sobrado 

do Barão de Jaraguá, Palacete da Assembléia Legislativa, Catedral, 

Administração dos Correios e Parque Hotel) é um marco na paisagem da 

cidade de Maceió, pois foi o núcleo urbano inicial, a partir do qual a cidade se 

desenvolveu e que preserva atualmente uma parte de suas características 

originais. Além disso, o conjunto formado pela praça, suas edificações, o 

busto à D. Pedro II e os acontecimentos históricos que lá ocorreram, atrelados 

aos componentes sociais e ao sentimento de pertencimento da população 

configuram uma unidade de paisagem que necessita ser conservada. 

Localizada no centro de Maceió (ver Figura 2.1), um dos bairros mais antigos 

da cidade, a Praça Dom Pedro II situa-se em uma Zona Especial de 

Preservação (ZEP). 

 

 
 
                    Figura 2.1: Mapa da cidade de Maceió. 
                    Fonte: SMCCU. 
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De acordo com o Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió 

(2007), a cidade possui cinco zonas especiais de preservação: a ZEP 1, 

constituída pelo sítio histórico do Jaraguá; a ZEP 2, constituída pelo sítio 

histórico do Centro; a ZEP 3, que compreende o sitio histórico do bairro do 

Bebedouro; a ZEP 4, que abrange o sitio histórico do bairro de Fernão Velho e 

a ZEP 5, que compreende o núcleo de artesanato do bairro do Pontal da 

Barra. A ZEP 2, onde a Praça Dom Pedro II está situada, constitui-se ainda de 

três setores: SPE 1 (Setor de Preservação do Entorno 1), SPE 2 (Setor de 

Preservação do Entorno 2) e SPR 01 (Setor de Preservação Rigorosa 01), no 

qual a praça está inserida (ver Figura 2.2). Além da Praça Dom Pedro II, o SPR 

01 inclui também outras duas praças históricas do Centro: a Praça Marechal 

Floriano Peixoto (onde se situa o Palácio dos Martírios, por isso conhecida 

como Praça dos Martírios) e a Praça Marechal Deodoro, onde se situa o Teatro 

Deodoro.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 2.2: Zona Especial de Preservação – ZEP 2 – Centro. 
         Fonte: SEMPLA / Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural – DPHC, 2008. 
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O Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió (2007) define 

para a SPR 01, que “preserva a morfologia e a tipologia das edificações de 

interesse histórico e arquitetônico”, “um rígido controle das intervenções 

edilícias e urbanísticas, de modo a impedir intervenções ou não intervenções 

que provoquem o seu perecimento ou que interfiram nas suas características, 

alterando-lhe a feição original ou a ambiência” através das seguintes 

diretrizes: verticalização baixa (até 04 pavimentos), atividades de comércio, 

serviço e industriais e estímulo à implantação de uso residencial. 

 

De acordo com o Inventário Preliminar dos Imóveis Históricos no Centro 

elaborado no ano de 2008 pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento/Unidade Executora Municipal existem ainda no entorno 

próximo da Praça Dom Pedro II quatro edificações consideradas monumentos 

históricos (sobrado do Barão de Jaraguá, Palacete da Assembléia Legislativa, 

Catedral e Administração dos Correios) e cinco edificações históricas (Figura 

2.3), dentre as quais destacamos o Parque Hotel. Essas edificações, que serão 

melhor estudadas nos capítulos posteriores, foram inseridas no decorrer da 

segunda metade do século XIX e ao longo do século XX. 

 
Figura 2.3: Detalhe da Praça Dom Pedro II, inserida na Zona Especial de Preservação – ZEP 2 – 
Centro / SPR 01. Fonte: SEMPLA / Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural – DPHC, 
tratado pela autora. 
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A paisagem constituída ao longo da história através da combinação entre essas 

edificações, a praça, os acontecimentos históricos que nela ocorreram e o 

sentimento de pertencimento da população ao local, confere-lhe o caráter de 

unidade de paisagem, fazendo com que seja específica desta praça e 

diferente das demais paisagens da cidade de Maceió. 

 

Desta forma a presente dissertação tem como objetivo compreender a 

história da paisagem da Praça Dom Pedro II, marco na paisagem da cidade, 

de forma a contribuir em futuras ações para sua conservação. Para tanto, 

parte-se do entendimento desta praça como uma unidade de paisagem a fim 

de realizar uma leitura de sua história a partir da documentação encontrada: 

mapas, plantas, documentações governamentais e técnicas, relatos de 

historiadores, fotografias e cartões-postais. Esta leitura da paisagem é 

realizada primeiramente a partir da compreensão do conceito de paisagem 

como uma resultante da relação entre o meio ambiente ou suporte físico, a 

população e sua apropriação sobre o meio, atrelados à subjetividade 

decorrente do olhar da população sobre essa paisagem (BERQUE, 1994).  

 

Após essa primeira aproximação com o conceito de paisagem e de unidade de 

paisagem, em um segundo momento a paisagem é trabalhada sob a 

perspectiva da conservação. Em um terceiro momento buscou-se compreender 

como se configura a paisagem das praças brasileiras ao longo do tempo a 

partir de transformações que visavam a modernização desses locais, com a 

inserção de mobiliário urbano, edificações e monumentos.  

 

Após essa aproximação teórica, partiu-se para a pesquisa documental, que 

inclui documentos técnicos e governamentais, mapas, plantas baixas, 

fotografias, cartões-postais e relatos de historiadores. A organização dessa 

documentação definiu o recorte temporal da pesquisa, perpassando alguns 

períodos do século XIX, XX e XXI. As Fallas Provinciais e Governamentais de 

Alagoas (1839-1930) e os Officios dos Engenheiros (1839-1884), documentação 

inédita sobre a cidade de Maceió1, forneceram os subsídios para a 

                                                 
1 Informação gentilmente fornecida pela pesquisadora Maria de Fátima Campello. 
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compreensão das intervenções realizadas na cidade e na praça na segunda 

metade do século XIX e início do século XX. Os relatos de historiadores como 

Costa (1981) e Lima Júnior (1976, 2001 e 2002) nos apresentam o panorama da 

sociedade maceioense e seus costumes ao longo do século XIX (COSTA, 1981) e 

na primeira metade do século XX (COSTA, 1981; LIMA JÚNIOR, 1976). A 

compreensão das alterações na morfologia dessa paisagem é embasada no 

estudo dos mapas da cidade (1841, 1868, 1902 e 2008), nas plantas baixas da 

praça (1982, 1983 e 1992) e nas fotografias e cartões-postais. As fotografias 

encontradas digitalizadas nos acervos do APA e MISA englobam períodos 

diversos do século XX. Já o estudo dos cartões postais segue a datação e 

sistematização proposta por Campello (2009) e abrange a primeira metade do 

século XX, mais especificamente o período de publicação dos cartões postais 

entre 1903 e 1934. A leitura da paisagem do século XXI se dá através de 

observações no local e de entrevistas com os usuários. Com base nessa 

documentação, foram definidos os seguintes recortes temporais (Figura 2.4): 

 

DOCUMENTAÇÃO PERÍODOS 

 1ª e 2 ª 

metade do 

séc. XIX  

(1839-1884) 

1 ª metade 

do séc. XX  

(1900-1934) 

2 ª metade 

do séc. XX  

(1957-2008) 

Início do 

séc. XXI  

(2009) 

Fallas Provinciais e 

Governamentais de Alagoas (1839-

1930) 

    

Officios dos Engenheiros (1839-

1884) 
    

Relatos de historiadores     

Mapas da cidade (1841, 1868, 

1932 e 2008) 
    

Plantas baixas da praça (1982, 

1983 e 1992) 
    

Fotografias     

Cartões Postais (1903-1934)     

Entrevistas     

Figura 2.4: Recorte temporal da pesquisa. 
Fonte: autora, 2009. 
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2.1 A análise morfológica da paisagem 

 

O estudo da morfologia é o estudo das formas interligadas com os fenômenos 

que as originaram (LAMAS, 2004). Capel (2005, p. 20) complementa o 

pensamento de Lamas afirmando que a morfologia urbana, a paisagem 

“refleja la organización econômica, la organización social, las estructuras 

políticas, los objetivos de los grupos sociales dominantes.” O autor afirma 

ainda que a paisagem pode ser lida como um texto, pois a mesma configura 

um palimpsesto, já que conserva os textos anteriores, ou seja, os traços da 

história não se apagam, à eles são sobrepostos novas marcas e interferências 

humanas.  

 

Desta forma, a análise morfológica da praça reúne os seguintes aspectos: a) a 

identificação dos elementos morfológicos da paisagem, que são: o traçado da 

praça, as fachadas das edificações e o mobiliário urbano, incluindo o busto à 

Dom Pedro II, b) a leitura da imagem da paisagem urbana, a partir do método 

de Luz Valente Pereira (1996) e c) a relação da população com o local, que 

inclui as recordações da população, coletadas em entrevistas.  Vale ressaltar 

que o fio condutor desses três pontos a serem analisados é a história da 

paisagem dessa praça. 

 

2.1.1 A análise dos elementos morfológicos da paisagem 

 

O primeiro ponto de análise da paisagem é o estudo dos elementos 

morfológicos da praça (traçado, fachadas das edificações e mobiliário urbano, 

que inclui o busto à Dom Pedro II) ao longo do tempo, identificando as 

intervenções que ocorreram através das iconografias, documentos, entrevistas 

e relatos de historiadores e moradores na tentativa de reconstituir em planta 

baixa cada intervenção identificada. O traçado da praça é considerado no 

presente trabalho como desenho ou projeto da praça. Como mobiliário urbano 

entende-se os elementos que equipam a praça como: bancos, quiosques, 

chafarizes, entre outros, de grande importância para o desenho da praça, sua 
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organização, qualidade do espaço e comodidade. Os monumentos, 

representados aqui pelo busto de Dom Pedro II e entendidos nesta pesquisa 

como parte do mobiliário urbano, são considerados fatos urbanos singulares, 

destinados a transmitir à posteridade a recordação de um grande homem ou 

feito (LAMAS, 2004). Rossi (1995) considera que os monumentos têm um forte 

caráter de permanência na paisagem devido ao seu valor constitutivo, 

artístico e histórico e pela memória. As fachadas são o invólucro visível da 

massa construída e representam a única comunicação da edificação com o 

espaço urbano. Elas exprimem as características distributivas, o tipo edificado 

e as características arquitetônicas que moldam o espaço da cidade (LAMAS, 

2004). 

 

Os elementos morfológicos citados são analisados a partir da relação entre si, 

com a praça e com a população, partindo de seu entendimento como unidade 

de paisagem. Desta forma esses elementos são analisados de acordo com as 

seguintes variáveis ou critérios paisagísticos determinados pelo Catálogo de 

Paisagens da Catalunha (PROTOTIPUS DE CATÀLEG DE PAISATGE, 2006): 

dimensão histórica da paisagem, considerando o fator humano como o 

principal agente de transformação da paisagem ao longo do tempo, e 

estrutura da paisagem, considerando as visibilidades, dinâmicas, recordações 

e sentimento de pertencimento da população como o local. 

 

A estrutura da paisagem é estudada inicialmente a partir da relação entre a 

praça e as fachadas dos edifícios, sendo analisada através de plantas baixas, 

reconstituídas pela autora a partir de projetos existentes, mapas e fotografias 

da Praça Dom Pedro II em momentos diversos, que retratam as modificações 

sofridas em seu traçado. Esta análise busca aporte teórico em Sitte (1992) e 

Kohlsdorf (1996).  

 

Abordando a relação existente entre as praças, as edificações e os 

monumentos, Sitte classifica-as e analisa-as quanto ao efeito estético e 

artístico para a paisagem das cidades. O autor estuda a disposição de 

monumentos e chafarizes no interior da praça, a forma da praça relacionada 
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às edificações, analisando também a relação das ruas de acesso com as praças 

e as edificações de acordo com o efeito visual que proporcionam. No caso da 

Praça Dom Pedro II são estudadas as modificações no traçado da praça e no 

mobiliário quanto à sua disposição, o efeito visual que causam e sua relação 

com a inserção das edificações ao longo do tempo. 

 

O estudo das fachadas das edificações é realizado a partir da metodologia 

proposta por Kohlsdorf (1996, p. 153), que afirma que as fachadas voltadas 

para áreas livres públicas, como as praças, constituem as paredes laterais 

desses espaços devendo ser consideradas prioritariamente em estudos 

morfológicos, observando-as quanto à volumetria, como conjunto e como 

individualidade. Segundo a autora são três os aspectos que devem ser 

considerados para melhor apreensão e caracterização do espaço urbano: 

efeitos topológicos, perspectivos e semânticos. Os efeitos topológicos são 

resultantes das primeiras relações sensíveis com a paisagem e dependem das 

características físico-espaciais do local. Esses efeitos podem ser de 

alargamento, estreitamento, envolvimento ou amplidão (Figura 2.5). 

       

  

 

Figura 2.5: Efeitos Topológicos. 
Fonte: Kohlsdorf, 1996. 

 

 

 Os perspectivos relacionam-se aos efeitos obtidos no campo visual, causados 

normalmente por ângulos ou planos. Kohlsdorf determina como efeitos 

perspectivos o direcionamento, impedimento, emolduramento, lugar 

privilegiado ou mirante, realce e efeito em “Y” (Figura 2.6).  
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Figura 2.6: Efeitos Perspectivos. 
Fonte: Kohlsdorf, 1996. 

 

Originado pela apreensão da forma através de signos, o efeito semântico 

apresenta uma forte relação entre o objeto e o sujeito que o observa. Entre 

os principais efeitos semânticos, destacam-se a clareza, legibilidade, 

dominância, originalidade, variabilidade e complexidade (Figura 2.7) 

(KOHLSDORF, 1996). 

CLAREZA DOMINÂNCIA 

ORIGINALIDADE COMPLEXIDADE 
Figura 2.7: Efeitos Semânticos. 
Fonte: Kohlsdorf, 1996. 

 

A autora propõe, entre outras coisas, o estudo das fachadas através dos 

efeitos que causam e através das linhas de coroamento, que configura uma 

forma de análise das fachadas das edificações do entorno da praça. Segundo 

ela, coroamento é o “limite visual superior da composição dos edifícios” que 

atuará na “caracterização e na estrutura do perfil do espaço público associada 
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às coberturas, que irão configurar diferentes linhas de coroamento das 

silhuetas” (KOHLSDORF, 1996, p.155-156). A partir da delimitação dessa parte 

superior das fachadas pode-se verificar as modificações de suas composições 

ao longo do tempo. Desta forma, as fachadas das edificações do entorno da 

praça são estudadas a partir das linhas de coroamento, verificando de que 

forma elas se apresentam (retas, quebradas, onduladas, horizontais, verticais, 

ascendentes, descendentes, entre outras) e relacionando-as ao período em 

que foram inseridas e às motivações que as originaram. 

 

 

 2.2  A construção da narrativa histórica da paisagem 

 

Partindo-se do pressuposto de que a paisagem é uma relação de apreciação e 

de complementaridade do homem com o meio ambiente e dotada de uma 

intenção morfológica e estética (BERQUE, 1994), faz-se necessário um estudo 

mais aprofundado sobre a história da cidade de Maceió, incluindo os relatos 

de historiadores e dos usuários buscando construir uma narrativa histórica da 

paisagem da praça. Para isso foram utilizados três tipos de fontes 

documentais primárias: documentação governamental e técnica: Fallas 

Provinciais das Alagoas e Officios dos Engenheiros - na tentativa de 

compreender as ações dos governantes sobre o local em estudo; projetos em 

andamento ou concluídos; periódicos - Revistas do IHGAL - e iconografias - 

fotografias, cartões postais, plantas e mapas dos acervos do IHGAL, APA, MISA 

e PMM. Vale ressaltar que a coleta e organização das fotografias e plantas 

baixas da praça foi extensa e encontrou diversas dificuldades devido à falta 

de informações, principalmente no que diz respeito às datas e autores das 

fotografias, que encontravam-se digitalizadas nos acervos, sem indicação de 

sua fonte. A estrutura precária dos arquivos dos órgãos visitados (Arquivo 

Público de Alagoas, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e Museu da 

imagem e do Som de Alagoas) também dificultou a pesquisa, inclusive pela 

falta de acesso a determinados documentos. Alguns arquivos estavam 

passando por processos de catalogação e restauração, não podendo ser 
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consultados e alguns documentos e projetos da Praça Dom Pedro II 

encontravam-se destruídos e/ou desaparecidos. 

 

Foram consultadas também obras de historiadores sobre a cidade de Maceió, 

na tentativa de compreender os processos históricos que permearam as 

intervenções ocorridas na cidade e que repercutiram na Praça D. Pedro II. 

Fontes complementares, especialmente trabalhos acadêmicos, como artigos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que abordassem a história da 

cidade, também foram consultados. 

 

Para auxiliar na construção da narrativa histórica, identificando os fatos 

singulares ocorridos na praça que permanecem nas recordações da população, 

e na identificação das diversas configurações da praça ao longo do tempo, 

foram realizadas 17 entrevistas com usuários antigos e atuais da praça. Para a 

realização desta etapa buscou-se nas Ciências Sociais aporte teórico para a 

elaboração das entrevistas e análise dos resultados. Minayo (1994, p. 12) 

afirma que o objeto das Ciências Sociais é histórico, ou seja, as sociedades 

existem num determinado espaço e sua formação social e características são 

específicas de determinado momento, sendo modificadas ao longo do tempo. 

Assim é fundamental compreender a realidade humana vivida socialmente, ou 

seja, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que são dotadas 

de crenças, valores, atitudes e hábitos, configurando o que é chamado de 

pesquisa qualitativa. Selltiz, Wrightsman e Cook (1987, p. 15) chamam a 

atenção para alguns temas típicos de interesse das pesquisas sociais a serem 

estudados de modo a levantar informações, como o nível de conhecimentos de 

uma pessoa, suas atitudes, crenças, sentimentos, motivações, expectativas, 

planos para o futuro e comportamento passado. Assim, os autores afirmam 

que os relatos verbais dos sujeitos fornecem informações sobre os estímulos 

ou experiências que estão expostos. É importante salientar que o objetivo 

desse método é coletar informações relacionadas ao sentimento de 

pertencimento e as recordações dos usuários sobre os fatos que marcaram a 

história do local. Para isso foram escolhidos para serem entrevistados usuários 

da praça com idade aparente a partir de 50 anos, na tentativa de 
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compreender quais as recordações desses usuários sobre a Praça Dom Pedro II, 

que fatos históricos aconteceram no local, quais transformações a praça 

sofreu ao longo do tempo, qual a importância da Praça Dom Pedro II e as 

edificações de seu entorno para a cidade e sua opinião sobre a conservação 

dessa praça.  

 

Para esta pesquisa de campo foram escolhidas as entrevistas semi-

estruturadas face a face elaboradas no sentido de coletar os dados 

necessários à pesquisa. Foram produzidas dois tipos de entrevistas, 

direcionadas a públicos diferentes: o primeiro direcionado ao responsável 

técnico pela área de patrimônio da Prefeitura de Maceió, em especial à 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento, buscando 

compreender o posicionamento do órgão com relação às leis e diretrizes que 

dizem respeito à conservação da praça. O segundo tipo de entrevista semi-

estruturada foi direcionado aos usuários do espaço, realizadas no entorno da 

praça com os transeuntes. Tomando as entrevistas como suporte para o 

esclarecimento das dúvidas sobre as transformações ocorridas  na praça e os 

sentimento de pertencimento da população ao local, foram realizadas um 

total de 17 entrevistas com os usuários. Não foi estabelecido um número fixo 

de entrevistas a serem realizadas, o parâmetro utilizado para determinar essa 

quantia foi a sucessiva repetição das respostas dos usuários a cada entrevista. 

A principal dificuldade encontrada na aplicação das entrevistas com os 

usuários foi a recusa em responder às questões solicitadas. A maior parte das 

entrevistas durava em média 15 minutos, tendo algumas se estendido até mais 

de uma hora devido à grande quantidade de recordações que os usuários 

tinham do local e do entorno. Após o término de cada entrevista, elas eram 

transcritas e analisadas de forma a possibilitar o esclarecimento de possíveis 

dúvidas sobre a morfologia da praça e seu entorno nos períodos vivenciados 

pelos entrevistados e de possibilitar o entendimento do sentimento de 

pertencimento da população ao local. 

 

As entrevistas com os usuários, que relatam a sua visão sobre a paisagem da 

praça na segunda metade do século XX e nesse início do século XXI; as 
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narrativas dos historiadores, que relatam os períodos compreendidos entre a 

criação do povoado e meados do século XX, e os documentos governamentais, 

relativos à segunda metade do século XIX, foram analisados baseados na 

metodologia de leitura e interpretação de Chartier (1990). O autor propõe 

uma analise mais profunda das narrativas de forma a compreendê-las como 

representações, que seriam uma imagem presente de um objeto ausente, 

capaz de reconstituir esse objeto em memória figurando-o tal como ele é. 

Para Chartier, as representações permitem “conciliar as imagens mentais 

claras com os esquemas interiorizados, as categorias incorporadas, que as 

geram e estruturam” (CHARTIER, 1990, p. 19). Desta forma, é possível 

compreender as representações da sociedade que traduzem as suas posições, 

interesses e que a descrevem como pensam que ela é. O autor define alguns 

passos metodológicos para compreensão das representações que serão 

aplicados nas narrativas e relatos desta pesquisa: classificação e delimitação 

dos registros documentais, as práticas que visam reconhecer uma identidade 

social e os modos como os representantes marcam de forma visível e 

perpetuada a existência do grupo, classe ou comunidade (CHARTIER, 1990, p. 

23). 

 

Após o aprofundamento teórico e a coleta e organização dos documentos 

encontrados e das entrevistas com os usuários, foi possível reconstituir as 

plantas baixas e fachadas, questionando e confrontando determinados dados 

encontrados. Desta forma foi possível construir uma narrativa histórica que 

permitisse a análise morfológica e a leitura da paisagem da Praça Dom Pedro 

II, conforme será exposto nos capítulos seguintes.  

 

 

 



3. A PAISAGEM DA PRAÇA DOM PEDRO II: DE UM 
POVOADO À CAPITAL 
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 3. A PAISAGEM DA PRAÇA DOM PEDRO II: DE UM 

POVOADO À CAPITAL  

 

3.1 O Pátio da Capela e a gênese do povoado de Maceió 

 

A cidade de Maceió-AL, segundo autores como Costa (1981), Espíndola (1871) 

e Duarte (1982-1983) teve seu marco inicial no lugar onde atualmente situa-se 

a Praça D. Pedro II, tendo suas origens relacionadas a um engenho de açúcar e 

à antiga Capela de São Gonçalo, que atualmente cede lugar à Catedral de 

Nossa Senhora dos Prazeres. De acordo com Espíndola (1871), em meados do 

século XVIII, Maceió era um pequeno povoado pertencente a um engenho de 

açúcar. Era desse pequeno povoado que partiam os caminhos que ligavam o 

engenho aos povoados circunvizinhos.  

 

O verdadeiro fundador do engenho e, conseqüentemente, as origens do 

povoado configuram uma lacuna na história da cidade. De acordo com Costa 

(1981, p.94-95) o primeiro instituidor do patrimônio da Capela de São Gonçalo 

foi o Capitão Apolinário Fernandes Padilha e sua esposa D. Beatriz Ferreira. 

Em 1787 o padre Antônio Ferreira da Costa herdou as terras que 

compreendiam a Capela e algumas casas de telha cerâmica em seu entorno 

(ROBALINHO CAVALCANTI, 1998, p. 41). 

 

Tal engenho, do qual não foi encontrado registro ou documento, parece ter 

sido localizado onde atualmente é o Palacete da Assembléia Legislativa 

(MÉRO, s/ data). Supõe-se que esse engenho situava-se numa paisagem 

marcada pela Capela de São Gonçalo, que se destacava entre as pequenas 

casas do entorno formando o Pátio da Capela, conforme imagem em 

perspectiva mostrada pela 1ª vez por Craveiro Costa (Figura 3.1). A pintura 

desta paisagem, possivelmente no momento de fundação da cidade, de autor 

desconhecido, parece ter sido elaborada após a demolição do engenho. A 

pintura mostra, além da Capela e das casas de seu entorno, a Casa de Pólvora 

e Semáfora no alto do planalto (Figura 3.1 e 3.2). 
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Figura 3.1: Pintura da antiga capela de São Gonçalo em Maceió, s/ data, autor 
desconhecido. Fonte: COSTA, 1981. 
 

 
                   Figura 3.2: Planta Baixa com provável localização do engenho.  
                   Fonte: autora, a partir da pintura da antiga Capela de São Gonçalo. 
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A paisagem retratada na pintura de autoria desconhecida mostrava um 

povoado onde a Capela aparecia de modo destacado, no centro da imagem, 

revelando sua imponência perante os demais elementos da pintura, como as 

edificações, dispostas em suas laterais. Essa configuração já denotava a 

formação de um espaço livre à sua frente, o Pátio da Capela, segundo 

denominação de Costa (1981). Esse espaço provavelmente era destinado às 

procissões e era resultante de uma imposição da Coroa Portuguesa que, 

segundo Marx (1991), estabelecia a localização para a construção das capelas, 

que deviam ser erigidas em locais altos, livres de umidade e de edificações 

em sua volta.  

 

De acordo com a ilustração e alguns relatos que se referem a períodos um 

pouco posteriores, pode-se deduzir que a paisagem nesse período era 

caracterizada pela presença marcante da Capela, erigida em local de 

destaque, e pela simplicidade das edificações esparsas do entorno, casas 

geminadas de um pavimento, com aberturas na delimitação frontal do lote e 

esquadrias em madeira. Essas edificações possuíam duas caídas de água, em 

sua maioria cobertas com palha, e uma minoria coberta com telha cerâmica, 

caracterizando uma paisagem homogênea. A população era formada em sua 

maioria por escravos e a elite era representada pelos senhores de engenho e 

agricultores. 

 

O pátio era um espaço livre público na parte frontal à Capela, delimitado 

pelas edificações dispostas em seu entorno, desprovido de mobiliário urbano e 

de vegetação e que servia para as manifestações religiosas. A ausência de 

mobiliário e vegetação no pátio possivelmente facilitava a visualização da 

capela e das edificações de seu entorno. Neste momento a capela se 

sobressaía na paisagem por sua dimensão e tratamento arquitetônico de sua 

fachada, destacando-se das demais edificações.  

 

Na ilustração o destaque dado à Capela é reforçado também pela disposição 

das edificações nas laterais do pátio que criam um efeito perspectivo de 
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direcionamento (KOHLSDORF, 1996) convergindo para o final da perspectiva e 

direcionando o olhar do observador para a Capela (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3: Efeito de direcionamento enfatizando a visibilidade da Capela.  
Fonte: COSTA, 1981, tratado pela autora. 
 

A linha de coroamento das fachadas, predominantemente horizontal, é 

quebrada pela combinação de linhas inclinadas ascendentes e descendentes 

da Capela, fato que enfatiza a sua presença marcante na paisagem. Esta 

diferenciação de sua fachada perante as demais edificações cria um efeito de 

realce, ou seja, a Capela se destaca quando comparada às edificações 

vizinhas (Figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4: Fachadas no início do século XIX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

A ilustração trazida à tona por Craveiro Costa provavelmente data dos 

primeiros anos do século XIX, devido a tipologia de suas edificações (térreas e 

geminadas) e ausência de edificações como o sobrado de dois pavimentos que 

abrigou a Casa de Câmara no ato da criação da  vila, que ocorreu em 1816, 

retratada no mapa de Mornay de 1841. Além da imagem citada 

anteriormente, não foram encontrados nesta pesquisa registros, relatos ou 

quaisquer tipos de documentos que possam auxiliar na compreensão da 

paisagem do início do século XIX. Devido a essa carência de informações a 

localização do ponto inicial da povoação, que alguns afirmam ter sido no 
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bairro do Jaraguá e outros no bairro da Pajuçara, permanece levantando 

algumas controvérsias. Esta discussão não configura o objetivo da presente 

pesquisa, então parte-se do pressuposto de que o começo da povoação da 

cidade de Maceió deu-se nos arredores da Praça Dom Pedro II, o antigo Pátio 

da Capela, baseado no segundo mapa da cidade elaborado em 1841 por Carlos 

Mornay. Esse mapa, cuja cópia encontra-se no IHGAL foi elaborado a partir de 

um mapa de 1820 (Figura 3.5), que não mais existe. O mapa de 1841 (Figura 

3.6) mostra o bairro do Centro em destaque e os bairros do Jaraguá e 

Pajuçara em uma escala menor no canto superior direito. De acordo com 

Robalinho Cavalcanti (1998) isso nos leva a crer que esses bairros são 

acrescidos no mapa de 1841, não existindo no de 1820, fato que reforça a tese 

de que a cidade começou a partir do bairro do Centro e foi se expandindo 

para Jaraguá, Cambona, Pajuçara, entre outros bairros. 

 
Figura 3.5: Mapa de Maceió, 1820, elaborado a partir do mapa de 1841.  
Fonte: ROBALINHO CAVALCANTI, 1998. 
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O mapa de 1841 nos mostra os vetores de crescimento do povoado (em 

amarelo) passando pelo principal largo da cidade no período: o Pátio da 

Capela (1) e por outros dois largos ainda em formação: o Largo dos Martírios 

(2), com a Capela de Bom Jesus dos Martírios ainda em construção, e o que 

viria a ser o Largo das Cotinguibas, Largo das Princesas e futuramente Praça 

Deodoro da Fonseca (3), todos circundados em vermelho. 

 

 
Figura 3.6: Mapa de Maceió, 1841. 
Fonte: ROBALINHO CAVALCANTI, 1998, tratado pela autora. 
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De acordo com Robalinho Cavalcanti (1998, p. 41) em fins do século XVIII, 

Maceió era uma povoação muito pequena. Com o crescimento e 

desenvolvimento econômico do povoado, urgia a necessidade de sua elevação 

à categoria de vila. Para tanto, fazia-se necessário a construção do 

Pelourinho, Cadeia e Casa de Câmara. Iniciou-se então uma verdadeira 

transformação no Pátio da Capela e seu entorno para satisfazer essas 

exigências. O Pelourinho, instrumento de tortura e castigo aos que 

desobedecessem às leis, especialmente os escravos, tinha um duplo caráter, 

pois simbolizava o poder real e a existência de autoridades ao mesmo tempo 

em que simbolizava um instrumento de justiça na medida em que servia de 

açoite aos condenados (COARACY Apud COLCHETE FILHO, 2008, p. 91). 

 

A nobreza local, formada pelos senhores de engenho e agricultores, 

mobilizou-se e responsabilizou-se por tomar as providências necessárias para a 

instalação da Câmara e Pelourinho. Entre outros que auxiliaram 

financeiramente para a instalação dos equipamentos necessários para a 

elevação à categoria de vila, destacaram-se Antonio Firmiano de Macedo 

Braga que se responsabilizou pela construção do Pelourinho de tijolo no largo 

da capela, e José Elias Pereira, agricultor e figura representativa da nobreza 

do povoado, que doou uma casa para servir de cadeia e pôs, à disposição do 

governo, seu sobrado (Figura 3.7) localizado no Pátio da Capela para que o 

mesmo servisse de Câmara (Costa 1981, p.26-27).  

 
Figura 3.7: Sobrado que pertenceu a José Elias Pereira e onde instalou-se a 1ª Câmara 
Municipal  em 1816. Fonte: COSTA, 1981. 
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A partir desse momento o Pátio da Capela passou a ser conhecido como Largo 

do Pelourinho, conforme denominação de Costa (1981) e do mapa de Mornay, 

e adquiriu a configuração indicada na Planta de Maceió de 1841 (Figura 3.8), 

com a Capela (8) dividindo as atenções com a Casa de Câmara (b) e o 

Pelourinho (10). Além dessas edificações, situavam-se também no largo o 

Armazém do Almoxarifado (c), Casa da Junta (d), Calabouço (i), Hospital (n) e 

a Cadeia (m). 

 
Figura 3.8: Planta do Largo da Capela com Pelourinho e Casa de Câmara. 
Fonte: Detalhe do Mapa de Maceió de 1841 (cópia), IHGAL. 
 

Nesse período o então Largo do Pelourinho configurava um dos mais 

importantes locais da vila, pois abrigava as suas principais edificações, 

conforme afirma Costa (1981): 

 

“O páteo da Capela, depois largo do Pelourinho, praça da Matriz e, por fim, 

praça D. Pedro II, era o centro social, o coração da vila, primazia que lhe 

vinha, por direito de nascimento, do antigo engenho de açúcar  que a 

substituíra. No largo, no sobrado destinado à câmara, se aboletaria o 

ouvidor. No largo teria lugar, pois, o grande acontecimento inaugural da vila” 

(COSTA, 1981, p. 28-29 – grifo nosso) 
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De acordo com Chartier (1990) as narrativas podem nos auxiliar a 

compreender as representações da sociedade tal como a sociedade a vê, ou 

seja, a visão da sociedade sobre ela própria, sobre como pensa ser a paisagem 

da qual faz parte. Quando Costa descreve a paisagem no início do século XX e 

alude-se à praça utilizando a representação de coração ao Largo do 

Pelourinho, ele refere-se ao fato de lá situar-se os principais poderes da vila: 

o poder da religião católica, representado pela Capela, e o poder 

administrativo, representado pela Câmara. Para Costa (1981) tal como o órgão 

vital, a vila nesse momento dependia do funcionamento dessas edificações 

religiosas e administrativas localizadas no largo e por isso o Largo da Capela 

fazia-se tão relevante na paisagem da vila.  

 

A implantação da Casa de Câmara, Cadeia e Pelourinho no entorno de um dos 

principais largos da vila é uma das configurações típicas da implantação 

portuguesa de vilas no Brasil. Em outras vilas ou cidades que possuíam mais de 

um largo ou praça cada uma delas assumia uma função de acordo com as 

edificações que nelas se localizavam. A cidade de Salvador, por exemplo, 

possuía a Praça do Palácio, que assumia a função de centro administrativo 

pois abrigava o Palácio dos Governadores, a Casa de Câmara e Cadeia, entre 

outras edificações e o Terreiro de Jesus, assumindo a função de centro 

religioso (TEIXEIRA, 2001). No caso do povoado de Maceió, como possuía 

apenas um espaço público principal, o Pátio do Pelourinho, este passou a 

abrigar a Casa de Câmara, Cadeia e Pelourinho assumindo a função de centro 

administrativo e religioso simultaneamente. Estes símbolos da autonomia 

municipal dividiram espaço com a Igreja, e revelaram seu poder ao lado dela.  

Assim, em dezembro de 1816 toda a população se reuniu no Largo da Capela, 

agora Largo do Pelourinho, para comemorar a criação da vila de Maceió 

(COSTA, 1981): 

 

“Ao pé do Pelourinho, simbolizante da justiça de el-rei e das prerrogativas 

que o povoado ia receber, o ouvidor falou ao povo, gravemente, sôbre a 

munificência do reio para com o povoado, e, após a declaração de estar 

inaugurada a vila de Maceió, fez a aclamação do estilo, a ‘El-Rei Nosso 

Senhor, gritando em altas vozes e mais pessoas do povo em sinal de 
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reconhecimento – Viva El-Rei de Portugal!’ E o povo miúdo, o povo da 

gritaria, mesmo sem compreender o que tudo aquilo significava, vibrou de 

entusiasmo, ‘ao som das caixas, tiros de salvas, repiques de sino’, porque (no 

dizer do auto) ‘esta pública demonstração segurava o grande prazer com que 

todos saudavam esta criação’ ” (COSTA, 1981, p. 44-45). 

 

3.2. A paisagem da vila de Maceió 

 

Após a elevação à categoria de vila o Largo do Pelourinho continuou a 

configurar o pólo de concentração de Maceió, principalmente da elite, pois 

abrigava as funções de centro administrativo e religioso. Conforme é possível 

observar na Figura 3.9 as principais ruas de acesso à vila (em vermelho) 

levavam ao então Largo do Pelourinho (circundado em verde), como passou a 

ser denominado após sua instalação. Essas ruas faziam a ligação da vila de 

Maceió ao ancoradouro natural do Jaraguá (Rua da Estrada do Poço), povoados 

circunvizinhos, ao interior do estado e engenhos (Rua do Comércio, Rua do 

Rosário, Rua Nova). 

Figura 3.9: As principais ruas de acesso à vila de Maceió e sua ligação com o Largo da Capela 
em meados do século XIX. Fonte: Mapa de Maceió de 1841, tratado pela autora. 
 

Nesse período, essas ruas eram sem calçamento e sem calçadas para os 

pedestres, seguindo a topografia do terreno e os caminhos abertos por 

transeuntes e carros de bois que por ali transitavam com as mercadorias em 
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direção ao ancoradouro de Jaraguá (SANTOS, 2006). No entorno do Largo do 

Pelourinho as vias delimitavam quarteirões de forma e tamanho irregular e, 

embora a planta elaborada por Mornay em 1841 não mostre a configuração 

das construções nos lotes, nem a distribuição dos lotes nas quadras, pode-se 

deduzir a partir de relatos de Vauthier, engenheiro francês que viveu na 

cidade do Recife entre 1840 e 1846, que as edificações eram geminadas, sem 

recuos, com aberturas diretamente para as ruas e originadas de lotes 

irregulares (ARAÚJO, 2002), configurando edificações típicas desse período no 

Brasil.  

 

Nesse início de século XIX são construídos no entorno da Capela, principal 

espaço livre público da vila, e ao longo das ruas principais da vila alguns 

sobrados de dois pavimentos, cobertos com telhas. A paisagem vai se 

modificando e o Largo do Pelourinho passa a ter em seu entorno os lotes mais 

valorizados e as melhores edificações da vila. No entorno do largo observa-se 

também a predominância de edificações residenciais e públicas, tais como a 

Casa de Câmara, Armazém do Almoxarifado, Casa da junta, Calabouço, Cadeia 

e Hospital.  

 

As edificações da elite eram “sobrados baixos, de largas biqueiras, de taipa, 

com grades de pau pintadas às janelas” e os demais moradores habitavam de 

forma bastante simples em “choupanas, cobertas de palha de coqueiro e 

uricurí” (COSTA, 1981). As edificações existentes, grande parte com apenas 

pavimento térreo e de baixa estatura configuravam uma paisagem 

homogênea, que provavelmente enfatizava o poder da Igreja, localizada em 

um ponto geograficamente mais alto e representada pela Capela, que possuía 

um melhor tratamento arquitetônico de sua fachada.  

 

Embora a horizontalidade seja predominante, com a elevação à categoria de 

vila outras edificações começam a se destacar no entorno da Capela, como os 

sobrados de dois pavimentos, conforme é possível observar através das 

fachadas (Figura 3.10). A Casa de Câmara (Figura 3.11) se sobressai pela 

altura e tratamento estético de sua fachada através de elementos 
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decorativos, como molduras nas portas e janelas, e gradis de ferro. No 

entanto, a Capela continua configurando um pico na linha de coroamento, ou 

seja, o ponto mais alto, destacando-se visualmente na paisagem. 

 
Figura 3.10: Fachadas no início do século XIX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

 
Figura 3.11: Fachada do sobrado onde funcionou a Casa de Câmara no início do século XIX.  
Fonte: Acervo digital do APA. 
 

O poder da Igreja nesse início de século XIX representava um elemento 

essencial da colonização e política portuguesa e exercia um forte domínio 

sobre o espaço sacro, político e cultural. De acordo com Cavalcanti (1998, p. 

136) as paróquias configuravam espaços que integravam e organizavam os 

diferentes grupos sociais, mas sempre de acordo com regras de formação e 

participação ditadas pelos grupos dominantes. 

 

De acordo com Costa (1981, p.37) o único local onde todas as classes se 

reuniam sem distinção era na Capela e em seguida em seu largo, durante as 

missas, novenas e na grande festa da padroeira. Esse espaço livre de 

edificações à frente da Capela, onde existia o Pelourinho e onde ocorriam 
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diversas manifestações religiosas, era compreendido como local de integração 

das classes sociais conforme relata Costa (1981, p. 42) descrevendo que nos 

dias festivos “as senhoras ricas, vestidas de fazendas caras, saias imensas [...] 

saíam de casa, processionalmente, meninas e mucama à frente, a senhora 

dona ao centro, e, fechando o préstito, o chefe da família [...]”. No entanto, 

embora o Largo do Pelourinho fosse compreendido como espaço de integração 

social, esse relato de Costa (1981) representa a estratificação social existente 

neste período, onde as senhoras ocupavam, juntamente com o chefe de 

família, um local de destaque no trajeto à Capela. 

 

Desta forma, a paisagem nesse início de século denotava a relevância da 

Capela face às demais edificações, a divisão de classes sociais interferindo no 

uso dos espaços livres, além da falta de preocupação com a estética, no 

sentido de embelezamento, o traçado da cidade e adaptação das ruas à 

topografia local, conforme afirma Marx (1991).  

 

Nesse período a capital da província de Alagoas era Santa Maria Madalena da 

Lagoa do Sul, atual Marechal Deodoro, e o principal porto utilizado para 

escoar as mercadorias era o porto do Francês, em suas proximidades. No 

entanto, durante o governo de Sebastião Francisco de Melo e Póvoas1 a sede 

administrativa foi transferida para a vila de Maceió e o porto do Francês foi 

interditado, fato que tornou Santa Maria Madalena dependente da vila de 

Maceió.  Nesse período a vila de Maceió era formada por 3 planos: inferior ou 

faixa litorânea, caracterizado por áreas alagadiças que foram sucessivamente 

aterradas no decorrer do século XIX, médio ou terraço, onde se desenvolveu o 

núcleo inicial da cidade, nos arredores do Largo do Pelourinho, e o tabuleiro, 

que teve sua ocupação mais intensa a partir do início do século XX (ARAÚJO, 

2002).  

 

A transferência da sede administrativa para a vila de Maceió gerou um maior 

desenvolvimento econômico, principalmente com o aumento do comércio do 

algodão e do açúcar. Assim em 16 de dezembro de 1839 a capital foi 

                                                 
1 Sebastião Francisco de Melo e Povoas governou a capitania de Alagoas entre 1819 e 1822. 
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transferida de Santa Maria Madalena para Maceió. Essa transferência foi 

motivada, entre outros fatores, pela localização geográfica de Maceió, nas 

proximidades do porto de Jaraguá, pela importância comercial que a vila 

atingiu e pela facilidade de sua comunicação com lugares no interior do 

território alagoano e outras regiões do Império (BARROS, 1986). 

 

3.3. As edificações na paisagem da capital Maceió 

 

Na posição de nova capital da província, o aspecto urbano de Maceió foi se 

modificando com intervenções que visavam uma melhor infra-estrutura para a 

capital, tais como: tapagem de valas e calçamento de algumas ruas principais, 

iluminação, abertura de novas ruas e estradas e construções de edifícios 

públicos. De acordo com Barros (1986, p. 126) a maior parte das edificações 

existentes nesse período mantinha o estilo colonial, caracterizado pela pouca 

altura e janelas estreitas e alguns sobrados com balaustradas de ferro.  

 

Embora o Mapa de Mornay de 1841 tenha revelado que a Casa de Câmara, o 

Pelourinho, a Cadeia e o Hospital, edificações que exerciam importantes 

funções, já não existiam mais na década de 1840, o Largo do Pelourinho 

continuou configurando o espaço público mais importante para a capital da 

província. A construção de diversas edificações em seu entorno, algumas 

imponentes e marcantes na paisagem pela sua dimensão e estilo 

arquitetônico, dispostas nos quatro lados do largo delimitaram a sua forma e 

permitiram a visualização e valorização de suas fachadas, conforme será 

exposto ao longo do capítulo. Desde a criação do largo, por ser esse o 

principal centro irradiador da vila e, posteriormente, da capital e por abrigar 

suas edificações mais relevantes, que mesclavam usos residenciais, mistos e 

institucionais, os lotes de seu entorno eram bastante valorizados e suas 

construções e fachadas tinham um melhor tratamento.  

 

Com o crescimento de Maceió, a Capela existente no largo (Figura 3.12) já 

não atendia à demanda da população, no que dizia respeito às suas 

proporções, fazendo-se necessário a construção de uma igreja maior. A nova 
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igreja (Figura 3.13), denominada Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, que 

antes seria erguida por trás da capela inicial “em respeito à sua ancianidade, 

como um documento autêntico do passado colonial e dos primeiros dias do 

povoado” (COSTA, 1981, p. 105), foi construída após a demolição da capela e 

teve sua primeira pedra lançada em 1840. 

 

  
Figura 3.12: Antiga capela de Maceió. 
Fonte: COSTA, 1981. 

Figura 3.13: Igreja construída em meados 
do século XIX em substituição à antiga 
Capela, início do século XX. 
Fonte: acervo digital do APA. 

 

A construção da nova igreja iniciou-se pelos alicerces da frente e a obra foi 

paralisada logo depois, em 1841, por falta de recursos financeiros. Em 1849 a 

obra foi retomada e apressada com o intuito de ser inaugurada festivamente 

com a presença do Imperador Dom Pedro II e sua esposa, fato que ocorreu em 

31 de dezembro de 1859: 

 

“ A tarde, vindos sob o palio, ladeados pelo Presidente da Província e pelo 

Visitador Diocesano, os Augustos Soberanos chegam à porta da Matriz. 

Repicam os sinos, retroam os canhões, estrugem foguetes, vibram, 

estrepitantes, as palmas e as aclamações do povo. Transpõem Suas 

Majestades os umbrais do templo, e, do trono, escutam as notas vibrantes e 

majestosas do Te-Deum.” (VASCONCELOS, 1962, p. 21) 

 

Existem alguns indícios de que a planta da nova igreja foi elaborada em 1838 

pelo arquiteto Grandjean de Montigny, professor da Academia Brasileira de 

Belas Artes, que fazia parte da Missão Francesa no Brasil (LIMA JÚNIOR, 2002). 

Estudos estão em andamento para a verificação da autoria do projeto por 
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Montigny2 e sendo esta confirmada há grandes possibilidades de a Igreja ser 

tombada pelo IPHAN. No entanto atualmente ela é protegida apenas por Leis 

Municipais, assim como as demais edificações do entorno da atual Praça Dom 

Pedro II. 

 

As regras de configuração portuguesa de praças no Brasil colonial 

possivelmente ditaram a localização da igreja matriz no entorno do largo, que 

após sua construção passou a ser conhecido como Praça da Matriz (COSTA, 

1981) ou Praça da Cathedral (conforme legenda de cartões postais do início do 

século XX). De acordo com Marx (1991) as capelas e, futuramente, as igrejas 

que as substituiriam deveriam ser construídas em locais altos e com seu 

entorno livre de edificações para destacar-se e proporcionar um espaço para 

uso coletivo em dias de procissões. É o que pode ser observado na localização 

da nova Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, que foi construída no 

alto de uma ladeira que viria a se chamar Ladeira da Catedral e com um 

espaço livre de edificações à sua volta. 

 

De acordo com os estudos de Sitte a localização da igreja em relação ao largo 

com as edificações e monumentos dispostos ao longo de suas bordas, nunca no 

centro do largo, favorece não apenas o efeito estético, mas também a 

funcionalidade da circulação de pedestres pela praça. Essa configuração pode 

ser observada na Praça Dom Pedro II com as edificações dispostas ao longo de 

suas bordas e que favorecem principalmente a visualização da igreja. 

 

Visualizada a partir da Rua do Comércio a igreja Matriz tem sua fachada 

valorizada, pois ela fecha a perspectiva desse ângulo de visão e cria uma 

sensação de surpresa, tão prezada por Sitte. Além disso, segundo Kohlsdorf 

(1996) a desembocadura da Rua Comércio na praça cria ainda o efeito de 

amplidão ao abrir o campo de visão no espaço aberto da praça, ampliando os 

limites laterais de visão do observador (ver Figura 3.14).  

                                                 
2 Esses estudos fazem parte da dissertação de mestrado do arquiteto Sandro Gama de Araújo em 
Dinâmicas do Espaço Habitado- DEHA/ UFAL. 
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Figura 3.14: Planta Baixa: localização da Catedral no entorno da praça.  
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa fornecido pela SEMPLA, 2009. 
 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres surgiu assim ocupando um lugar 

de destaque na paisagem do largo, a partir dos efeitos visuais que causava e 

do poder exercido pela Igreja Católica. O espaço livre à sua frente passou a 

ser chamado Praça da Matriz ou Praça da Cathedral e esta edificação passou a 

configurar o “templo mais notável e majestoso” da cidade, segundo o 

Indicador Geral do Estado, de 1902. 

 

Em meados do século XIX é inserido na Praça da Matriz o sobrado de José 

Antonio de Mendonça, o Barão de Jaraguá, situado na Ladeira Manoel 

Ramalho, nº 57 (ver Figura 3.15). Construído de 1844 a 1849 (SANTANA, 1986 

apud ROBALINHO CAVALCANTI, 1998, p. 250) o sobrado de três pavimentos 

(Figura 3.16) é constituído por dois blocos unidos por uma torre central e 

originalmente foi construído com uma fachada principal simétrica de 23 

metros de comprimento com um sótão central no telhado.  
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Figura 3.15: Planta Baixa: localização do sobrado do Barão de Jaraguá no entorno da praça. 
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa fornecido pela SEMPLA, 2009. 
 

 
Figura 3.16: Detalhe de cartão postal de circulação entre 1907 a 1910, retratando o Sobrado 
de Barão de Jaraguá à esquerda. 
Fonte: CAMPELLO, 2009. 
 

À época de sua construção a edificação abrigava duas residências diferentes 

com portas internas de comunicação, uma onde residia o Barão de Jaraguá e 

esposa e outra onde residia os demais familiares. O sobrado, decorado 

suntuosamente, abrigou D. Pedro II e sua esposa quando visitaram a província 
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de Alagoas em 1859/1860, fato que lhe rendeu o título de Paço Imperial 

(ROBALINHO CAVALCANTI, 1998).  

 

Neste período, em meados do século XIX, quando Maceió tornou-se a capital 

da província de Alagoas ficou evidente o desejo de uma cidade mais 

desenvolvida, como as demais capitais do Brasil. Isso se refletiu na paisagem 

através da inserção de edificações imponentes, em uma escala maior e com 

melhor tratamento de suas fachadas. A inserção da Catedral na frente da 

Capela inicia esse processo de “desenvolvimento” da cidade, seguida pela 

construção do sobrado do Barão de Jaraguá. Nesse período o largo era um 

espaço livre desprovido de mobiliário, o que facilitava a visualização das 

fachadas das edificações ali inseridas. 

 

Essas duas edificações, inseridas em lados opostos do largo, configuram picos 

no coroamento das quatro fachadas do largo durante esse período. A Catedral, 

representando o domínio da igreja e sua imponência na paisagem, e o sobrado 

do Barão de Jaraguá, representando a imponência e domínio de uma das 

famílias mais ricas e importantes da cidade. 

 

A observação das fachadas em que 

estão inseridos esses dois edifícios 

nos permite verificar o efeito 

perspectivo de realce ou acentuação 

da Catedral e do sobrado do Barão de 

Jaraguá, pois pela sua escala e 

características arquitetônicas se 

destacam das demais edificações ao 

seu redor. (Figuras 3.17, 3.18 e 3.19) 

  
Figura 3.17: Planta Baixa com indicação da 
visualização das Fachadas. Fonte :autora, 
2009. 
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Figura 3.18: Fachadas A e B, em meados do século XIX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

 
Figura 3.19: Fachadas D e C, em meados do século XIX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

A horizontalidade foi quebrada pela inserção dessas edificações, fato que 

denotou também o início de um processo de modificações pautado 

principalmente na tentativa de se desvencilhar de seu passado colonial 

através de ações de embelezamento, aterramento e melhorias na infra-

estrutura urbana. 

 

Esta intenção de se desvencilhar do passado colonial fica evidente na 

narrativa de José Bento da Cunha Figueiredo no ano de 1850, quando relata o 

“atraso” da capital e fala da necessidade de seu embelezamento e asseio: 

 

“Sois vós testemunhas, Snrs., do vergonhoso atraso, em que se acha esta 

cidade a respeito da regularidade na edificação dos prédios, calsamento e 

direcção das ruas: não podeis portanto deixar de proporcionardes alguns 

meios com que possa a Camara Municipal concorrer para o embellezamento e 

asseio da capital.” (FALLAS PROVINCIAIS  DAS ALAGOAS, 1850 – grifo nosso) 
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A paisagem da capital, com suas ruas sem calçamento e repleta de 

edificações coloniais, era percebida por Figueiredo como atrasada e 

vergonhosa. A paisagem que se almejava deveria remeter ao 

desenvolvimento, através de ações que promovessem seu embelezamento e 

asseio. A inserção de edificações imponentes, especialmente em estilo 

neoclássico, no principal espaço livre público da cidade era a melhor forma de 

representar esse desenvolvimento. 

 

Entre essas edificações construídas na Praça da Matriz durante a 

administração de Figueiredo, está o Palacete da Assembléia Legislativa 

(Figura 3.20 e 3.21) que teve sua construção concluída em 1853 (ROBALINHO 

CAVALCANTI, 1998, p. 248). Com planta de autoria do Engenheiro 

Scheramback (MÉRO, s/ data) e fachada em estilo neoclássico, a edificação 

foi palco de um baile oferecido à D. Pedro II e sua esposa durante sua visita à 

Maceió. 

 

De acordo com a classificação proposta por Sitte para praças (1992, p. 55) a 

Praça da Matriz ou da Cathedral, que no decorrer do século XX passou a ser 

conhecido como Praça Dom Pedro II, pode ser considerado uma praça de 

largura em relação ao Palacete da Assembléia Legislativa, pois possui sua 

dimensão mais larga disposta diante desta edificação (Figuras 3.22 e 3.23). 

 

 
Figura 3.20: Palacete da Assembléia Legislativa no início do século XX, retratado em cartão 
postal de circulação entre 1911 a 1917. Fonte: CAMPELLO, 2009. 
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Figura 3.21: Planta Baixa: Palacete da Assembléia Legislativa no entorno da praça. 
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa fornecido pela SEMPLA, 2009. 
 

 

  
Figura 3.22: II - Piazza Reale, em Módena. Praça 
de largura, segundo Sitte. 
Fonte: SITTE, 1992. 

Figura 3.23: Palacete da Assembléia na 
Praça Dom Pedro II, configurando uma 
praça de largura 
Fonte: autora, 2009 

 

 
Figura 3.24: Proporções do Palacete da 
Assembléia Legislativa de acordo com 
Sitte. Fonte: CAMPELLO, 2009, tratado 
pela autora. 

Ainda de acordo com o autor, neste caso 

tal disposição causa um efeito estético 

vantajoso, pois a Assembléia Legislativa 

tem em suas características a 

predominância da largura em relação à 

altura, conforme Figura 3.24. 
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No ano de 1857 o terreno em volta do palacete foi gradeado para abrigar o 

primeiro jardim público da cidade e para protegê-lo da entrada de animais 

estranhos que viessem a destruir as plantas, sendo elaborado um projeto para 

o ladrilho e a plantação de vegetação no jardim (OFFICIOS DOS ENGENHEIROS, 

1857). Em ofício de 1857, o engenheiro Scheramback, responsável pelas obras 

do Palacete e seu jardim, determinou que: 

 

“para as plantações dos passeios aos lados da assembléia são precisas 40 

árvores que poderão ser (?) que são indígenas de (?) e da América do Sul, e 

não há a menor duvida que elles se darão bem neste clima, com as folhas 

muito largas e dão muita sombra. Em muitos passeios na Europa e na América 

do Norte há plantadas muitas árvores dessas. Em frente do Palacete podem 

ser plantadas 5 pés de (?) dos climas quentes, muito lindas [...]” (OFFICIOS 

DOS ENGENHEIROS, 1857) 

 

Este documento mostrou a preocupação com o projeto desse jardim público, 

especificando as quantidades e as espécies a serem plantadas e, embora 

tenha tomado como referência os jardins da Europa e América do Norte, 

houve a preocupação com espécies que se adaptassem ao nosso clima. Por se 

tratar de um jardim público que, juntamente com o jardim que viria a ser 

criado no Jaraguá, serviam à distração e recreio da população (OFFICIOS DOS 

ENGENHEIROS, 1879) essa escolha de plantas com folhas largas que 

proporcionassem sombra era um elemento indispensável para o conforto da 

população. 

 

O jardim tinha um horário de visitação: de segunda à sábado, das 15:00 às 

18:00 horas e aos domingos, das 06:00 da manhã às 18:00 horas da tarde 

(OFFICIOS DOS ENGENHEIROS, 1877). Provavelmente o horário mais amplo de 

domingo se devia ao fato de as missas e eventos promovidos pela igreja 

acontecerem com mais freqüência neste dia da semana, logo o jardim teria 

uma maior visitação, exigindo um horário mais estendido.  

 

A criação de edificações relevantes, como o Palacete de Assembléia e de um 

jardim público que tomou como modelo os passeios europeus confirmavam o 
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processo de secularização neste espaço livre. A Igreja, representada pela 

Catedral, começou a dividir um pouco de sua relevância com outras 

edificações e a tentativa de se libertar de um passado colonial se mostrou na 

importação de modelos europeus. O processo de secularização já estava 

acontecendo em outras capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador e 

Recife, por exemplo. Nessas cidades os espaços livres coloniais, como largos, 

praças, adros, campos, terreiros ou rossios, quase desprovidos de mobiliário 

urbano, com pouca ou nenhuma vegetação, aos poucos se tornaram vegetados 

e receberam novos equipamentos como bancos e chafarizes (TEIXEIRA, 2001). 

 

Na cidade do Rio de Janeiro ações como essa podem ser vistas no Passeio 

Público, reformado pelo engenheiro francês Auguste François-Marie Glaziou a 

partir de 1862. O projeto de Glaziou, em proporções bem maiores, introduziu 

traçado em linhas sinuosas, introdução de vegetação através da inserção de 

novas alamedas, pavilhão para bandas de música, lago e ponte rústica (SILVA, 

2007) (Figura 3.25). 

Figura 3.25: Projeto de Glaziou para 
reforma do Passeio Público. 
Fonte: SILVA, 2007. 

É possível observar que as ações tomadas 

pelo poder público na capital do Império, 

o Rio de Janeiro, serviam como exemplo 

para as demais capitais do Brasil. Embora 

em menores proporções, Maceió pouco a 

pouco inseriu essas modificações e 

melhoramentos urbanos tomando como 

referencial as principais capitais do país 

como a capital do Império, Recife e 

Salvador. 

 

A construção do Palacete da Assembléia Legislativa, que ocupou juntamente 

com seu jardim todo um lado da Praça da Matriz, passou a configurar, 

juntamente com a Catedral e o Sobrado do Barão de Jaraguá, picos no 

coroamento das fachadas devido à sua escala e posicionamento privilegiado 

no largo.  
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Além disso, a delimitação do lote 

onde se encontra o Palacete da 

Assembléia é feita por duas ruas 

laterais, uma em seu lado posterior 

e, à sua frente, a praça delimita o 

lote, isolando-o das demais 

edificações. A implantação do 

palacete no lote, com grandes recuos 

laterais onde foi inserido o jardim, 

também favorece seu realce na 

perspectiva (Figuras 3.26 e 3.27). 

 
Figura 3.26: Planta Baixa com indicação da 
visualização das Fachadas. Fonte: autora, 
2009. 

 

Figura 3.27: Fachadas D e C em meados do século XIX: o Palacete e o Sobrado. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

A Catedral, pelo poder da Igreja, e o Palacete da Assembléia, provavelmente 

por abrigar o primeiro jardim público, configurando um importante elemento 

de lazer da população, passaram a figurar marcos paisagísticos na cidade 

nesse fim de século XIX e no início do século XX, sendo retratados em várias 

séries de cartões postais (CAMPELLO, 2009). Vale ressaltar que suas 

características arquitetônicas, em estilo neoclássico, que caracterizavam o 

que havia de mais moderno no período e que denotavam a idéia de 

desenvolvimento da cidade, contribuíram consideravelmente para a 

importância dessas edificações na paisagem da Praça da Matriz. 

 

Em 31 de dezembro de 1861 foi inaugurado na Praça da Matriz um monumento 

em homenagem à Dom Pedro II, que esteve presente na inauguração da 

Catedral, em 1859. A intenção de inserir esse monumento no passeio público a 

ser construído no Largo da Catedral já estava presente no discurso de José 

Bento da Cunha Figueiredo em 1850: 
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“Julgo de summa conveniência [...] abrir uma rua direita do Largo da Matriz 

ao da Cadeia [...] e em frente da Casa do Lyceu, (onde ter-se-a algum dia de 

edificar o Palácio do Governo) uma espécie de passeio público, ou terrapleno 

plantado em forma de jardim, em cujo centro se poderá levantar um pequeno 

monumento em memória do Fundador do Império.” (FALLAS PROVINCIAIS  DAS 

ALAGOAS, 1850) 

 

No entanto, o monumento, fabricado na cidade de Lisboa em mármore branco 

e encomendado pelo Barão de Jaraguá (VASSALO FILHO, 2002), só foi inserido 

no largo cerca de 11 anos depois. A partir de então a Praça da matriz passou a 

ser denominado em alguns documentos oficiais, como os Officios dos 

Engenheiros, de Praça Dom Pedro II. 

 

Colchete Filho (2008) afirma que a inserção de 

monumentos urbanos em homenagem a pessoas 

ilustres se iniciou com a estátua eqüestre de 

Dom Pedro I, inserida na atual Praça Tiradentes 

no Rio de Janeiro no ano de 1862. No entanto, 

essa prática parece ter tido início com o 

monumento a D. Pedro II em Maceió (Figura 

3.28), fato ocorrido em 1861, um ano antes da 

estátua eqüestre do Rio de Janeiro, conforme 

dizeres da placa de sua fundação. Com base 

nesses dados, presume-se que o monumento a D. 

Pedro II iniciou esse tipo de prática no Brasil. 
 

Figura 3.28: Busto de D. Pedro II, na praça de mesmo 
nome, retratado em cartão postal de circulação entre 1911 
e 1917. Fonte: CAMPELLO, 2009. 

 

Na segunda metade do século XIX, além da construção de edificações 

imponentes, ocorreram em Maceió obras para nivelamento, aterro, 

calçamento, alinhamento e aformoseamento de ruas e outros serviços de 

infra-estrutura urbana. A Lei de 31 de março de 1857 já autorizava as 

Câmaras do estado a plantar árvores frondosas nas praças e estradas 

denotando a preocupação com o embelezamento das cidades, que aliavam 
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também preocupações com a higiene e a circulação. Para melhorar a 

circulação na cidade, em 1866 foi contratado um serviço de “tramway” entre 

os bairros do Jaraguá, Maceió (atual bairro do Centro) e Trapiche, onde os 

veículos eram puxados por uma pequena locomotiva, como a conhecida 

maxambomba do Recife (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 28).  

 

No entanto, foi durante a administração de José Bento da Cunha Figueiredo 

Júnior, entre 1868 e 1871, que ocorreu um surto de melhoramentos urbanos 

significativos em Maceió. Entre essas ações estão as obras para a distribuição 

de água na cidade, que ocorreu em 1870, onde foram inseridos alguns 

chafarizes nos principais pontos de Maceió para aquisição de água mediante 

um pagamento de 10 réis por balde (OFFICIOS DOS ENGENHEIROS, 1883). Esses 

chafarizes foram inseridos inicialmente nos jardins do Palacete da Assembléia 

e nos jardins da Praça Nossa Senhora Mãe do Povo, no Jaraguá, e 

posteriormente em outras praças da cidade. De acordo com croqui encontrado 

nos Officios dos Engenheiros (Figura 3.29), o chafariz do Palacete da 

Assembléia era em ferro e possuía o desenho de uma silhueta feminina. 

 
Figura 3.29: Croqui para chafariz do Palacete da Assembléia. 
Fonte: S/ data, Officios dos Engenheiros. 

 

A introdução de chafarizes nas cidades no final do século XIX era um 

investimento considerado necessário para seu bom funcionamento, uma vez 
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que eram os chafarizes que forneciam água para a população. A cidade do Rio 

de Janeiro, por exemplo, possuía em 1836 um número de 15 chafarizes 

distribuídos pela cidade e “a água que jorrava pelas bicas refrescava os 

homens que trabalhavam no cais e na doca do peixe e também era recolhida 

e distribuída pelos aguadeiros, responsáveis por vender a água - um artigo 

caro – ao povo até o início do século XX” (COLCHETE FILHO, 2008, p. 105).  

 

A presença dos chafarizes nas cidades denota também a relação com a água 

na paisagem. A cidade de Maceió, situada entre o Oceano Atlântico e as 

Lagoas Mundaú e Manguaba, sempre teve a água como um elemento marcante 

de sua paisagem, conforme relata Ivan Fernandes Lima em seu poema 

Restinga de Maceió: 

 

“Viver em ti é sempre flutuar, 

Nas águas turvas da lagoa morna, 

Ante os murmúrios lânguidos do mar, 

Sob esse coqueiral que a tudo adorna. 

 

Entre o mar e a lagoa tu flutuas, 

Ao léu das ondas e das águas mansas, 

‘Lingua de terra’, clara à luz das luas, 

E quente ao sol do céu que não alcanças. 

(…) 

Índios que viram teu primeiro viço, 

Deram-te o nome que à forma te amarra: 

- Maçai-o-k – ‘ o que tapou o alagadiço’. “3 

 

No entanto, ao longo do século XIX e parte do século XX nem sempre essa 

relação da água na paisagem foi bem aceita pelos maceioenses. Influenciados 

pelo higienismo, que acreditava que a estagnação das águas, entre outros 

fatores, era a causa de diversos males que afligiam a população da cidade, 

alguns mangues e alagados da parte central de Maceió, como o Boca de 

                                                 
3 Ivan Fernandes Lima é geógrafo e autor de um dos principais estudos sobre a geografia 
alagoana: Maceió a cidade restinga. Ver em: LIMA, Ivan Fernandes (1990). Restinga de Maceió. 
In: LIMA, I. F..  Maceió a cidade restinga - contribuição ao estudo geomorfológico do litoral 
alagoano. Maceió: Edufal, 1990. 
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Maceió e alagadiço do Curtume foram aterrados (ROBALINHO CAVALCANTI, 

2002). 

 

Além da distribuição de água, principalmente através da inserção dos 

chafarizes, outras obras foram idealizadas por Figueiredo Júnior entre as quais 

se destacavam a construção de edifícios públicos, como os já citados, 

arruamentos e nivelamentos dos principais trechos da cidade, calçamento e 

arborização de ruas e praças, construção de pontes e embelezamento de 

pontos mais significativos para os visitantes além do levantamento da planta 

completa da cidade com suas edificações públicas principais (FALLAS 

PROVINCIAIS DAS ALAGOAS, 1868) (Figura 3.30). Neste período a cidade 

contava com 53 ruas, uma travessa e seis praças (COSTA, 1981). 

 

A planta de 1868 mostra na Praça Dom Pedro II, denominada no mapa como 

Praça da Assembléia Provincial, os edifícios públicos relevantes para a cidade, 

como a Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, Assembléia Legislativa e o Liceu 

que, após demolido, deu lugar à Administração dos Correios no ano de 1872 

(Figura 3.31). Essa denominação dada à praça denota a importância da 

edificação da Assembléia Provincial e uma relação que começou a se 

estabelecer desde sua construção entre essa edificação e o espaço livre à sua 

frente. 

 

As preocupações com o embelezamento e a circulação também eram 

apresentadas pelos engenheiros no ano de 1869, que citavam em documentos 

a necessidade do nivelamento da cidade “que será importante para 

harmonizar os níveis das praças entre si.” (OFFICIOS DOS ENGENHEIROS, Maio 

de 1869). A narrativa dos engenheiros e dos governantes nesse final do século 

XIX denota a intenção de criar uma cidade desenvolvida e bela através dessas 

ações que visavam uma melhor infra-estrutura urbana e o embelezamento da 

cidade. 
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Figura 3.30: Planta de Maceió, 1868.  
Fonte: ROBALINHO CAVALCANTI, 1998. 
 

 

 
Figura 3.31: Detalhe da Praça da Assembléia Provincial, na planta de 1868. 
Fonte: ROBALINHO CAVALCANTI, 1998, tratado pela autora. 
 

Entre as obras citadas pelos engenheiros e governantes estava também a 

melhoria da iluminação da cidade, que até o século XIX era feita por 18 

lampiões de querosene, vendo-se passar diariamente com a escada nas costas 

o acendedor de lampiões, até a instalação da luz elétrica ocorrida no ano de 
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1896. Tal cena corriqueira inspirou Jorge de Lima posteriormente em seu 

famoso poema, o Acendedor de Lampiões, que retrata o contraste da 

paisagem da cidade nesse período: 

 

“Lá vem o acendedor de lampiões de rua!  

Este mesmo que vem, infatigavelmente,  

Parodiar o Sol e associar-se à lua  

Quando a sobra da noite enegrece o poente. 

  
Um, dois, três lampiões, acende e continua  

Outros mais a acender imperturbavelmente,  

À medida que a noite, aos poucos, se acentua  

E a palidez da lua apenas se pressente.  

  

Triste ironia atroz que o senso humano irrita: 

Ele, que doira a noite e ilumina a cidade,  

Talvez não tenha luz na choupana em que habita.  

  

Tanta gente também nos outros insinua  

Crenças, religiões, amor, felicidade  

Como este acendedor de lampiões de rua!” 

(O ACENDEDOR DE LAMPIÕES, JORGE DE LIMA, 1932) 

 

O poema de Jorge de Lima mostra a paisagem da cidade nesse fim de século 

XIX marcada pelo contraste e a dualidade social e urbana da capital: o 

desenvolvimento tão almejado representado pela iluminação da cidade 

através dos lampiões, convivendo lado a lado com a falta de iluminação nas 

choupanas da população mais pobre, inclusive na que habita o próprio 

acendedor de lampiões. Embora a inserção de edificações, melhorias na infra-

estrutura urbana e algumas ações de embelezamento representassem o 

desenvolvimento de Maceió, o “atraso” citado por Figueiredo em 1850 parece 

ainda permanecer em certos aspectos dessa paisagem. 

 

A construção de outras edificações imponentes no entorno da praça 

permanece no fim do século XIX, onde, além das edificações públicas citadas 

anteriormente, destaca-se também a Administração dos Correios, que viria a 

se chamar Ministério da Fazenda no século XX, construída na Praça Dom Pedro 
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II no local onde anteriormente existia o Liceu, indicado na Planta de 1868. 

Localizada na esquina da praça com a Rua do Rosário, atual Rua do Sol (Figura 

3.32), a edificação teve sua 1ª pedra lançada em 02 de dezembro de 1872 sob 

a coordenação do engenheiro Carlos de Mornay (OFFICIOS DOS ENGENHEIROS, 

1973) e em sua primeira configuração contava apenas com um pavimento 

(Figura 3.33). 

 

 
Figura 3.32:Planta Baixa: Administração dos Correios no entorno da praça.  
Fonte: Autora, 2009. 
 

 
Figura 3.33: Administração dos Correios, atual Ministério da Fazenda, em cartão postal de 
circulação entre 1905 a 1911. 
Fonte: CAMPELLO, 2009. 
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De acordo com Campello (2009) a Administração dos Correios configurou mais 

um marco paisagístico na cidade no início do século XX, por representar o 

progresso e o desenvolvimento a partir de suas características arquitetônicas. 

No entanto vale salientar que, embora a Administração dos Correios tenha se 

destacado na paisagem da praça, ela não quebrou bruscamente a 

horizontalidade das fachadas, pois seguiu as mesmas proporções da Câmara, 

ainda existente na praça neste fim de século XIX (Figura 3.34).  

 
Figura 3.34: Fachadas A e B no final do século XIX: antiga Casa de Câmara, Administração dos 
Correios e Catedral.  Fonte: Autora, 2009. 
 

Percebe-se ainda que a fachada da Administração dos Correios se destaca em 

relação às demais edificações, exceto a Catedral, devido às suas proporções 

horizontais e características arquitetônicas, proporcionando o efeito de realce 

(KOHLSDORF, 1996), sobressaindo na linha de coroamento. 

 

Após a inserção do monumento à Dom Pedro II em 1861 e de edificações 

relevantes em seu entorno a Praça Dom Pedro II começa a se consolidar como 

praça urbana e se inicia um processo de intervenções nesse local. A primeira 

intervenção significativa ocorre no ano de 1882, quando os documentos 

oficiais revelam que foi inserido na praça seu primeiro traçado: um passeio 

delimitado por um “calçamento de 4 raios [...]a partir da estátua, para a 

Matriz, Thesouraria da Fazenda, Paço Assembléia e Travessa do Barão de 

Atalaia, feito a pedra bruta com largura de 2 metros.”(OFFICIOS DOS 

ENGENHEIROS, Agosto de 1882). Esta configurou a primeira intervenção 

significativa no traçado da praça propriamente dita, já que as intervenções 

anteriores diziam respeito às edificações de seu entorno, e dá início a uma 
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série de intervenções que ocorrem no início do século XX e que revelam a 

consolidação dessa praça enquanto local de convívio da população e as 

relações que se estabelecem entre o espaço livre público e as edificações de 

seu entorno. 

 

 



4. A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
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4.  A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
 

Com a chegada do século XX e o crescimento da cidade, intensificou-se em 

Maceió a busca pela modernização aos moldes das grandes capitais do Brasil e 

do exterior, através de intervenções no espaço urbano que visavam melhorar 

a imagem da cidade. Com esse intuito, em 1902 foi lançado o Indicador Geral 

do Estado, publicação destinada à venda ao público, que objetivava divulgar a 

imagem de Alagoas e, especialmente, de Maceió (CAMPELLO, 2009).  Os 

cartões postais desse início de século nos mostram a representação de 

“progresso e desenvolvimento material e intelectual” através da presença de 

edifícios públicos imponentes que eram retratados e tomados como símbolos 

do progresso, como o Palacete da Assembléia e a Administração dos Correios 

(Figuras 4.1 e 4.2), situados na Praça Dom Pedro II. 

 

  
Figura 4.1: Palacete da Assembléia, 
retratada em cartão postal de circulação 
entre 1904 a 1906. 
Fonte: CAMPELLO, 2009. 

Figura 4.2: Administração dos Correios, 
retratada em cartão postal de circulação 
entre 1904 a 1906. 
Fonte: CAMPELLO, 2009. 

 

A Planta da Cidade de Maceió de 1902, levantada por ordem do Governo 

Municipal pelo engenheiro Reinhold Vickse (CAMPELLO, 2009) (Figura 4.3) 

indica a localização dessas edificações imponentes introduzidas na Praça Dom 

Pedro II e mostra também a expansão da cidade a partir do bairro do Centro, 

conhecido também como Maceió. É pela Praça Dom Pedro II, no núcleo inicial 

da cidade, que continuam a passar as principais vias (marcadas no mapa na 

cor amarelo) que ligam o Centro a outras localidades importantes, como os 

bairros do Jaraguá e Cambona, por exemplo.  
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Figura 4.3: Planta da cidade de Maceió, 1902. 
Fonte: CAMPELLO, 2009, tratado pela autora. 

 

4.1  A consolidação da praça 

 

Nos primeiros anos do século XX a praça começa a ser retratada nas séries de 

cartões postais (Série Litho. Trigueiros – 1905/1911) com um gradeado em 

ferro sobre muretas de alvenaria, intercalado com pilares espessos que 

circundam todo o seu perímetro (Figuras 4.4 e 4.5). Os cartões postais 

retratam uma típica paisagem européia, que era o que se almejava naquele 

momento como modernização: jardim controlado por portões, espaços livres 

para admiração das edificações monumentais, escadarias, calçadas e a 

presença da vegetação, mostrando o ordenamento da ação humana sobre a 

natureza.  

 

A partir dos cartões postais observa-se além do gradeado em todo o seu 

perímetro, a presença de vegetação disposta no interior do espaço gradeado 

e, principalmente, nas proximidades do monumento à Dom Pedro II e algumas 
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palmeiras delimitando a divisão entre a rua e a calçada da praça, além da 

ausência de bancos e da marcação dos passeios, conforme pode ser observado 

na planta baixa reconstituída com o auxílio dos cartões postais da época 

(Figura 4.6). A disposição do Palacete da Assembléia e seu jardim, ocupando 

inteiramente um dos lados da praça, e a inserção do gradeado que a delimita 

originou uma relação de ligação entre os dois, fazendo a praça parecer um 

prolongamento do jardim do Palacete da Assembléia, causando a sensação de 

ser um espaço único. 

 

  
Figura 4.4: Praça D. Pedro II, retratada em cartão postal 
de circulação entre 1905 a 1911. Fonte: CAMPELLO, 2009. 

Figura 4.5: Catedral com a 
praça à sua frente. 
Fonte: acervo digital do APA. 

 

 
Figura 4.6: Planta Baixa da Praça D. Pedro II na primeira intervenção no início do século XX. 
Fonte: elaborado pela autora, 2009. 
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Na série de postais A. Schwidernoch, que circula entre 1906 a 1908 

(CAMPELLO, 2009) a praça é retratada sem o gradeado que a circunda. Nesse 

mesmo período o jardim do Palacete da Assembléia Legislativa é gradeado, 

conforme Figura 4.8. 

 
Figura 4.7: Trecho da Praça D. Pedro II sem o gradeado, com o prédio da Administração dos 
Correios ao fundo, retratada em cartão postal de circulação entre 1906 a 1908.  
Fonte: CAMPELLO, 2009. 
 

 
Figura 4.8: Trecho da Praça D. Pedro II com o Palacete da Assembléia Legislativa gradeado, 
retratado em cartão postal de circulação entre 1906 a 1908.  
Fonte: CAMPELLO, 2009. 
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As edificações imponentes existentes no entorno da praça, símbolos do 

progresso, conviviam lado a lado com casas em linhas coloniais, com apenas 

um pavimento e alguns sobrados de dois pavimentos, como a antiga Casa de 

Câmara. Na Figura 4.9 a antiga Casa de Câmara aparece no lado esquerdo da 

fotografia e observa-se a presença de um poste de iluminação elétrica na 

lateral esquerda da rua, ainda sem calçamento. Observam-se ainda a 

imponência das palmeiras marcando a paisagem e os transeuntes, 

elegantemente vestidos, inspirados no estilo europeu, com ternos, saias 

longas e chapéus, típicos de uma população que almejava a modernidade e a 

elegância.  

Figura 4.9: Praça Dom Pedro II em 1905. 
Fonte: acervo digital do APA. 

 

Ainda no começo do século XX, após a retirada o gradil, insere-se pela 

primeira vez elementos característicos de um espaço público ou “praça 

pública”: traçado pontuado por vegetação e mobiliário urbano, como bancos 

(LIMA JÚNIOR, 2001). A presença do mobiliário urbano denota uma intenção 

de atrair a população para fazer uso da praça como local de lazer e descanso. 

Diferente dos cartões postais e fotografias que retratam a praça 

anteriormente, as iconografias posteriores a essa intervenção mostram 
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pessoas e crianças circulando no interior da praça ou sentadas nos bancos, 

denotando a socialização do espaço (Figura 4.10). Ao fundo da Figura 4.10 

observa-se ainda o sobrado do Barão de Jaraguá do lado esquerdo e a 

presença de edificações de apenas um pavimento ao seu lado, o que reforça a 

imponência desta edificação em seu entorno neste período. O busto de Dom 

Pedro II também marca a paisagem como um elemento vertical que destaca 

de seu entorno. 

 
Figura 4.10: Praça D. Pedro II, retratada em cartão postal de circulação entre 1907 a 1910. 
Fonte: CAMPELLO, 2009. 
 

Na Figura 4.11 observa-se o Palacete da Assembléia (no lado direito), o 

sobrado do Barão de Jaraguá (ao fundo, no centro da Figura) e a demarcação 

de um traçado que interliga esses edifícios e o monumento (no canto direito 

da Figura), criando espaços de amenização e estar pela presença da 

vegetação e de bancos para momentos de conversa e convivência. Nota-se 

também a adoção de princípios estéticos através da preocupação de 

harmonizar os elementos verticais, como a vegetação, e os horizontais. 

 

Através da criação de um traçado simétrico com dois eixos perpendiculares 

que se cruzam, o transeunte é direcionando aos principais elementos de seu 

entorno: Catedral, Sobrado do barão de Jaraguá, Palacete da Assembléia e 

busto de D. Pedro II. A extremidade de cada eixo é concluída com um arco 

que parece criar áreas de convivência através da inserção de bancos (Figura 



_____________________________________________________A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
 

 87 

4.12). O cruzamento dos dois eixos é ladeado por quatro palmeiras imperiais, 

provavelmente fazendo referência ao nome da praça e à visita de D. Pedro II. 

O cruzamento dos dois eixos delimita ainda quatro canteiros onde foram 

plantadas árvores, grama e alguns arbustos, conforme pode ser visualizada na 

planta baixa reconstituída a partir da iconografia do período (Figura 4.13). 

 

 
Figura 4.11: Praça Dom Pedro II após traçado inserido no início do século XX. Fonte: acervo 
digital do MISA. 
 

 
Figura 4.12: Vista aérea da Praça Dom Pedro II após intervenção do início do século XX. 
Fonte: acervo digital do MISA. 
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Figura 4.13: Planta Baixa da Praça D. Pedro II no início do século XX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

A marcação dos dois eixos enfatizou a circulação para as principais edificações 

do entorno, ratificando sua importância na paisagem e relacionando-as à 

praça. A disposição das palmeiras imperiais, juntamente com a marcação dos 

eixos, favorece a visualização das fachadas desses prédios, deixando o centro 

livre para o trânsito de pessoas, o que segundo Sitte (1992) causa um bom 

efeito artístico, pois libera a linha de visão para os edifícios do entorno. De 

acordo com Kohlsdorf (1996) a marcação desses eixos cria um efeito 

perspectivo de direcionamento, causado pelas linhas paralelas da marcação 

dos passeios, que direcionam o olhar do observador para os elementos 

dispostos no fim da perspectiva: o monumento e as edificações históricas já 

citadas, principalmente a Catedral e o Palacete da Assembléia (Figura 4.14). 

 

De acordo com a tese de Campello (2009), neste período a Praça D. Pedro II, a 

Catedral, o Palacete da Assembléia e a Administração dos Correios começam a 

figurar como marcos paisagísticos da cidade de Maceió. Essa importância 

enquanto marcos na paisagem da cidade, principalmente a Catedral, pode ser 

observada a partir da freqüência com que aparece retratada nos cartões 

postais da cidade no período entre 1903 e 1934. Conforme constata Campello 

(2009) em sua classificação dos marcos paisagísticos em linhas de recorrência, 

a Catedral como ponto focal de cartões postais aparece 03 vezes em séries 
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distintas. A autora afirma ainda que quanto mais recorrente é o marco 

paisagístico, mais significativo ele é para a sociedade nesse período. A 

importância da Catedral na paisagem da praça pode ser observada também a 

partir da marcação dos eixos de seu traçado, que direcionam o transeunte e 

favorecem a sua visualização. 

 
Figura 4.14: Eixos de circulação na Praça Dom Pedro II no início do século XX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

Nesse início de século, a busca por uma cidade mais desenvolvida se expressa 

principalmente na criação de um espaço público de convivência e 

contemplação das edificações imponentes que foram inseridas na praça e na 

adoção de um traçado que as interliga, mostrando as preocupações com o 

embelezamento, circulação e asseio dessa paisagem, dotadas de uma 

intenção estética. Nesse início de século XX essas edificações passam a ser 

retratadas como símbolos do progresso e as intervenções serão pautadas pela 

busca de um progresso e desenvolvimento que tomará como exemplo as 

grandes capitais do país e do exterior e que atingirá também o 

comportamento da população maceioense. 

 

 



_____________________________________________________A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
 

 90 

 

4.2  A representação do progresso na paisagem 

 

A busca pela modernização e progresso impulsionou não somente as 

intervenções urbanísticas, mas também o comportamento da população nas 

cidades (FEIJÃO, 2009). O hábito de freqüentar a praça ultrapassou as 

atividades ligadas à Catedral e se expandiu para usos de lazer. As pessoas iam 

à praça pelo simples prazer de passear, de verem e serem vistos pelos demais 

da sociedade.  

 

As manifestações religiosas permaneciam aglomerando boa parte da 

população na Praça Dom Pedro II, especialmente durante a missa em 

comemoração a Todos os Santos, promovida pela Catedral no dia 1º de 

novembro, às 16:30 e, logo depois, na procissão (LIMA JÚNIOR, 1976). No 

entanto não era somente em comemorações religiosas que a Praça Dom Pedro 

II e seu entorno concentrava a população. Nesse período, o sobrado do Barão 

de Jaraguá abrigava a Perseverança e Auxílio dos Empregados no Comércio, 

órgão que promovia atividades educativas e culturais, como recitais de 

escritores alagoanos, tais como Fernandes Tavares, Craveiro Costa, entre 

outros. De acordo com Lima Júnior (1976) não havia muitas distrações na 

cidade nessa época, “Quem não ficava em casa, lendo, ou na calçada, 

conversando com os vizinhos, de chinelas e pijama, em confortáveis cadeiras 

‘preguiçosas’ ou de balanço, impedindo o trânsito, ia ouvir na Perseverança e 

Auxílio dos Empregados no Comércio, na Praça Dom Pedro II, no velho 

sobradão dos herdeiros do Barão de Jaraguá, conferências por ela 

promovidas” (LIMA JÚNIOR, 1976, p. 58). 

 

A praça era também utilizada nas horas de descanso e lazer dos funcionários 

das edificações de seu entorno. De acordo com Lima Júnior (1976, p.29) na 

primeira década do século XX entre as 15:30 e 16:00 horas os funcionários dos 

Correios e da Delegacia Fiscal (que funcionava no mesmo prédio da 

Administração dos Correios) saíam para lanchar na casa da conhecida preta 

Margarida, localizada na Ladeira da Catedral, que comercializava café com 
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bolos, grudes, beijus, tapiocas e pães torrados. Nas proximidades da praça 

havia também o caldo de cana vendido por Francisco Assunção, na Rua do 

Comércio, a 100 réis o copo (LIMA JÚNIOR, 1976). 

 

 Esta rua, a principal que dava acesso à Praça D. Pedro II, mantinha seu papel 

de mais importante rua da cidade, pois era onde se localizavam as melhores 

lojas, principalmente as que vendiam artigos importados, como chapéus e 

tecidos brocados, conforme anúncios do início do século XX (Figuras 4.15, 4.16 

e 4.17). Passear por esta rua às quintas-feiras era um hábito das mulheres de 

classes mais privilegiadas, que faziam compras e passeavam prazerosamente 

pela Rua do Comércio. Muitas vezes eram fotografadas e tinham seus retratos 

publicados junto com seu nome no jornal da cidade (LIMA JÚNIOR, 1976, p. 

58). A Figura 4.17 mostra ainda a elegância das vestimentas dos proprietários 

e, provavelmente, de suas filhas, à direita da imagem. 

 

A rua era tida como sinônimo de modernidade e as intervenções realizadas 

nela e no seu entorno buscavam esse ideal, fato que pode ser constatado em 

1923 quando a Lei Municipal n º 167 proibiu a construção de casas térreas 

nesta rua. Essa lei denota a intenção de se desvincular do passado colonial, 

onde segundo essa lei, as edificações térreas possuíam uma aparência que 

reportavam ao atraso e portanto deveriam ser substituídas por outras 

modernas. Isso pode ser observado também nas palavras de Costa (1981, 

1939) quando utiliza o termo “velharia colonial” para designar as edificações 

dessa época (COSTA, 1981, 1939, p. 32). O autor afirma ainda que  

 

“A paisagem triste e patriarcal sugere a vida monótona dos primeiros dias da 

indústria do açúcar, e o campo, então transformado em núcleo principal do 

povoado, era a bagaceira imunda de todos os engenhos, era a senzala sórdida 

e trágica, a poucos passos da casa senhorial, onde a escravaria, ao cair da 

tarde, recolhia ao repouso, exausta, tangida e contada, às cabeças, uma a 

uma, pelo feitor; era a pastagem do gado lerdo, a contemplar pacificamente 

carros guinchantes, que rodavam aos solavancos, estrada fora, pejados de 

caixa de açúcar; era o canavial imenso, verdejando, na direção do riacho, a 

esperança das produções opimas...”(COSTA, 1981, 1939, p. 14) 
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Figura 4.15: Anúncio da Bota de Ouro, na 
Rua do Comércio, no início do século XX.  
Fonte: acervo digital do APA. 

Figura 4.16: Anúncio da Botina de Ouro, na 
Rua do Comércio, no início do século XX. 
Fonte: acervo digital do APA. 

 

 
           Figura 4.17: Anúncio da Botina de Ouro, na Rua do Comércio, no início do século XX. 
           Fonte: acervo digital do APA. 

 

A narrativa de Costa, elaborada originalmente no ano de 1939, relaciona o 

engenho, o cultivo da cana de açúcar e o núcleo principal do povoado no 
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século XIX ao atraso, monotonia, imundície, configurando uma paisagem 

“triste”, da qual a cidade deveria se desvincular. O autor subentende a 

intenção, a necessidade de desenvolvimento do local. Foi esse sentimento de 

repulsa à paisagem campestre, ligada ao canavial, que originou inicialmente o 

desejo de desenvolvimento da cidade no final do século XIX e a intenção de se 

criar uma imagem de progresso no início do século XX. 

  

Nesse sentido, com o intuito de desenvolver a cidade, dotando-a de uma 

melhor infra-estrutura urbana e favorecendo a criação de uma imagem que 

remete ao progresso, foi realizada uma série de intervenções em Maceió. Em 

1906 foi instalada uma linha de bonde, cujo itinerário passava pela Praça D. 

Pedro II e a ligava aos principais pontos da cidade, como a Praça dos Martírios 

e a Praça Sinimbu. Os bondes elétricos só foram instalados no ano de 1914 e 

suas linhas continuaram passando pelos principais locais da cidade, como a 

Rua do Comércio e a Praça Dom Pedro II(LIMA JÚNIOR, 2001) (Figuras 4.18 e 

4.19). 

  
Figura 4.18: Bonde circulando pela Rua do 
Comércio, primeira metade do século XX. 
Fonte: acervo digital do MISA. 

Figura 4.19: Vista superior de um trecho da 
Rua do Comércio, primeira metade do século 
XX. Fonte: acervo digital do MISA. 

 

Ao longo do século XX esse sentido de progresso continuará a impulsionar 

intervenções nas praças da cidade e, apesar da existência de outras praças 

relevantes no contexto urbano, a Praça Dom Pedro II continua a ser alvo de 

intervenções que visavam à melhoria de sua imagem, dotando-a de uma 

melhor infra-estrutura e adotando princípios estéticos em sua composição.  
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Com esse intuito, nas duas primeiras décadas do século XX o traçado da praça 

foi modificado e foram inseridos de forma simétrica dois quiosques 

sextavados, onde funcionou a 1ª Feira de Alagoas 1. Além disso, criaram-se 

canteiros de formato irregular onde foram plantados grama, arbustos e 

pequenas árvores. As árvores menores reforçavam a escala dos quiosques, 

enquanto as palmeiras funcionavam como sinalizadores, ou seja, pontos focais 

da paisagem (Figura 4.20). Outra informação relevante que a Figura 4.20 nos 

fornece é o aparecimento dos carros na paisagem. 

 
Figura 4.20: Praça Dom Pedro II nas duas primeiras décadas do século XX.  
Fonte: Acervo digital do MISA. 
 

Foram dispostos também alguns bancos nas proximidades dos canteiros e 

postes de iluminação elétrica, favorecendo a criação de um espaço para o 

convívio, que deve ter se intensificado devido a uma linha de bonde instalada 

em suas proximidades.  

 

Provavelmente na intenção de alinhamento de ruas e praças, no ano de 1923 

o prefeito Ernani Teixeira Bastos rebaixou a ladeira em frente à Catedral, 

reformando sua escadaria (LIMA JÚNIOR, 2002) e introduzindo outra escadaria 

de acesso à praça, que recebeu balaustrada de proteção, conforme é possível 

                                                 
1 Dado coletado em entrevista realizada com o pesquisador Erhlich Falcão, do Instituto Federal de 
Alagoas. 
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observar nas Figuras 4.21 e 4.22. Nesse momento as áreas de gramado foram 

diminuídas em função dos passeios provavelmente cimentados, sinal de 

tratamento urbano. A balaustrada é mais um elemento de composição que 

enriquece a questão da estética na paisagem.  

 
Figura 4.21: Praça D. Pedro II na primeira metade do século XX, antes da inserção da 
balaustrada.  Fonte: Acervo digital do APA. 
 

 
Figura 4.22: Praça D. Pedro II na primeira metade do século XX, após inserção da 
balaustrada.  Fonte: IHGAL, cedido por Verônica Robalinho Cavalcante. 
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Nota-se ainda como um indicador de referência européia a poda topiária das 

árvores, inserida na praça por volta da década de 1940 (Figura 4.23 e 4.24). 

 
Figura 4.23: Foto da Praça D. Pedro II no século XX. Fonte: arquivo digital do APA. 
 

 
Figura 4.24: Quiosques na Praça Dom Pedro II e poda topiaria, inserida por volta da década 
de 1940. Fonte: acervo digital do APA. 
 

A partir da observação das fotografias e cartões postais que retratam a 

intervenção que ocorreu na primeira metade do século XX, foi possível 

reconstituir o traçado da praça e a localização aproximada do mobiliário 

inserido (Figura 4.25). 
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Figura 4.25: Planta Baixa da Praça D. Pedro II na primeira metade do século XX.  

Fonte: Autora, 2009. 

 

 

 
Figura 4.26: Planta Baixa da Praça D. Pedro II na primeira 
metade do século XX, com a permanência dos eixos. Fonte: 
autora, 2009. 

Os dois eixos principais 

permaneceram na 

constituição do traçado 

dos passeios, embora 

pouco enfatizados devido 

à fragmentação dos 

canteiros, direcionando 

os transeuntes aos 

principais elementos da 

praça, como o busto de 

D. Pedro II, Catedral, 

Assembléia e sobrado do 

Barão de Jaraguá (Figura 

4.26). 

 

Nesta primeira metade do século novas edificações de até três pavimentos, 

principalmente com traços ecléticos (Figuras 4.27 e 4.28), foram sendo 

inseridas no entorno da praça traduzindo a intenção de uma capital moderna, 

com ares de progresso, assim como outras capitais brasileiras. O sobrado de 
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três pavimentos introduz uma característica mais vertical à paisagem pela 

marcação das aberturas mais perfiladas e delgadas e pelo desenho do frontão. 

 

 
Figura 4.27: Residência do Dr. 
Sócrates Cabral, datada de 1916, 
construída na Praça D. Pedro II. 
Fonte: acervo digital do APA. 

Figura 4.28: Sobrado de 3 pavimentos inserido na 
primeira metade do século XX, na Praça D. Pedro II. 
Fonte: acervo digital do APA. 

 

Nas fachadas é possível observar que essas novas edificações seguiam a 

mesma linha de altura dos demais edifícios já existentes. No entanto as linhas 

de coroamento revelam um maior movimento nessas fachadas dado pela 

combinação de linhas retas e curvas em diversos níveis de altura, tal como na 

Catedral, caracterizando as fachadas deste período, quebrando a 

horizontalidade e criando o que Kohlsdorf (1996) denomina efeito de realce, 

atraindo o olhar do observador por suas características arquitetônicas 

diferenciadas das demais edificações.  

 

A presença marcante da Catedral na 

paisagem da praça permanece criando um 

efeito semântico de dominância 

(KOHLSDORF, 1996), ou seja, a Catedral 

se sobressai do contexto em que está 

inserida por suas características 

arquitetônicas, volumetria e altura 

(Figuras 4.29, 4.30 e 4.31). 

 

 
Figura 4.29: Planta Baixa com indicação 
da visualização das fachadas. Fonte: 
Autora, 2009. 
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Figura 4.30: Fachadas A e B na primeira metade do século XX: Catedral e Administração dos 
Correios. Fonte: Autora, 2009. 
 

 
Figura 4.31: Fachadas D e C na primeira metade do século XX: Palacete da Assembléia 
Legislativa e Sobrado do Barão de Jaraguá. Fonte: Autora, 2009. 
 

Em meados do século XX o edifício da Administração dos Correios sofre uma 

reforma, onde lhe é acrescido um pavimento superior. Essa intervenção cria 

um efeito perspectivo de acentuação ou realce de sua fachada, quando a 

observamos em comparação com as edificações vizinhas. Embora essa 

edificação preserve a horizontalidade existente entre a maior parte das 

edificações mais próximas, ela se sobressai por sua altura e volumetria, 

destacando-se por sua imponência. No entanto, quando comparada com a 

Catedral, esta se destaca, continuando a representar o pico de coroamento 

dessas fachadas (Figura 4.32). 

 
Figura 4.32: Fachadas A e B em meados do século XX: Catedral e Administração dos 
Correios. Fonte: Autora, 2009. 
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4.3  A relação entre a praça e o Palacete da Assembléia na 

paisagem 

 

Em meados do século XX a Praça D. Pedro II sofreu uma intervenção bastante 

significativa através da abertura de três ruas de acesso ao Palacete da 

Assembléia que atravessavam a praça. Nessa intervenção uma das ruas passa a 

separar fisicamente o Palacete da praça, diminuindo a relação de 

continuidade existente entre ambos. O traçado decorrente da abertura dessas 

ruas delimitou canteiros simétricos onde foram plantados grama, arbustos, 

algumas árvores com a poda topiária e foi colocada na calçada uma bomba de 

gasolina que provavelmente servia para abastecer os carros a serviço da 

Assembléia 2. Os eixos existentes desde a primeira intervenção foram 

mantidos, no entanto foi inserido um pequeno espelho d`água circular na 

intersecção dos dois eixos e os mesmos foram seccionados pelas ruas que 

atravessam a praça,  priorizando os acessos ao Palacete da Assembléia 

(Figuras 4.33, 4.34 e 4.35). 

 

 
Figura 4.33: Praça D. Pedro II após abertura de ruas de acesso ao Palacete da Assembléia, 
primeira metade do século XX. Fonte: Acervo digital do MISA. 
                                                 
2 Dado coletado em entrevista com o Sr. G.S.F., 65 anos, aposentado. 



_____________________________________________________A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
 

 101 

 

 
Figura 4.34: Uma das ruas de acesso ao Palacete da Assembléia que atravessam a praça, 
primeira metade do século XX. Fonte: Acervo digital do APA. 
 

 
Figura 4.35: Assembléia Legislativa e rua de acesso cortando a praça, com bomba de 
gasolina à direita. Fonte: acervo digital do MISA. 
  

No ano de 1957 foi construído no entorno da praça outro edifício marcante na 

paisagem, o Parque Hotel (Figura 4.36 e 4.37), de autoria da arquiteta Zélia 

Maia Nobre. Esta edificação é o único exemplar da arquitetura moderna 

alagoana na Praça Dom Pedro II, considerado um marco notável na cidade 
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(SILVA, 1991). Na época de seu funcionamento o hotel era considerado um dos 

melhores de Maceió.  

 
Figura 4.36: Planta Baixa: Parque Hotel no entorno da praça. Fonte: autora, 2009. 
 

 
Figura 4.37: Praça D. Pedro II e Parque Hotel ao fundo, segunda metade do século XX. 
Fonte: Acervo digital do MISA. 
 

Esta edificação moderna modificou as fachadas através de sua escala, 

configurando o novo pico da linha de coroamento neste período. Além de sua 

altura, as linhas de sua fachada e o acabamento utilizado, típicos da 

arquitetura moderna a diferenciam de seu entorno (Figura 4.38). 
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Figura 4.38: Fachadas D e C em meados do século XX: Palacete da Assembléia Legislativa, 
sobrado do Barão de Jaraguá e Parque Hotel. Fonte: Autora, 2009. 
 

Durante a década de 1950 a praça foi palco de importantes acontecimentos 

políticos, lembrados por grande parte da população, que os relacionam à 

história da Praça D. Pedro II. No ano de 1951 a posse do governador Arnon de 

Melo foi realizada em uma solenidade no prédio da Assembléia Legislativa, 

aglomerando uma grande multidão, fato relatado por alguns entrevistados 

como importante para a história da praça: “Os episódios que alcançamos foi a 

posse do governador Arnon de Melo, eu ainda era criança, me lembro 

perfeitamente da multidão concentrada, era a solenidade da posse do 

governador, talvez a maior movimentação que eu presenciei aqui nessa 

praça”.3 

 

Em 1957 a Praça D. Pedro II foi palco de um dos mais marcantes episódios da 

política alagoana, citado por grande parte dos entrevistados na pesquisa, o 

processo de impeachment do governador Muniz Falcão que gerou um tiroteio 

dentro da Assembléia Legislativa. Neste momento o caráter político da praça 

ficou evidente e isso se evidenciou através dessa intervenção que ali ocorreu, 

que priorizou a relação desta com o Palacete da Assembléia Legislativa e que 

aparece nos relatos dos entrevistados: “Eu tenho uma boa lembrança do 

prédio da Assembléia, foi quando houve um tiroteio na Assembléia e o povo 

na praça ficou com medo. Houve um protesto dos funcionários que queriam 

derrubar o governador da época, o Muniz Falcão [...] é um episódio 

                                                 
3 Dado coletado em entrevista com o Sr. G. S. F., 65 anos, aposentado. 
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negativamente marcante da historia política de Alagoas que aconteceu nessa 

praça.”4 

 

Através da observação das fotografias referentes a esse período, foi possível 

reconstituir a planta baixa da praça, verificando a forte relação de domínio 

que se estabeleceu entre ela e o Palacete da Assembléia após a intervenção 

(Figura 4.39). Desta forma, o domínio da Catedral sobre a paisagem da praça 

é diminuído em função do traçado que prioriza o Palacete da Assembléia. Este 

novo traçado gerou uma fragmentação que a dividiu em três partes. A praça 

praticamente se resumiu à parte maior, centralizada em frente ao Palacete 

da Assembléia, onde se situava o espelho d`água. As duas partes que ficaram 

seccionadas pelas ruas abertas perderam boa parte de seu uso pela 

movimentação de carros. O espaço situado entre a balaustrada e os canteiros 

próximos à Catedral, por exemplo, era utilizado pela população apenas 

durante as missas campais, onde as pessoas se aglomeravam apoiadas no 

parapeito 5. Outra informação relevante que as fotografias nos revelam é o 

desaparecimento das palmeiras imperiais dispostas ao longo dos eixos e na 

borda da praça. 

 
Figura 4.39: Planta Baixa da Praça D. Pedro II na primeira metade do século XX. 
Fonte: Autora, 2009. 
 

                                                 
4 Dado coletado em entrevista com o Sr. E. B. S., 62 anos, aposentado. 
5 Dado coletado em entrevista com usuário da praça. T. M. B, 60 anos. 
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Analisando a geometria do traçado observou-se que a marcação dos eixos que 

ligam as principais edificações do entorno e o monumento foi mantida, 

embora seccionada pelas ruas de acesso ao Palacete da Assembléia 

Legislativa. Essas ruas, além de facilitarem o acesso a essa edificação, a 

separam fisicamente da praça e criam um efeito perspectivo de 

direcionamento, enfatizado pelas linhas do meio fio, conduzindo o olhar do 

observador para o Palacete da Assembléia (Figuras 4.40 e 4.41). 

 

  
Figura 4.40: Efeito de direcionamento na 
lateral esquerda do Palacete da Assembléia.  
Fonte: acervo digital do MISA, tratado pela 
autora. 

Figura 4.41: Efeito de direcionamento na 
lateral direita do Palacete da Assembléia.  
Fonte: acervo digital do APA, tratado pela 
autora. 

 

O eixo que liga o monumento ao Palacete da Assembléia, embora 

fragmentado pelo espelho d`água,  permanece valorizando a visualização 

desses dois elementos. Após a interrupção dos eixos pelas aberturas das vias, 

os mesmos continuam nas partes menores da praça, direcionando o olhar do 

observador para as edificações imponentes do entorno, como a Catedral, o 

sobrado do Barão de Jaraguá e o Parque Hotel, conforme é possível visualizar 

na Figura 4.42. 

 

Essa intervenção na praça priorizou claramente a sua relação com o Palacete 

da Assembléia, existente desde o período em que a praça foi gradeada no 

início do século XX. Esta relação permaneceu ao longo do século XX e 

influenciou as intervenções posteriores, priorizando os acessos ao Palacete. 
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Figura 4.42: Planta Baixa da Praça D. Pedro II na primeira metade do século XX, com a 
permanência dos eixos. Fonte: Autora, 2009. 
 

 

4.4 A redução da área da praça  

 

O traçado da praça com os dois eixos principais interceptados por um espelho 

d`água permaneceu até o início da década de 1980, de acordo com 

levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Maceió em 1982. No 

entanto, neste período cerca de 2/3 da praça estavam sendo destinados ao 

estacionamento do Palacete da Assembléia: a praça então se resumia à 

apenas uma pequena parcela central (Figura 4.43). 

 

A permanência de parte dos eixos continuou favorecendo a visualização do 

monumento à D. Pedro II e do Palacete da Assembléia, mesmo com a 

permanência da rua entre a praça e esta edificação. Porém, os dois 

estacionamentos dificultavam a relação entre a praça e as demais edificações 

(Catedral, Parque Hotel e sobrado do Barão de Jaraguá) que, mesmo sem a 

presença de muro ou grade, criou uma barreira física e visual entre eles, 

indicada na planta com uma linha tracejada na cor preta (Figura 4.44). 
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Figura 4.43: Planta Baixa da Praça D. Pedro II, 1982. 
Fonte: SEMINFRA, tratado pela autora. 
  

 

 
Figura 4.44: Permanência de parte dos eixos no traçado da Praça D. Pedro II, 1982.  
Fonte: SEMINFRA, tratado pela autora. 
 

Em 1983 a Prefeitura Municipal de Maceió elaborou um projeto para a praça 

que manteve os dois eixos centrais que ligavam o monumento, o Palacete da 

Assembléia, a Catedral e o sobrado do Barão de Jaraguá, deixando vazio o 

ponto de intersecção entre esses eixos, voltando à configuração de centro 

livre que, de acordo Sitte (1992), é ideal para o efeito artístico das praças. 
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Este ponto de intersecção foi marcado por círculos concêntricos formados 

pela marcação de piso e diferentes tipos de vegetação arbustiva. A parte em 

frente à Catedral continuou destinada a estacionamento e a área em frente 

ao sobrado do Barão de Jaraguá, que já possuía essa mesma finalidade, 

permaneceu, porém em menores proporções. Essa diminuição na área de 

estacionamento restabeleceu parte da integração visual entre o sobrado e a 

praça. Além disso, o desenho ficou assimétrico estabelecendo uma relação 

maior com o Parque Hotel e, embora a existência do estacionamento crie uma 

barreira visual entre eles, esta barreira é atenuada pela inexistência de 

grades. Os espaços delimitados pelos passeios configuravam canteiros onde foi 

proposto o plantio de grama e diversos tipos de vegetação arbustiva, 

mantendo as árvores de médio e grande porte já existentes, como as 

palmeiras imperiais, que reaparecem indicadas nos projetos. Além disso, 

foram inseridos bancos de madeira e jardineiras de concreto ao longo do 

maior lado da praça (Figura 4.45). 

 
Figura 4.35: Projeto para a Praça D. Pedro II, proposto em 1983. 
Fonte: SEMINFRA, tratado pela autora. 
 

A marcação do eixo maior e a disposição da seqüência das palmeiras imperiais 

nas laterais favorecem o direcionamento do olhar do observador para a 

Catedral. No entanto, a permanência do estacionamento maior dificulta a 
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visibilidade para a fachada da Catedral e impede a relação de integração 

entre a praça e essa edificação, conforme Figura 4.46. 

 
Figura 4.46: Projeto para a Praça D. Pedro II proposto em 1983 e relação de integração com 
as edificações do entorno. Fonte: SEMINFRA, tratado pela autora. 
 

Essa configuração permaneceu até a reforma realizada pela prefeitura em 

1992, que manteve os eixos dos passeios e inseriu um canteiro central no 

ponto de intersecção entre eles, ocupando o centro da praça. A rua de acesso 

ao Palacete da Assembléia e o estacionamento em frente à Catedral 

permaneceram e receberam, juntamente com a praça, um gradil de ferro 

circundando todos os seus lados. 

 

O traçado dos passeios e a localização do monumento foram mantidos, sendo 

trocado o tipo de revestimento do piso, juntamente com boa parte da 

vegetação e retirados os bancos em madeira, que foram substituídos por 

bancos de concreto e novos bancos de madeira, além de ter sido introduzida 

uma banca de revistas. O desenho proposto na intervenção anterior, 

resultante da disposição da vegetação arbustiva no interior dos canteiros foi 

suprimido e, em seu lugar, foi plantada grama e alguns tipos de bromélias. 

Além disso, as Figuras 4.47, 4.48 e 4.49 mostram que a quantidade e o porte 

da vegetação aumentou consideravelmente, o que diminui a relevância do 

elemento vertical das palmeiras como ponto focal da paisagem. 
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Figura 4.47: Projeto para a Praça D. Pedro II, proposto em 1992. 
Fonte: disponível em: disponível em: http:// winweb.redealuno. usp.br/quapa, tratado pela 
autora. 
 

 
Figura 4.48: Praça D. Pedro II, após reforma de 1992, 1996. 
Fonte: disponível em: http:// winweb.redealuno. usp.br/quapa. 
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Figura 4.49: Monumento à D. Pedro II e gradil 

ao fundo circundando a praça, 1996. Fonte: 

disponível em: http:// winweb.redealuno. 

usp.br/quapa. 

O gradil em ferro inserido na praça 

prejudicou a relação existente entre 

a mesma e as edificações do entorno. 

Assim como ocorreu na Praça Dom 

Pedro II, outras praças da cidade 

foram gradeadas com a intenção de 

protegê-las de pessoas mal 

intencionadas que pudessem 

depredá-las. A população não 

aprovou a colocação do gradil, 

conforme afirmou o entrevistado E. 

B. S., 62 anos, aposentado, em 

entrevista realizada em novembro de 

2009 relatando que este elemento 

restringiu o acesso dos moradores às 

praças: “Eu não gostava, achava feio 

mas sabia que eram um meio de zelar, de cuidar do patrimônio”. 

 

Além de limitar o acesso das pessoas, o gradil também prejudicou a relação 

física e visual entre a praça e as edificações do entorno, principalmente no 

setor que preservou a área para estacionamento, em frente à Catedral (Figura 

4.50). Grande parte do gradil só foi retirada no ano de 1997 em mais uma 

manifestação política relevante na Praça D. Pedro II: a manifestação que 

aglomerou uma multidão de pessoas em prol do impeachment do governador 

Divaldo Suruagy6. Durante a manifestação, as grades ao redor da praça foram 

derrubadas pelos manifestantes, só restando a que circundava a área de 

estacionamento. 

 

                                                 
6 Informação coletada em entrevista com J. B. S. V., 64 anos, vendedor de cocada na Praça Dom Pedro II. 
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Figura 4.50: Planta Baixa da Praça D. Pedro II proposta em 1992 e sua relação com as 
edificações do entorno. Fonte: disponível em: disponível em: http:// winweb.redealuno. 
usp.br/quapa, tratado pela autora. 
 

 

4.5 A paisagem da praça no início do século XXI 

 

No início do século XXI o prédio que abrigou a Administração dos Correios 

sofreu mais uma intervenção. Para atender as atuais necessidades do 

Ministério da Fazenda, que desde meados do século XX passou a funcionar no 

local, a edificação recebeu um pequeno anexo lateral que manteve a escala, 

proporções e ritmo de suas aberturas (Figura 4.51 e 4.52). 

 

  
Figura 4.51: Anexo do atual Ministério da 
Fazenda. Fonte: autora, 2009. 

Figura 4.52: Fachada do atual Ministério da 
Fazenda. Fonte: autora, 2009. 
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No ano de 2008 o Palacete da Assembléia Legislativa também passou por uma 

reforma que manteve suas características originais preservadas, no entanto, 

as salas e gabinetes construídos em anexo no entorno da edificação ao longo 

da segunda metade do século XX, foram ampliados recebendo características 

modernas (Figura 4.53). Essa intervenção criou um efeito perspectivo de 

realce (Kohlsdorf, 1996), se destacando de seu entorno pela cor azul intenso e 

pelas características modernas, embora sua altura seja inferior à da 

Assembléia. Atraindo o olhar do observador por sua tonalidade forte e pela 

presença impactante de elementos metálicos com desenhos que remetem ao 

folclore, a edificação robusta com poucas aberturas destoa de seu entorno e 

disputa o olhar do observador com o Palacete da Assembléia (Figura 4.54). 

 

 
Figura 4.53: Planta Baixa e perspectiva do anexo do Palacete da Assembléia Legislativa. 
Fonte: http:// www.alagoas24horas.com.br/ conteudo/?vEditoria= Macei%F3&vCod =30792, 
tratado pela autora.  
 

  
Figura 4.54: Anexo do Palacete da Assembléia Legislativa reformado em 2008.  
Fonte: autora, 2009. 
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Nesse início de século o traçado da praça permaneceu o mesmo proposto no 

projeto de 1992, além disso, o tipo de piso, vegetação e localização do 

monumento também foram preservados. O canteiro que se situava na 

intersecção entre os dois eixos foi retirado e foram inseridas duas bancas de 

revista nas calçadas. O espaço físico da praça continuou reduzido, pois cerca 

de 2/3 permaneceram destinados ao uso de estacionamento e acesso da 

Assembléia, isolado pelo gradeado que os circunda (Figura 4.55). 

 

 
Figura 4.55: Situação atual da Praça D. Pedro II. 
Fonte: autora, 2009. 
 

A marcação dos eixos continua direcionando o olhar do observador para as 

edificações do entorno. O eixo maior continuou ladeado pela seqüência de 

palmeiras imperiais e permaneceu causando um efeito perspectivo de 

direcionamento para a Catedral. Porém, o estacionamento permaneceu 

configurando uma barreira visual e de acesso, conforme se verifica nas Figuras 

4.56 e 4.57. 
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Figura 4.56: A barreira visual e de acesso formada pelo estacionamento. Fonte: autora, 
2009. 
 

 

 

 

 

Figura 4.57: Efeito perspectivo de direcionamento para a Catedral. Fonte: autora, 2009. 
 

Atualmente foram inseridas novas edificações e as remanescentes do início do 

século XIX sofreram descaracterizações para adaptá-las ao uso comercial, 

como a colocação de placas e letreiros tomando boa parte da fachada, a 

inserção de novas aberturas com portas metálicas e outros elementos que 

descaracterizam o estilo arquitetônico original (Figuras 4.58 e 4.59). 

 

As fachadas deste período mostram que as novas edificações inseridas não 

ultrapassaram as proporções de altura das construções já existentes. Nas 

fachadas C e D (Figura 4.60), onde estão presentes o sobrado do Barão de 

Jaraguá e a Assembléia há o predomínio de linhas verticais e foi inserida uma 

maior quantidade de edificações modernas (Figura 4.61).  
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Figura 4.58: Inserção de novas edificações. 
Fonte: autora, 2009. 

Figura 4.59: Adaptação das edificações ao 
uso comercial. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.60: Planta Baixa com indicação 
da visualização das fachadas. Fonte: 
autora, 2009. 

Nas fachadas A e B, onde se localizam a 

antiga Administração dos Correios e a 

Catedral, predominam as linhas 

horizontais, com exceção da Catedral, 

que continua configurando o pico de 

todas as linhas de coroamento (Figura 

4.52). Embora com algumas 

descaracterizações, as fachadas A e B 

conservaram mais as edificações e 

proporções do início do século, 

caracterizadas por um ou dois pavimentos 

ao contrário das fachadas D e C, onde a verticalização predomina através de 

edifícios de até 5 pavimentos. 

 

 
Figura 4.61: Fachadas D e C no início do século XXI. Fonte: autora, 2009. 
 



_____________________________________________________A PAISAGEM DA PRAÇA NO SÉCULO XX E XXI 
 

 117 

 
Figura 4.62: Fachadas A e B no início do século XXI: Administração dos Correios, Catedral e 
edificações de uso comercial. Fonte: autora, 2009. 
 

 

4.6 As representações da paisagem 

 

A compreensão das representações da classe detentora do poder, que pode 

ser verificada nos relatos e documentos que se referem à cidade de Maceió e 

à praça, possibilitou uma análise mais aprofundada das alterações 

morfológicas na paisagem da Praça Dom Pedro II. O estudo das fachadas e das 

plantas baixas permitiu verificar que determinadas intervenções podem 

expressar nas fachadas e no traçado algumas relações de hierarquia e de 

domínio através de efeitos perspectivos, topológicos e semânticos. Essa 

análise enfatiza ainda o caráter dinâmico da paisagem e as permanências ao 

longo do tempo. 

 

Ao comparar essas fachadas em ordem cronológica observou-se que a Capela 

e, logo em seguida, a Catedral sempre apresentaram um efeito de dominância 

nessa paisagem, destacando-se das demais edificações.  A dominância se deve 

ao fato dessa edificação configurar o pico dos coroamentos de todas as 

fachadas do entorno. As características arquitetônicas da fachada, formada 

por linhas ascendentes e descendentes e não paralelas ao solo também 

contribuem para esse efeito (Figuras 4.63 a 4.69). Essa dominância revela 

também a representação do domínio exercido pela Igreja Católica, que 

também vai se evidenciar no traçado da praça. 
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Com a inserção do sobrado do Barão de Jaraguá e do Palacete da Assembléia 

ao longo do século XIX, as linhas de coroamento se modificaram. Essas 

edificações, especialmente o Palacete da Assembléia, passaram a exercer 

também uma relação de domínio na paisagem tanto por sua escala e 

características arquitetônicas quanto por representarem o poder das classes 

dominantes, configurando picos nas linhas de coroamento. 

 

As demais edificações que vão sendo inseridas no entorno revelam as 

representações implícitas nos relatos e documentos de cada período. Na 

tentativa de se desvencilhar do passado colonial, em meados do século XIX a 

representação do desenvolvimento que se almejava foi expressa na inserção 

de edificações tipo sobrado, diferente das edificações térreas em linhas 

coloniais já existentes. Entre os séculos XIX e XX, a representação do 

progresso e modernização foi materializada na inserção de edificações 

imponentes com até 3 pavimentos, em linhas neoclássicas e ecléticas. 

 

Em meados do século XX a inserção do Parque Hotel altera novamente as 

linhas de coroamento e se revela, juntamente com o Palacete da Assembléia, 

um novo pico nas fachadas deste período (Figuras 4.63 a 4.69). 

 
Figura 4.63: Fachadas no século XVIII / XIX. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.64: Fachadas em meados do século XIX. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.65: Fachadas em meados e fins do século XIX. Fonte: autora, 2009. 
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Figura 4.66: Fachadas no início do século XX. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.67: Fachadas em meados do século XX. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.68: Fachadas na segunda metade do século XX. Fonte: autora, 2009. 

 

 
Figura 4.69: Fachadas no início do século XXI. Fonte: autora, 2009. 

 

Outras relações que se evidenciam na análise morfológica da paisagem podem 

ser observadas nas plantas baixas que indicam o traçado dessa praça em 

diversos períodos. A relação de dominância da Capela e, posteriormente, da 

Catedral no final do século XIX e início do século XX também é reforçada 

através dos passeios traçados na praça. A marcação de dois eixos principais 

perpendiculares, inseridos no início do século XX e que se mantêm até os dias 

atuais, direcionam o observador para os principais elementos dessa paisagem: 

a Catedral, o busto de D. Pedro II, o sobrado do Barão de Jaraguá, o Parque 

Hotel e o Palacete da Assembléia. 
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Ao longo do século XX, algumas intervenções ocorridas nesse traçado 

revelaram a priorização de acessos e visualização da fachada do Palacete da 

Assembléia, denotando a relevância dessa edificação na paisagem. A redução 

do espaço físico da praça para uso de estacionamento e acesso a essa 

edificação foi a intervenção mais marcante e de maior impacto negativo nessa 

paisagem, pois prejudicou a relação física e visual entre as demais edificações 

e a praça. Além disso, o traçado evidenciou uma forte relação de domínio que 

se transfere da Catedral para o Palacete da Assembléia.  

 

No final do século XX e no início do século XXI a praça adquire um aspecto 

assimétrico decorrente da permanência de uma grande área de 

estacionamento em um dos seus lados. Esse desenho assimétrico revela uma 

nova relação que se estabelece com o Parque Hotel, através do 

direcionamento do observador para esta edificação (Figuras 4.70 a 4.73). 

  
Figura 4.70: Plantas baixas da praça no início do século XX. Fonte: autora, 2009. 

 

 

  

Figura 4.71: Plantas baixas da praça no início e meados do século XX. Fonte: autora, 2009. 
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Figura 4.72: Plantas baixas da praça no final do século XX. Fonte: autora, 2009. 

 

  

Figura 4.73: Plantas baixas da praça no final do século XX e início do XXI. Fonte: autora, 
2009. 
 

A análise morfológica das fachadas e plantas baixas da praça em conjunto 

com os relatos de historiadores e usuários do local permitiu a identificação de 

representações de desenvolvimento, modernização e progresso que 

impulsionaram intervenções em determinados períodos e que se expressaram 

na paisagem.  

 

Um estudo mais aprofundado revelou ainda relações de domínio que se 

estabeleceram através das fachadas das edificações e do traçado. A escala e 

os elementos compositivos das fachadas revelaram picos nas linhas de 

coroamento que demonstram a relação de domínio da Capela, Catedral, 

Palacete da Assembléia e Parque Hotel, respectivamente. Observa-se também 

que o desenho da praça ao longo do tempo ratifica o domínio dessas 
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edificações através da criação de eixos que direcionam o olhar para essas 

edificações. 

 

A relevância da praça e sua relação com as edificações do entorno, 

especialmente com a Catedral e com o Palacete da Assembléia foi 

identificada nos relatos da população. Palco de manifestações políticas e 

religiosas, a praça tem sua história relacionada à história dessas edificações, 

que permanece nas recordações dos maceioenses como parte de sua própria 

história, ratificando a importância de preservá-la como uma unidade de 

paisagem. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi impulsionado pela verificação do sofrível estado de 

conservação das praças históricas do Centro da cidade de Maceió. A escolha 

pela Praça Dom Pedro II ocorreu devido à sua relevância para a história da 

cidade, pois está localizada no núcleo inicial de Maceió e, desde o século XIX, 

tem sido palco de manifestações religiosas e políticas que permanecem nas 

lembranças da população. 

 

A escolha pelo estudo da paisagem se deu a partir da identificação da 

presença de elementos materiais e simbólicos na praça, como as edificações, 

mobiliário, o traçado, as referências e histórias presentes em recordações e 

relatos. Desta forma, a paisagem da praça une as edificações, os 

acontecimentos que ali ocorreram, os relatos de historiadores e as lembranças 

da população. Ela envolve aspectos materiais e imateriais, conforme afirma 

Berque (1994), que demonstram uma intenção de paisagem e que conduziu e 

definiu durante determinados períodos as intervenções que ali ocorreram 

segundo princípios de composição estética. 

 

Para melhor compreensão desta paisagem, que envolve aspectos tangíveis e 

intangíveis, delimitou-se como metodologia a análise morfológica e a 

abordagem histórica. Tomou-se como ponto de partida a compreensão de 

paisagem como uma relação entre os elementos naturais (como a topografia, 

a vegetação, a água), os elementos construídos pela ação humana (como as 

edificações, o traçado, o mobiliário) e o olhar da população sobre o local 

(CAUQUELIN, 2007), envolvendo assim aspectos materiais e imateriais. De 

acordo com Berque (1994), esta paisagem é condicionada pelas relações 

sociais, possui um caráter dinâmico e relativo onde “sociedade, olhar e meio 

ambiente” estão em interação constante.  

 

A combinação dos elementos que compõem a praça, as edificações, os 

acontecimentos sociais e políticos e as lembranças da população, como um 

conjunto constituído ao longo da história e com uma dinâmica própria a 
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caracteriza como uma unidade de paisagem, tornando-a única e distinguindo-

a das demais paisagens. Esses elementos estão em intensa correspondência e 

possuem uma forte relação de complementaridade, sendo referência nos 

cartões postais do início do século XX e nos relatos de historiadores e da 

população. A partir disso, mostrou-se necessário um estudo mais aprofundado 

sobre essa relação das edificações com a praça e com a população a partir dos 

campos da morfologia da paisagem e da história.  

 

A análise morfológica dos elementos da praça e das edificações de seu 

entorno permitiu uma leitura mais aprofundada sobre essa paisagem. As 

diversas intervenções pelas quais a praça e as edificações passaram ao longo 

do tempo revelaram seu caráter dinâmico. Além disso, as relações de domínio 

que se estabeleceram entre o espaço livre vegetado e as edificações 

expressas nas plantas baixas e linhas de coroamento demonstraram que a 

história dessa paisagem é um somatório de camadas sobrepostas que refletem 

as ações da população ao longo do tempo e revelam uma intenção de 

paisagem.  

 

A análise das representações baseadas em Chartier (1990) permitiu 

compreender a maneira de ver, o olhar sobre a paisagem, que retratam o 

contexto histórico em que foram originadas. O Largo da Capela representado 

como “coração da vila” por Costa (1981, 1939) mostra a relevância deste local 

para a população enquanto Maceió ainda era um povoado. A representação de 

desenvolvimento, também expressa nos relatos de Costa (1981, 1939) e nos 

documentos técnicos e governamentais, é expressa na paisagem a partir de 

meados do século XIX através da inserção de edificações do tipo sobrado com 

elementos decorativos em sua fachada e que tentavam se desvencilhar da 

paisagem “triste”, “atrasada” e “vergonhosa” dos tempos coloniais. 

 

A criação do jardim do Palacete da Assembléia demonstra a preocupação com 

a natureza como princípio de composição paisagística, preocupação 

introduzida também por Glaziou neste mesmo período no Rio de Janeiro. A 

criação do jardim público denota também o desejo de desenvolvimento a 
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partir da importação de modelos europeus de jardins públicos com acesso 

controlado através de portões, a inserção de vegetação e de edificações 

monumentais em seu entorno, mostrando uma intenção estética na paisagem. 

A demarcação dos passeios no fim do século XIX, criando espaços de 

convivência com a colocação de bancos indica também a intenção de 

paisagem, ou seja, a paisagem como objeto de apreciação e de socialização 

do espaço. 

 

A introdução do chafariz no jardim do Palacete da Assembléia no fim do 

século XIX evidencia a relação com a água na paisagem da praça. Além do 

caráter de utilidade na distribuição de água, o chafariz em formato de 

silhueta feminina também demonstra uma intenção estética, indicando uma 

paisagem que une a utilidade e as necessidades da população a uma intenção 

estética. 

 

Entre os séculos XIX e XX, a representação de “progresso e modernização”, 

identificada nos relatos de Lima Júnior (1976), Costa (1981, 1939) e no 

Indicador Geral do Estado (1902), se expressa na intenção de modificação da 

imagem do espaço urbano através da inserção de edificações imponentes na 

paisagem, que eram tidas como símbolos desse progresso e retratadas nos 

cartões postais do início do século XX (CAMPELLO, 2009). Essa inserção de 

edificações que figuravam como símbolos do progresso estava aliada também 

a uma mudança de comportamento da população nesse período, que passou a 

utilizar a Praça Dom Pedro II e as mais movimentadas ruas do Centro como 

formas de lazer. 

 

No campo da morfologia da paisagem, a análise morfológica das fachadas ao 

longo do tempo através de efeitos perspectivos, topológicos ou semânticos 

(KOHLSDORF, 1996) permitiu observar que algumas edificações, como a 

Catedral, o Palacete da Assembléia Legislativa e o Parque Hotel evidenciavam 

efeitos de realce e dominância em meio às demais edificações daquela 

paisagem. Na Catedral, esses efeitos são ainda enfatizados pelo fato desta 
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configurar o pico de coroamento de todas as fachadas do entorno da praça ao 

longo dos períodos estudados. 

 

A implantação da Catedral e do Palacete da Assembléia em locais 

privilegiados no entorno da praça cria um efeito de visualização para essas 

edificações na paisagem. Além disso, a relação entre o traçado da praça, a 

disposição das palmeiras imperiais e o busto de Dom Pedro II cria um efeito de 

direcionamento para a Catedral. Essa relação necessita ser conservada, pois 

representa a relevância desses elementos na história do local. 

 

Verificou-se também que o traçado da praça evidenciou as relações 

estabelecidas entre ela e as edificações ao longo do tempo, assim como as 

relações de domínio que ali estavam representadas. A criação de dois eixos 

perpendiculares no final do século XIX direciona o olhar e o caminho dos 

transeuntes para a Catedral, ratificando a relação de domínio exercida pela 

mesma neste período. Com o decorrer do tempo, as intervenções que 

ocorreram na praça passam a priorizar os acessos ao Palacete da Assembléia e 

a sua visualização.  Seja através da diminuição da área da praça para uso de 

estacionamento desta edificação, da abertura de vias de acesso ou do traçado 

dos passeios que direcionavam o olhar para o Palacete, essas intervenções 

denotaram o domínio dessa edificação na paisagem da Praça Dom Pedro II na 

primeira metade do século XX. Esse domínio, antes representado pela 

presença da Catedral na paisagem, agora se transfere em parte para o 

Palacete da Assembléia, representando o domínio da política na cidade. Essa 

relação do Palacete da Assembléia com a praça, expressa principalmente no 

traçado, necessita ser conservada, pois indica essas relações de domínio que 

ali se estabeleceram. No entanto, as ruas e o estacionamento que foram 

introduzidos seccionam esses eixos e prejudicam a intenção de 

direcionamento do olhar para as edificações, dificultando sua visualização. 

Além disso, a área destinada para estacionamento diminui consideravelmente 

as áreas de amenização e de lazer do Centro (Figuras 5.1 e 5.2). 
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Figura 5.1: Praça Dom Pedro II após traçado 
inserido na intervenção de 1882. Fonte: 
acervo digital do MISA. 

Figura 5.2: O estacionamento e a 
interrupção dos eixos. Fonte: autora, 2009. 

 

Ao longo do século XX e no início do século XXI, se estabelece outra relação 

enfatizada pela marcação dos passeios: a relação da praça com o Parque 

Hotel, edificação que representa a modernização da cidade no século XX. A 

ênfase dada a essas edificações ao longo do tempo denotam sua imponência 

na paisagem enquanto representações de domínio ali presente: o domínio da 

Igreja Católica, que durante o período colonial também representava o 

domínio do rei, e o domínio político, que também representa a influência das 

classes dominantes. 

 

A conservação dos eixos nos passeios configura, juntamente com as ruas de 

acesso, as edificações do entorno e o busto de Dom Pedro II, permanências 

nessa paisagem. Segundo Rossi (1995) essas “permanências podem ser 

identificadas através dos monumentos, edificações, traçados, ruas, entre 

outros elementos de um tempo passado que duram até os dias atuais, ou seja, 

são um passado que ainda experimentamos”. Ainda segundo o autor os 

monumentos têm um forte caráter de permanência na paisagem devido ao seu 

valor constitutivo, artístico e histórico e pelas recordações da população, 

merecendo ser conservadas. 

 

A análise da paisagem do século XXI, partindo do método de leitura da 

imagem urbana proposta por Valente Pereira (1996) foi amparada pelos 

relatos da população colhidos em entrevistas realizadas no local. Esses relatos 

serviram para uma maior aproximação com o objeto de estudo, na tentativa 

de reconstituir as alterações ocorridas na morfologia da praça em 
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determinados períodos. Uma observação mais apurada sobre os relatos 

colhidos nessas entrevistas permitiu verificar as representações de 

descontentamento neles contidos sobre a paisagem atual da praça, pois os 

entrevistados demonstraram uma forte insatisfação com o estado de 

conservação do local, citando a Catedral e a praça como “abandonados”, 

“caindo aos pedaços” e “mal preservados”.  

 

A relação entre a praça e as manifestações políticas que lá ocorreram é 

expressa de forma muito forte nas entrevistas com os moradores antigos, que 

caracterizam a praça como “um lugar de acontecimentos políticos”. Essas 

manifestações são relatadas com detalhes pelos moradores como parte de sua 

própria história, já que presenciaram e, muitas vezes, participaram desses 

acontecimentos (Figura 5.3). As manifestações religiosas também foram 

citadas com saudosismo pelos entrevistados, que afirmam sentir saudades dos 

grandes eventos realizados pela igreja, hoje em menores proporções, 

relatando que a praça “era o ponto de concentração de nossa religiosidade” 

(Figura 5.4). 

 

 

 

 
Figura 5.3: Sociedade relembra a 
renúncia de Suruagy na Praça D. Pedro 
II, 2009. 
Fonte: www.gazetaweb.globo.com 

Figura 5.4: População reunida em manifestação 
religiosa na praça, no início do século XX. Fonte: 
acervo digital do APA. 

 

Além disso, a identificação de edificações consideradas importantes para a 

história dessa paisagem (Catedral, Palacete da Assembléia Legislativa, 

sobrado do Barão de Jaraguá, Parque Hotel e Administração dos Correios) e a 

necessidade de conservá-las, expressos nos relatos, denotam um sentimento 

de pertencimento com o local. A preocupação com a conservação das 

edificações do entorno, especialmente da Catedral, foi evidente nas 
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entrevistas e reforça sua necessidade de conservação. Alguns entrevistados 

relataram também a preocupação com a conservação do jardim da praça, 

afirmando que atualmente o mesmo encontra-se “feio e descuidado”. Tal fato 

enfatiza que, embora as edificações constituam as “fachadas da praça”, é o 

jardim que permite o uso, a convivência e encontro das pessoas, além da 

visualização das edificações de seu entorno.  

 

Diante do exposto, observa-se que a relação existente entre os diversos 

elementos dessa paisagem, formada por fatores físicos, sociais, 

representações e significados denotam uma intenção de paisagem que foi 

revelada ao longo dessa dissertação e que requer ações de conservação que a 

tomem como uma unidade de paisagem. No entanto, vale ressaltar que, 

considerando o caráter dinâmico da paisagem, deve-se considerar que a 

inserção de novas edificações é algo que faz parte dessa dinâmica e, tal como 

enfatiza o Memorando de Viena (2005), este é o grande desafio da arquitetura 

moderna: considerar a dinâmica da paisagem ao mesmo tempo em que deve 

respeitar o patrimônio histórico herdado. No caso da Praça Dom Pedro II, o 

Parque Hotel e outras edificações que venham a ser edificadas na praça 

devem respeitar a relação histórica predominante da arquitetura neoclássica, 

representada pela Catedral, Palacete da Assembléia e Administração dos 

Correios. As construções novas e o traçado da praça devem guardar a unidade 

dessa paisagem, ou seja, a importante relação entre a praça, o traçado, as 

edificações e a história. Além disso, as ações de conservação devem 

considerar o contexto maior do qual a praça faz parte: inserida no Centro, 

bairro carregado de história, juntamente com outras praças relevantes, como 

a Praça Floriano Peixoto e a Praça Marechal Deodoro.  

 

Desta forma, as medidas para sua conservação devem ultrapassar ações 

pontuais em determinados edifícios considerados como monumentos 

históricos, indo além da restauração de suas fachadas, entendidas como as 

fachadas da praça. As ações para conservação da unidade de paisagem da 

Praça Dom Pedro II precisam partir de um estudo mais aprofundado, 

compreendendo-a como uma junção de aspectos materiais e imateriais, 
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considerando-a dentro de seu contexto histórico e como uma resultante da 

relação entre diversos elementos físicos e sociais, carregada de história e 

representações. A preservação dessa paisagem deve marcar a identidade do 

local e da população e deve permitir que, ao se observar essa paisagem mais 

atentamente, ela conte sua história e, conseqüentemente, a história dos 

moradores da cidade. 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós - graduação em Desenvolvimento Urbano  
Entrevista semi-estruturada 
Aluna: Tharcila Leão 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
a) Nome:__________________________________ d) Idade:_________________ 
b) Sexo:     M              F                                      e) Grau de instrução:_______ 
c) Ocupação:____________________________     f) Data:___/_____/________ 
 
CONHECIMENTO SOBRA A PRAÇA E SUA CONSERVAÇÃO: 
a)  O que você conhece sobre a história dessa praça? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b) Que mudanças ocorreram na Praça Dom Pedro ao longo do tempo que você 
tem conhecimento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) Você acha que essas mudanças conservaram a história dessa praça? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
CONHECIMENTO SOBRE AS EDIFICAÇÕES E SUA CONSERVAÇÃO: 
a) Que edificações do entorno da praça você destacaria como importante para 
a história? 
 ____ Igreja    ____Assembléia    ____Thesouro    ____Biblioteca/Arquivo 
Outras, quais?_______________________________________________________ 
 
b) O que você conhece sobre a história dessas edificações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) Que mudanças ocorreram nessas edificações ao longo do tempo que você 
tem conhecimento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
d) Você acha que essas reformas conservaram os traços da história dessas 
edificações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO COM A PRAÇA: 
a)Como você descreveria a paisagem dessa Praça? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b) Que recordações você tem dela? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós - graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU 
Entrevista semi-estruturada 
Aluna: Tharcila Leão 
 

IDENTIFICAÇÃO:                                                     DATA:  
Nome  
Idade  
Sexo  
Profissão  
 
Qual a posição da Prefeitura Municipal de Maceió no que diz respeito à 
conservação das edificações históricas do entorno da Praça Dom Pedro II? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
E com relação à Praça Dom Pedro II? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais foram as transformações que ocorreram na Praça Dom Pedro II e 
edificações do entorno que modificaram a paisagem do local? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Essas transformações conseguiram preservar os traços históricos do local? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Qual a importância da Praça Dom Pedro II e entorno para a história da cidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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