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INTRODUÇÃO 
O estudo trata do inventário e avaliação da paisagem de cidades pequenas centenárias na região 
Sudeste do Brasil. Sem elementos notáveis de referência, embora possuindo importante passado 
histórico, resultam em conjuntos de cidades bastante homogêneas.  
Embora raro entre nós, a preocupação com o caráter da paisagem das cidades é a preocupação atual 
em todo o mundo. Cada qual procura desenvolver métodos e estratégias para o seu inventário, 
controle e recuperação/reabilitação. 
A qualidade da paisagem está relacionada também à qualidade de vida da população.  
 
JUSTIFICATIVA 
O crescimento desordenado das cidades pequenas, antes compacta e definida por um centro 
histórico legível, exige o estudo de mecanismo de leitura e avaliação de sua paisagem. 
No caso de José Bonifácio, minha cidade natal onde vivi meus primeiros 20 anos, e que retorno com 
certa freqüência, utilizar um determinado método para releitura de paisagens comuns envolveu certa 
dificuldade. No entanto, as chamadas paisagens comuns tem alguns elementos importantes para 
reconhecimento do seu caráter, evidenciados nos levantamentos. 
 
OBJETIVOS 
O objetivo do artigo é, através de estudos de caso de experiência de reconhecimento de paisagens no 
exterior, no caso o Hong Kong Landscape Planning 2001, fazer a leitura de José Bonifácio. Visa 
mapear e identificar as áreas segundo paisagens tipo. 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
O método utilizado prevê a identificação de manchas ou setores com características semelhantes. 
Num primeiro momento foram identificadas áreas ou bairros da cidade reconhecidos pela 
população.  
São elas, Primeira Rua, o Centro Histórico e os Córregos. E outros como a Extensão do Centro 
Histórico, Novos Bairros, Conjuntos Habitacionais, Condomínio e Indústrias.  
Num segundo momento foi utilizado o método wind shield. Um reconhecimento preliminar com 
trabalho de campo com visita de automóvel.  
Finalmente, a análise visando a sobreposição de leituras históricas, wind shield e dos elementos 
morfológicos da paisagem:  localização, sítio natural, vegetação,  edificações e traçado das ruas. 
O mapa final resulta em manchas com caráter homogêneo. 
Não menos importante é a avaliação de sensibilidade - a intensidade com que a área suporta as 
transformações e o valor- significado que a área tem para a população. 
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PARTE I 
José Bonifácio e Definições 
 
1. Definições de Paisagem 
A Recomendação R(95) 9 do Conselho da Europa trata sobre a conservação de áreas de paisagens 
culturais como integrantes das políticas paisagísticas. Um dos considerados afirma a necessidade de 
serem desenvolvidas estratégias para integrar a evolução orientada da paisagem e a preservação das 
áreas de paisagem cultural como parte de uma política que abranja a totalidade da paisagem e que 
estabeleça a proteção unificada dos interesses culturais, estéticos, econômicos e sociais do 
respectivo território. 
 

“A definição de paisagem, segundo o documento é de que paisagem é a expressão 
formal dos numerosos relacionamentos existentes em determinado período entre o 
indivíduo ou a sociedade com o território topograficamente definido cuja aparência é 
resultado de ação ou cuidados especiais, de fatores naturais e humanos e da 
combinação de ambos”. (Cury, 2000). 

 
O dicionário de Oxford define a palavra paisagem (landscape) como “o cenário natural ou 
imaginário, visto de uma longa distância” e o dicionário de bolso de Oxford define como “as 
características da terra vista de uma longa distância: um retrato desta imagem...”, ou seja, o termo 
avalia a paisagem em uma maior escala, visando o todo”. Já o termo townscape traduzido como 
paisagem urbana, é definido com a percepção da paisagem construída das cidades inseridas no sítio 
natural. 
Assim é clara a percepção visual que se pode ter das paisagens, ao serem lidas através de fotos, 
descrições e análise em campo. Mostrando que os fatores naturais são alguns dos elementos chave 
para a compreensão da paisagem. 
Há várias possibilidades de análise de paisagens. Suas características podem ser estudadas enquanto 
caráter, sensibilidade, integridade, valor, história, características culturais. Os estudos sobre novas 
técnicas de leituras foram definidos através da pesquisa de sites oficiais de cidades que conduzem 
uma linha histórica no estudo de paisagens  
 
2. Histórico de José Bonifácio 
José Bonifácio situa-se no Noroeste do Estado de São Paulo. Surgiu como pousada de caminho de 
tropas às margens do córrego Cerradão. A partir das margens do córrego, José Bonifácio cresceu na 
direção da meia encosta. A localização da Matriz definiu o centro da cidade. 
Uma das poucas imagens da cidade pioneira pode ser encontrada no Museu. É uma vista 
panorâmica das casas de taipa à margem do Cerradão, tirada do alto de outra margem. 
 
3. Cidades Pequenas no entorno de José Bonifácio  
José Bonifácio como as cidades do interior do Estado de São Paulo possuem características 
semelhantes tanto em relação aos elementos culturais, reminiscências históricas, quanto no 
desenvolvimento físico. Estas características do interior tornam a paisagem de suas cidades 
homogêneas. 
A maioria destas cidades foram fundadas junto a um ponto de referência, rio ou estrada de ferro. 
Estruturalmente, o predomínio da malha em xadrez marca as cidades. Uma solução rápida, 
independentemente do sítio natural. Bairros vão se formando sem maiores preocupações evidentes. 
A vegetação dá lugar às edificações, e o comércio circunda em torno da igreja Matriz.  
A cultura vai sendo concretizada no espaço e no tempo; assim cada momento histórico vivido será 
refletido em suas paisagens. 
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 “Mostra que a morfologia urbana segue uma seqüência de construção do espaço urbano de 

características similares, gerando a homogeneidade entre as cidades”. (Paula da Cruz Landim, 
2002).  
Esta evolução, junto com a vivência de cada um dos lugares é que promove e reflete a sua 
particularidade em cada fase desenvolvida. São estas particularidades que dão caráter às cidades.  
O crescimento rápido é uma das causas mais significativas da mudança da paisagem. Em muitos os 
casos a transformação e crescimento da paisagem fazem com que suas características iniciais, os 
pontos de referência e a história, percam espaço para os novos elementos que se sobrepõem. 
 

 
Imagem 01: Foto aérea da Cidade de José Bonifácio. Em evidência os Córregos que cortam a cidade e a localização da Igreja Matriz 
em meia encosta. 2000. Acervo: Prefeitura Municipal de José Bonifácio. 

 

 
Imagem 02: Foto da primeira paisagem de José Bonifácio. É a primeira rua marcada por seus armazéns ao longo do Córrego 
Cerradão. 

4. Paisagem e Geografia Cultural  – Algumas considerações 
O estudo tem como base os métodos de compreensão da chamada geografia cultural. Segundo Carl 
Sauer (2003), “a geografia cultural se interessa, portanto, pelas obras humanas que se inscrevem 
na superfície terrestre e se imprimem em uma expressão característica...”. 
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A linha da Geografia Cultural segundo Carl Sauer, parte de uma descrição das características da 
superfície terrestre para chegar, mediante análise de sua gênese, a uma classificação comparada das 
regiões. A geografia dispõe de um método que é capaz de determinar a origem e o agrupamento das 
áreas físicas e como se identificam as sucessivas etapas de seu desenvolvimento e alteração no 
espaço. O homem se dá como agente modificador deste espaço. O homem transforma o meio e o 
meio agora modificado, transforma o homem.  

 

PARTE II 
Referências de Análise 
 
5. Caráter, Integridade, Sensibilidade e Valor – o caso de Hong Kong 
Título: Landscape Value Mapping of Hong Kong 
Local: Hong Kong 
Ano: 2001 
Autoria: ERM Hong Kong Limited, Stephen Brown Landscape Architecture and EcoSchemes Asia 
Limited. 
Palavras Chave: Caráter, Integridade, Sensibilidade e Valor 
O estudo da cidade de Hong Kong foi iniciado em outubro de 2001, para avaliar o valor de sua 
paisagem. Para o processo de classificação das paisagens, foi proposta uma pesquisa geral em vários 
paises que desenvolveram metodologias de avaliação de paisagens para que o estudo de Hong Kong 
pudesse traçar assim sua própria metodologia como a análise de José Bonifácio. 
O estudo apresenta uma proposta singular.  
Mostra a importância da paisagem como parte do ambiente e sua importância como componente que 
evidencia a qualidade de vida. A combinação entre os elementos naturais ou urbanos característicos 
da paisagem identifica o caráter da paisagem. Mas o estudo das paisagens transcende as 
características físicas do ambiente, avaliando referências históricas, culturais, comportamentais, 
técnicas. 
Os objetivos do estudo são: 
a) agregar toda informação disponível que possa embasar uma melhor compreensão da paisagem de 
Hong Kong. 
b) avaliar as condições gerais dos recursos existentes nas áreas rurais e urbanas. 
c) estabelecer um sistema de classificação através de tipos e áreas de caráter das paisagens 
transcrevendo-os em mapas. 
d) estabelecer critérios que avaliem a sensibilidade de mudança das paisagens ao longo do tempo. 
e) recomendar um indicador de avaliação padrão de impacto. Que possa embasar o desenvolvimento 
dos projetos sustentáveis para o futuro. 
A área de estudo engloba todas as regiões de Hong Kong, rural e urbano. 
 
6. Os principais fatores na avaliação das Paisagens de José Bonifácio 
O estudo de Hong Kong avalia suas paisagens quanto ao Caráter, Integridade, Sensibilidade e Valor. 
A paisagem dos setores da cidade de José Bonifácio foi analisada segundo tais aspectos:  
Caráter: é o conjunto de elementos que tornam os setores da cidade reconhecíveis.  
Integridade: é o grau de permanência de momentos históricos do local.  
Sensibilidade: é a capacidade da paisagem resistir às transformações e intervenções.  
Valor: é o significado histórico simbólico que a paisagem tem para o morador. 
 
PARTE III  
Inventário 
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7. Áreas Homogêneas – classificação setores 
As áreas homogêneas foram classificadas em sete setores. Há uma certa sobreposição em sua 
delimitação. É sinal que as paisagens não possuem uma demarcação exata de suas áreas de 
influência.  
A análise e a definição das áreas homogêneas se deu primeiramente por uma percepção geral de 
toda a cidade. As áreas são classificadas como reconhecidas historicamente, como a Primeira Rua, o 
Centro Histórico e os Córregos. E reconhecidas por seus elementos de caráter, como as áreas: 
Extensão do Centro Histórico, Novos Bairros, Conjuntos Habitacionais, Condomínio e Indústrias.  
A Primeira Rua ao longo do Córrego Cerradão e suas edificações remanescentes definem o Setor 0. 
É o caminho das antigas tropas que está mantido como marca no chão. Local de importância 
histórica que deu início à primeira paisagem de José Bonifácio. Seqüencialmente foi classificado o 
Centro Histórico cujas quadras rodeiam o largo arborizado da Igreja Matriz. A Igreja é ponto de 
referência para a cidade e define o Setor 1. O Córrego Cerradão onde tudo começou junto aos 
Córregos Da Embira e Córrego Monte Alegre que correm alinhados, serpenteiam José Bonifácio. 
Os córregos que formam o Setor 2, influenciam os elementos que definem o caráter das outras áreas 
homogêneas.  
Ao compreender o crescimento da cidade, as áreas reconhecidas pelos elementos que às dão caráter, 
tornam-se reconhecíveis. Os elementos de classificação das áreas são: sua localização, o sítio 
natural, a vegetação, suas edificações e o traçado das ruas. Os elementos definem os outros setores.  
Os nomes aplicados a cada setor se dão pela proximidade às áreas importantes como o Setor 3 – 
Extensão do Centro Histórico e Setor 4 – Os Novos Bairros. Ou são nomeados por suas estruturas, 
como o Setor 5 – Conjuntos Habitacionais, Setor 6 – Condomínio, Setor 7 – Industrial e Setor 8 
Paisagem Utilitária. 
 

 
Mapa 01: Mapa da Áreas Homogêneas da cidade de José Bonifácio. 
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8. Setor 0 - Paisagem da Primeira Rua  
Descrição. 
É o local onde teve origem a cidade de José Bonifácio, um caminho de tropas às margens do 
córrego Cerradão.  
Neste trecho o relevo da margem do córrego tem um declive acentuado. A densa mata ciliar, ao 
mesmo tempo em que marca a paisagem, não permite a visão das águas. 
Antigos armazéns, centenárias construções resistem ao tempo. Tem forte presença no imaginário da 
população. 
Caráter 
O traçado do antigo caminho de tropas e o córrego permanecem legíveis. Antigos barracões 
enegrecidos com o tempo tem forte presença. No entanto, vários dos elementos presentes nas fotos 
do início de José Bonifácio se perderam ou foram reconstruídos. Caráter médio. 
 

            
Imagem 03: Foto aérea da Rua 13 de Maio, a primeira rua de José Bonifácio. O Córrego Cerradão e sua mata ciliar junto as 
edificações antiga. 2007. Acervo Luciano Catarucci. 

 
Imagem 04: Croqui com os principais elementos do Setor 0. O córrego Cerradão e às suas margens a primeira rua e as edificações 
antigas junto à mata ciliar encobrindo o Córrego. 

 
9. Setor 1 - Paisagem do Centro Histórico 
Descrição 
Partindo do caminho das tropas, a cidade definiu seu centro avançando à meia encosta. A 
construção da Igreja Matriz e a praça bastante arborizada estruturou um centro. Além das 
edificações religiosas e oficiais, o comércio foi ocupando as ruas no entorno da praça. Esta parte é a 
de maior vitalidade em José Bonifácio, havendo pouca modificação na densidade de ocupação e na 
tipologia das edificações. 
Caráter 
A imponente Igreja Matriz , o largo, as estreitas ruas de comércio, a arborização, as lojas no 
alinhamento, associadas ao movimento intenso de automóveis e pedestres, marcam o centro 
histórico. O traçado em malha xadrez do centro serve como gabarito para a expansão dos bairros 
mais antigos limítrofes. 
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Dentre as áreas homogêneas, o centro é uma excepcionalidade. Caráter forte. 
 

 
Imagem 05: Vista aérea do Centro Histórico de José Bonifácio. Ao centro a Igreja Matriz e seu largo arborizado, cercada por antigas 
edificações. A malha xadrez e suas estreitas ruas ocupadas pelo comércio. 2007. Acervo Luciano Catarucci. 

 
Imagem 06: Croqui com os principais elementos do Setor 1. A implantação da Igreja Matriz em direção à meia encosta cercada pelos 
Córregos que cortam a cidade. 

 
10. Setor 2 - Paisagem dos Córregos 
Descrição 
José Bonifácio teve origem às margens do córrego Cerradão. Os três córregos que cortam a cidade 
definiram o processo de ocupação das encostas. A mata ciliar constitui elementos marcantes de 
alguns bairros da cidade. 
Caráter 
Apesar da pouca visibilidade dos córregos e suas águas, a mata ciliar e os recortes do relevo 
definem fortemente a paisagem de José Bonifácio. Caráter Forte. 

 
Imagem 07: Foto aérea do Córrego Cerradão nos limites da cidade. A mata ciliar não se apresenta em todo seu curso. 2007. Acervo 
Luciano Catarucci. 
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Imagem 08: Croqui dos Córregos Cerradão, Da Embira e Monte Alegre. A mata ciliar é densa em poucos pontos. 

 
11. Setor 3 – Extensão do Centro Histórico  
Descrição 
Área de ocupação antiga que faz limite ao centro histórico. Fica localizada no topo da encosta 
definida pelos córregos da Embira e Monte Alegre. Setor em geral de baixa declividade, há uma 
caída abrupta nas margens dos córregos. As nascentes são perceptíveis pela mata que vai se 
raleando ao longo do curso do córrego. A malha ortogonal é reforçada pela arborização intensa. A 
partir deste bairro, o traçado xadrez vai se diluindo. Antigas residências e quintais com pomares 
definem a paisagem. 
Caráter 
A continuidade em relação ao centro histórico, visíveis nas antigas residenciais e na arborização 
intensa, permite observar partes da centenária José Bonifácio. As longas avenidas que avançam 
encosta acima somem no horizonte. Caráter forte. 

 

 
Imagem 09: Foto aérea da do Setor 3. Setor possui pouca declividade. A malha em xadrez segue como herança do Centro Histórico. 
A baixo o Córrego Da Embira e ao centro a Igreja Matriz. Área marcada pelas longas avenidas que cortam a cidade. 2007 Acervo: 
Luciano Catarucci. 

 
Imagem 10: Croqui dos da Extensão do Centro Histórico em meio aos Córregos Cerradão, Da Embira e Monte Alegre. Apresenta 
antigas residências com telhados enegrecidos pelo tempo. A vegetação se apresenta intensa ao longo das ruas e nos quintais das 
residências. 
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12. Setor 4 - Paisagem dos Novos Bairros 
Descrição 
Os novos bairros surgiram nos vazios onde antes eram pastos que rodeavam a cidade. Áreas 
relativamente planas e de lotes grandes, trouxeram um novo padrão a José Bonifácio.  
Há grande variedade de tipologias de edificação. Arvores recentemente plantadas são pouco 
visíveis. 
Caráter 
A variedade de tipologias confere unidade ao conjunto. Como é uma área nova e em crescimento, 
existe expectativa de sua consolidação como bairro a médio prazo. As árvores ainda pequenas mas 
presentes em todas as ruas permitem vislumbrar a vegetação como um dos elementos marcantes no 
futuro. Caráter Fraco com Potencial de melhoria. 
 

 
Imagem 11: Vista aérea dos Novos Bairros em crescimento. Vários vazios em meio às edificações. Residências de grande porte, 
telhados coloridos e recortados, uma grande variedade de tipologias. 2007. Acervo: Luciano Catarucci. 

 

 
Imagem 12: Croqui dos Novos Bairros que surgem distantes do Centro Histórico e no topo da encosta, local plano com arborização 
em formação. 

 
13. Setor 5 - Paisagem dos Conjuntos Habitacionais 
Descrição 
Os primeiros conjuntos habitacionais surgiram na década de 70 e tiveram continuidade de 
construção até os anos 90. Estão localizadas “do outro lado do rio”, na periferia da cidade. Alguns 
conjuntos, como por exemplo o Cassetari, utiliza o antigo caminho de tropas como acesso. Décadas 
depois da implantação, a aridez inicial foi amenizada pela arborização. As quadras longas e de lotes 
fundo a fundo estão intensamente ocupadas. Os conjuntos habitacionais contrastam com a dimensão 
dos lotes e porte das edificações do centro histórico e outros bairros antigos. Outro elemento 
marcante é a mata ciliar que vai margeando o bairro. 
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Caráter 
Os conjuntos habitacionais antigos contrastam com os mais novos. A arborização e a mata ciliar 
definem eixos estruturais verdes que reforçam os limites do bairro. Caráter médio fraco. 
 

 

Imagem 13: Vista aérea do Conjunto Habitacional Jardim Carlos Cassetari. Longas quadras densamente ocupadas cercadas. A 
vegetação define longos eixos verdes. 2007. Acervo: Luciano Catarucci. 

 

Imagem 14: Croqui dos Conjuntos Habitacionais e sua arborização densa junto aos córregos. 

 
14. Setor 6 - Paisagem de Condomínio 
Descrição 
Terra Nostra é um condomínio murado que surgiu recentemente no entroncamento da rodovia e do 
acesso à cidade. Para quem chega à cidade, o muro contínuo tem forte impacto visual. 
Existem poucas construções intra muro. A moda dos condomínios murados, segurança ou status, 
vem invadindo um bom numero de cidades pequenas.  
Caráter 
O Terra Nostra, localizado em local estratégico, no entroncamento da rodovia e acesso, é visível de 
longe. Isolado no meio de antigas áreas de pastagem, o crescimento da cidade e a ocupação do 
entorno poderá anular, talvez, o impacto visual do muro. É difícil de ser analisado segundo os 
parâmetros utilizados, mas podemos definir seu caráter pelo contraste. Caráter médio. 
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Imagem 16: Vista aérea do Condomínio Terra Nostra. Margeia a rodovia na entrada da cidade. Local de antigas pastagens e ainda 
pouco ocupado. 2007. Acervo: Luciano Catarucci. 

 
Imagem 17: Croqui do Condomínio Terra Nostra e seu elemento de maior impacto, o muro que o circunda.  

 
15. Setor 7 - Paisagem das Áreas Industriais 
Descrição 
Localizada em áreas planas ao longo dos principais acessos da cidade, antigos caminhos das tropas. 
Grandes barracões industriais implantados em grandes lotes evocam uma outra José Bonifácio. No 
final do primeiro acesso fica a estátua do Cristo Redentor 
Caráter 
Os barracões industriais com coberturas de alumínio, cercados de bem cuidados jardins, marcam os 
acessos da cidade. Caráter médio 
 

 
Imagem 18: Vista aérea da Avenida Pólo Industrial. Uma área plana embasada com grandes barracões ao longo da avenida 2007. 
Acervo: Luciano Catarucci. 
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Imagem 19: Croqui da Avenida de acesso à cidade, cercada pelos grandes barracões e jardins bem cuidados. 

 
16. Setor 8 - Paisagem Utilitária 
Descrição 
Paisagem utilitária ou working landscape são considerados as áreas de pastagens e de plantação ao 
redor do núcleo urbano. Novos empreendimentos vão surgindo como ilhas nestes vazios de áreas 
planas. 
Caráter 
De qualquer ponto da cidade podem-se ver os vazios, pastos que circundam a cidade. Em conjunto 
com as matas que acompanham os córregos, são partes indissociáveis da paisagem de José 
Bonifácio. Caráter médio para forte. 
 

 
Imagem 20: Vista aérea dos limites da cidade, onde os elementos da paisagem se alternam em áreas de pastagem e pequenas 
plantações. 2007. Acervo: Luciano Catarucci. 

 

 
Imagem 21: Croqui da paisagem utilitária que acompanham os Córregos e ultrapassa os limites da cidade. 
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CONCLUSÃO 
O estudo da paisagem, antes considerada comum, de José Bonifácio revela a existência de 
paisagens-tipo que foram sendo definidas por momentos históricos, algumas moldadas lentamente e 
outras de surgimento instantâneo. 
Cada paisagem tipo exige diretrizes próprias para a manutenção, construção de paisagens. Sob esse 
aspecto, o controle de edificações e intervenções de impacto pela dimensão e visibilidade, o tipo de 
arborização e a ocupação de vazios (pastagens) indissociáveis de José Bonifácio constitui temáticas 
emergentes. 
Não menos importante pode ser repensar a paisagem dos conjuntos de cidades pequenas que se 
estruturam através de uma linha histórica chamada caminho de tropeiros.  
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