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1 INTRODUÇÃO: 

A busca por definir o objeto central de estudo da geografia tem sido constante. O espaço tem 
sido considerado como tal, entretanto, outras categorias como lugar, paisagem, território, 
região, também são preocupação dessa ciência. 

Para o presente trabalho a importância está em considerar essas categorias não somente como 
objeto de estudo, mas principalmente como instrumentos para os conhecimentos de natureza 
geográfica. Neste caso enfatizaremos a categoria paisagem. 

Como objeto de estudo, entre as principais preocupações está a de atribuir a ela uma definição 
e como instrumento utilizá-la como sinalização, um indicador para a ciência geográfica.  

É preciso compreender a paisagem de dois modos: por um lado ela é vista por um 
olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência, julgada (e 
eventualmente reproduzida) por uma estética e uma moral, gerada por uma política, 
etc. e, por outro lado, ela é matriz, ou seja, determina em contrapartida, um olhar, 
essa consciência, essa experiência, essa estética, essa moral, essa política, etc 
(BOBEK, HANS; SCHMITHÜSEN, JOSEF). 

A epistemologia da geografia é enriquecida pela busca de conceituar e situar a paisagem, 
considerada uma categoria elementar para essa ciência. É nesse sentido que ela aparece como 
seu objeto de estudo. Então podemos entender que ela se faz objeto da geografia justamente 
por ser um importante instrumento para essa. É instrumento por manifestar através de uma 
morfologia, atividades, costumes, relações humanas, dando subsidio para a compreensão da 
realidade.  

A tarefa da geografia é concebida como o estabelecimento de um sistema critico que 
envolva a fenomenologia da paisagem, de modo a captar em todo o seu significado e 
cor a variada cena terrestre (SAUER, CARL apud CORRÊA, 1998). 

Intenta este estudo compreender a importância da paisagem e situá-la dentro dos estudos 
geográficos. Especificaremos a paisagem como instrumento e objeto de estudo a partir de sua 
face local, de uma particularidade. 

Toda paisagem tem uma individualidade, bem como uma relação com outras 
paisagens e isso também é verdadeiro com relação às formas que compõem a 
paisagem (SAUER, CARL, apud CORRÊA, 1998). 
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Nesse contexto, apresentaremos a paisagem resultante do processo de urbanização de dois 
bairros de Vitória (ES) - Brasil: Praia do Suá e Enseada do Suá. Sendo que o último foi 
produzido em decorrência de um aterramento executado nos limites do primeiro, na década de 
1970. A paisagem atual visualizada é de um bairro antigo (mesclado com formas novas e 
velhas) e um bairro novo (arquitetura moderna), “convivendo juntos”. O contraste da 
paisagem é um indicador de que o lugar passou por transformações, isto é, resultado de 
distintas relações humanas, mudanças econômicas e novas perspectivas que a cidade passou a 
ter. 

Para o desenvolvimento do artigo foram realizadas observações empíricas em campo, 
depoimentos de moradores e freqüentadores dos bairros e análises documentais.  Iniciou-se o 
estudo com o seguinte questionamento: o que é paisagem? Da diversidade de respostas 
encontradas, optou-se por uma que satisfizesse no momento (provisoriamente), como ponto 
de partida desse estudo “considera-se a paisagem como sendo o resultado material de todos os 
processos (naturais e sociais) que ocorrem em um determinado sítio” 3, as mudanças nesses 
implica mudança de paisagem. Definição essa a qual complementamos, com base em 
observação empírica: a paisagem não é só para ser vista, mas, vivenciada, experimentada, 
apropriada e desapropriada. Olhada assim traduz um modo de vida proveniente de um modo 
de produção “… para o senso comum do pensamento ocidental, a paisagem se reduz a uma 
porção do espaço que pode ser observada com um golpe de vista” (HOLZER, WERTHER, 
1999). 

Cabe então a Geografia, que a tem como objeto e instrumento de estudo, buscar a essência das 
paisagens a serem estudadas e compreender seus processos. 

O conceito de paisagem é amplo e genérico, perpassa pelas naturais e pelas culturais, aqui 
enfatizaremos as paisagens resultantes de planejamentos urbanos. Esses últimos, responsáveis 
por produzirem formas diferenciadas de paisagens, por meio de: aterros, cores, praças, 
monumentos, ruas, avenidas e várias outras formas de urbanização, que embelezam, dão 
infra-estrutura, produzem um bem-estar, geram conflitos (por meio de contradições). Na 
produção da cidade percebem-se jogos de forças sutis, nas quais a estética tenta “encobrir” os 
verdadeiros objetivos desses planejamentos.  

A forma de estudar e pensar a cidade, moldada pela urbanização, tem a ver com a idéia de uso 
de elementos da paisagem como instrumentos e caminhos para a compreensão da concretude 
espacial. Contemplam essa temática as formas de produção e apropriação da cidade, sendo 
esta última considerada como uma construção proveniente do processo histórico, refletida na 
forma da cidade, na paisagem visualizada. 

O objeto maior de estudo da Geografia é o espaço, logo, a paisagem é o seu melhor 
instrumento. Toda lente de natureza geográfica é capaz de nela identificar a forma e o 
processo de construção do espaço que ela representa. Porém essa identificação nem sempre é 
fácil, sobretudo no processo globalizante atual, que acelerou as formas de construções 
espaciais, carregando com mais intensidade a paisagem de sobreposições. A paisagem 
advinda do processo de urbanização pode ser um ponto de partida para a compreensão da 
cidade. No entanto, há resistências culturais, heranças do processo histórico, inerentes à 
paisagem, indicadores de tempos pretéritos, as quais podem ser também formas de olhar a 
cidade. 

                                                 
3 Disponível em: http:// pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem. Acesso em 30.jun.08. 
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A cidade é a ordem próxima, apresentando materialidade, em que a dimensão da localização é 
uma categoria. O urbano representa a ordem distante, em que o cotidiano é a categoria. Essa 
diferenciação aproximaـse da relação espaço/paisagem, pois pode se considerar o espaço 
ordem distante, enquanto a paisagem, uma ordem próxima, se reportando à idéia 
essência/aparência. 

Inferiu-se a paisagem como instrumento essencial no fornecimento de subsídios para o estudo 
da natureza geográfica. Estudando os aspectos físicos, urbanos, sociais e/ou econômicos de 
um determinado lugar, os indicadores da paisagem convidaram e convidam (se apresentam) à 
reflexão sobre o espaço a ser analisado, sendo este, resultado de um processo histórico 
presente e aparente no dinamismo espacial. 

O passado passou, e só o presente é real, mas a atualidade do espaço tem isto de 
singular: ela é formada de momentos que foram, estando agora cristalizados como 
objetos geográficos atuais, essas formas – objetos, tempo passado, são igualmente 
tempo presentes, enquanto formas que abrigam uma essência dada pelo 
fracionamento da sociedade total. Por isso o momento passado está morto como 
tempo, não porém como espaço (SANTOS, MILTON, 2007). 

Nesse estudo, pretende-se considerar o velho: a Praia do Suá, que representa o passado 
(proveniente de um modo de produção), e o novo: Enseada do Suá, que representa o presente 
(proveniente de um modo de produção atual) e o futuro ou o futuro-presente (o progresso).  

2 ESPAÇO E PAISAGEM 

Segundo Santos (1991) “o espaço pode ser concebido como resultado das ações que os 
homens promovem sobre objetos naturais e artificiais, dando forma ou modificando-os”; o 
nosso entendimento é que os objetos referidos pelo autor podem ser chamados de paisagem, 
que é modelada e remodelada num processo contínuo, pela sociedade, como forma de 
organizar ou produzir um espaço. 

O espaço é produzido seguindo uma ótica social que utiliza objetos para essa produção, 
estando assim, esses objetos submetidos às decisões da sociedade que os qualifica e quantifica 
de acordo com interesses (de alguns) do momento. Objetos que podem ser identificados ou 
percebidos na dinâmica espacial com funções e formas definidas conforme o pensamento de 
Santos (1992). A paisagem aparece como componente do espaço, elas podem ser alguns dos 
objetos utilizados na produção do espaço. É a partir dela que classificamos um local como 
uma favela, uma periferia, uma centralidade, um centro urbano, agrário ou uma cidade 
turística.  

É na mudança de forma dos objetos que visualmente percebe-se alteração nas paisagens; 
estando essa modificação dotada de subjetividade, na qual o campo visual é explorado ou 
manipulado, pois na maioria das vezes, não aparece de imediato à intenção de uso e 
exploração do espaço (função). A cada forma, nova paisagem e nova função. Santos (1992) 
diz que novas formas são criadas ou reformadas para atender a determinadas funções 
inerentes ao processo de produção capitalista, as quais ele chamou de “novo”. Quando a 
paisagem “envelhece” [grifos das autoras], perdendo a função pela qual foi produzida 
(contrastando com novo modo de produção) é substituída por outras formas, das quais 
surgirão novas paisagens; essas “antiguidades” (com valor de uso) recebem a nomenclatura 
indicada por Santos (2006, p.92), a seguir, 
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Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, 
paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que 
as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se 
apresentam como formas isoladas ou como arranjos. 

Essas formas antigas (paisagens que lembram um passado) chamadas por Santos, de “velho 
ou rugosidades” ficam no espaço (resistindo às mudanças) como obstáculos à criação do novo 
que em contrapartida, força a saída do velho. Fica estabelecido nos lugares, um jogo de forças 
(imposição de novas paisagens em contraposição às antigas) lembrando um dos cinco 
princípios do poder apresentado por Foucault (1976, apud GALLO, 2007, p.42), quando este 
autor diz que “ninguém é apenas passivo nas relações de poder”; afirmando em outro 
princípio que “o poder vem debaixo” (sic), que dominador e dominado “são agentes e 
pacientes do poder”. Percebe-se na “disputa” [grifo das autoras] espacial, “um jogo de 
forças”, na qual a “rugosidade” fica como impedimento a expansão urbana em sua totalidade 
(criação do novo). Os resquícios do passado (velhas paisagens) como denominou Santos 
(1992), resistem às mudanças, dificultando que as marcas da produção (anterior) do espaço 
sejam completamente apagadas, esquecidas. O espaço é constantemente 
construído/desconstruído/reconstruído por intermédio da agregação/desagregação de novos 
elementos formadores de paisagens; as formas antigas permanecem como “recordações”, se 
contrapondo com as novas, as inovações; em alguns lugares a paisagem visualizada é um 
“mesclado” de formas homogêneas (como nos condomínios de prédios e casas e em cidades e 
bairros planejados) e heterogêneas (como nas cidades turísticas e/ou remodeladas), na qual 
ocorre uma sobreposição de elementos novos e velhos, tentativas de homogeneização 
(LEFEBVRE, 2002).  

De acordo com Santos (2006, p. 66 e 67), “as paisagens estão contidas no espaço assim como 
o espaço contém as paisagens, no entanto as paisagens são visualizadas no espaço em 
porções”. A paisagem urbana não é “autônoma” [grifos das autoras], é construída, produzida, 
tem conteúdo objetivo e subjetivo (não é neutra); sem esse componente “modelador de formas 
e produtor de modo de vida”, o entendimento do espaço urbano fica dificultado, dado à 
complexidade desse. A paisagem dá características ao espaço de acordo com Santos (2006). 
Esse autor faz diferenciação entre espaço, paisagem e configuração territorial, conceitos esses, 
que com freqüência são confundidos, segundo ele. 

A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças 
que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O 
espaço são essas formas mais a vida que as anima. A palavra paisagem é 
freqüentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. Esta é o 
conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. 
A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível 
abarcar com a visão. Assim, quando se fala em paisagem, há, também, referência à 
configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas expressões é 
indiferente. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse 
sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma 
construção transversal. O espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, 
uma situação única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de 
formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da 
intrusão da sociedade nessas formas-objetos. Por isso, esses objetos não mudam de 
lugar, mas mudam de função, isto é, de significação, de valor sistémico (sic). O 
espaço é a sociedade, e a paisagem também o é. No entanto, entre espaço e paisagem 
o acordo não é total, e a busca desse acordo é permanente; essa busca nunca chega a 
um fim. A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos 
diferentes, porém coexistindo no momento atual [...]. 
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Infere-se que a paisagem possui indicadores que contribuem para o estudo do espaço, que 
existe uma articulação entre aparência e essência; nesse contexto, a paisagem é a aparência, 
mas pode ser também a essência, que mescla elementos físicos, sociais, psicológicos e 
imaginários que fazem parte da construção do espaço. Sendo assim, há diferentes formas de 
percepção (subjetividade) dessa paisagem, provenientes da formação e/ou intenção do 
observador. Julgou-se válido inferir que a paisagem conta uma história, da qual é coadjuvante. 

Silva 4comenta que “a remodelagem de cidades por vezes implica na camuflagem e remoção 
de elementos “indesejáveis” da mesma forma, aspectos “desejáveis” são enfatizados ou 
simplesmente inventados sem preocupação com a história e cultura locais”. Este aspecto é 
constatado não só nas cidades turísticas, mas em todo processo urbanístico. O valor de troca 
se sobrepondo ao valor de uso faz com que a estética seja muito valorizada, em detrimento de 
outros elementos importantes para a população do lugar, parecendo não haver preocupação 
com a opinião de quem habita esses locais. Assim, alguns “elementos indesejáveis” [grifos da 
autora], são banidos dos lugares (entre esses, os moradores). 

As imagens das belezas naturais locais, muitas vezes, são objetos de manipulação em mãos de 
publicitários e outros profissionais que com excesso de cores, sobreposições de imagens criam 
“ilusões de óticas” para ofuscar a visão real; trabalhando com o imaginário das pessoas 
“mostram” paisagens “deturpadas”, irreais. 

A seguir detalharemos a produção dos espaços relativos a esse estudo; paisagens naturais, 
descontruídas em detrimento de novas paisagens, que explicitam intenções de nova produção 
dos lugares (reconfiguração da cidade), objeto desse estudo. 

3 HISTÓRICO DA PRAIA DO SUÁ 

A Praia do Suá é considerada um local de fortes tradições que tem suas origens ligadas à 
formação de uma vila de pescadores, os quais vieram de Póvoa do Varzim, em Portugal no 
início do século XX, sendo um dos bairros mais antigos de Vitória. A formação dessa vila de 
pescadores foi facilitada (o acesso, inclusive) pela execução de algumas obras do projeto “O 
Novo Arrabalde” (primeiro plano de urbanização da cidade de Vitória), criado com a 
finalidade de expansão de Vitória, elaborado pelo urbanista e engenheiro-sanitarista, 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, em 1896, no governo de Muniz Freire (responsável 
pelo projeto).  

O início da ocupação da Praia do Suá, segundo Derenzi (1965) se deu em 1906, facilitada pela 
existência de uma linha de carros urbanos, à tração animal e depois a vapor, que ali terminava. 
De acordo com esse autor, a Praia do Suá no início do século XX era coberta de intensa 
vegetação, quer de mangue, nos alagadiços, quer de cajueiros, palmeiras e arbustos próprios 
de solo arenoso, confirmado por antigos moradores do lugar, que guardam a lembrança de um 
local desprovido de condições urbanas satisfatórias, pois na época havia somente água, mato e 
areia (NEVES E PACHECO, 1996) .   

Uma das tradições do local é a homenagem a São Pedro (santo padroeiro), trazida por 
pescadores portugueses, reforçada pela chegada de 200 imigrantes açorianos, na década de 30. 

                                                 
4 A imagem da cidade turística: promoção de paisagens e de identidades culturais. Disponível em: 
www.vitruvius.com.br/arquitetos/PRQ000/esp263.asp. 
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O evento cultural comunitário em homenagem a São Pedro, “protetor dos pescadores”, é 
considerado o mais antigo do lugar. De herança restou também a tradição da procissão 
marítima, que no início era feita apenas com barcos a remo e atualmente outros tipos de 
embarcações participam do evento. A procissão marítima em homenagem a São Pedro faz 
parte do evento e começou em 1928, de acordo com a imprensa local. A festa é realizada 
todos os anos no final do mês de junho. A primeira ocorreu na antiga aldeia de pescadores 
portugueses, que fundaram o bairro. Atualmente é realizada no aterro da Enseada do Suá, em 
uma vila cenográfica que reproduz a antiga aldeia de pescadores, patrocinada e organizada 
pela Prefeitura Municipal de Vitória, não mais pelos pescadores e com características de feira 
comunitária e não de festa junina. A procissão dos barcos de pescas é o ponto alto dos festejos 
religiosos, havendo premiação para os barcos mais destacados. As embarcações enfeitadas 
partem de um cais denominado de Alvarenga (mudado de lugar em decorrência do aterro) e 
atravessam o canal de Vitória até a ponte Florentino Avidos (limite do município de Vitória). 
Em frente ao Convento da Penha, os fiéis agradecem e pedem benção a São Pedro, com 
queima de fogos. Na ocasião é realizada também a benção do anzol. Dentre as atrações 
culturais, também é famosa a malhação do Judas realizada no sábado de aleluia. 

De acordo com a imprensa local, antigos moradores relataram que o termo Suá originou-se da 
semelhança do som emitido por um imigrante francês, que ao chegar à colônia de pescadores, 
para apreciar as belezas do local, cumprimentava a todos com um alto, “Bon Soir” (boa 
noite). Outra versão existente para o nome é que os moradores do centro para irem a pé até a 
praia tinham que “suar”, devido dificuldades de acesso na época. 

O comércio do bairro é movimentado ainda pela tradição da pesca (não mais artesanal), 
juntamente com outras atividades (de serviços, inclusive). Bares e restaurantes, assim como 
diversas peixarias (atualmente onze), estão localizados na rua Almirante Tamandaré, onde 
ainda se verifica “espaços residuais”, “fragmentos dos passado” (SEABRA, 2004), inclusive o 
cheiro do peixe, que incomoda os visitantes. Cheiro esse, proveniente também do 
descascamento de camarões, executado por máquinas pertencentes as grandes peixarias 
existentes no local. 

A Praia do Suá foi um dos primeiros bairros de Vitória e sua expansão surgiu em decorrência 
dos seguidos aterros no lugar, antes ocupado pelo mar. A Praia do Suá localiza-se entre dois 
morros, nos quais surgiram as comunidades (consideradas como bairros pelo IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) de São José, Santa Helena e Jesus de Nazaré, após 
constantes invasões nos terrenos, o que atualmente está sendo um problema, comum aos 
bairros cercados por favelas, nos quais a segurança dos moradores fica comprometida até 
pelas pessoas de bem que lá habitam.   

Até o final dos anos de 1960, os habitantes da Praia do Suá eram, em sua maioria, famílias de 
pescadores, que tinham o mar à sua porta e o Convento da Penha como paisagem predileta, 
dada à religiosidade local.   

Nos anos de 1970, um evento de grande porte (outro planejamento urbano), “O Aterramento 
da Praia do Suá”, que deu origem a “Enseada do Suá” (criada com objetivo de descentralizar 
o centro de Vitória), causou impactos visuais, auditivos, viários e outros na estrutura desse 
local de estudo. Descentralizar foi o verbo utilizado no projeto do aterramento. 

Antes do aterramento, a Praia do Suá era limitada pelo mar (sem saída). Atualmente lugar de 
passagem de veículos que se dirigem há vários pontos da capital, também em decorrência da 
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Terceira Ponte, do Shopping Vitória, órgãos públicos e setores de serviços, localizados na 
Enseada do Suá (que constitue uma centralidade).  Após a ocorrência do aterro, a grande parte 
aterrada foi chamada de “Finalzinho da Praia do Suá” e, com a conseqüente urbanização, foi 
denominada de Enseada do Suá, local de especulação e valorização imobiliária, onde estão 
localizados a Terceira Ponte (denominada Darcy Castelo de Mendonça), o Shopping Vitória 
(maior centro de compras da capital) e instituições públicas e de serviços diversificados. Essa 
dinâmica espacial foi constatada em fotos aéreas que demonstram o lugar antes do 
aterramento e as transformações pós-aterramento. 

A Praia do Suá “perdeu” o seu “finalzinho” e atualmente contribui para “desafogamento” do 
trânsito de Vitória (lugar de passagem) sendo este um dos objetivos do projeto urbanístico que 
deu origem à Enseada do Suá.  

Com o aterramento “encerra-se” um ciclo da história de um lugar, constituído de uma 
paisagem típica de vila de pescadores e inicia-se outro (em produção), denunciado pelo 
aparecimento de outro tipo de paisagem (moderna), apesar de persistirem algumas lembranças 
do passado, tais quais: pescadores, venda de pescado, o Restaurante São Pedro, a igreja São 
Pedro, o Hospital São Pedro (transformado em Pronto-atendimento), a Colônia de pescadores, 
etc. 

Espaços produzidos, ampliados e/ou reduzidos levam à expectativa de que moradores da Praia 
do Suá, principalmente aqueles que vivenciaram (e vivenciam) as mudanças ocorridas, 
poderiam ter muito a contar, o que constatamos. 

Em entrevista com alguns habitantes do lugar, percebemos que existe um saudosismo, à época 
anterior ao aterramento, bem presente em bate-papos do dia-a-dia, por parte deles (os poucos 
que permaneceram no lugar e/ou que ainda estão vivos), famílias de pescadores, inclusive. As 
histórias orais escutadas (e vivenciadas) no cotidiano, as imagens guardadas em documentos e 
fotografias, resgatam não só a memória e paisagem do lugar, mas também, e principalmente, 
o espaço-tempo dos sujeitos que construíram essas histórias, o que não deve ser descartado, 
mas preservado, pois Santos (2005, p. 63) diz que a “sociedade evolui no tempo e no espaço” 
e que “tempo e espaço conhecem um movimento que é, ao mesmo tempo, contínuo, 
descontínuo e irreversível”; ‘tomado isoladamente, o tempo é sucessão, enquanto o espaço é 
acumulação, justamente uma acumulação de tempos’. Dada à irreversibilidade do processo 
urbanístico, decerto que somente lembranças da paisagem tradicional restarão daqui a algum 
tempo no lugar; onde já se percebe essa acumulação de tempos referida por Santos (2005), 
constatada pela visualização de formas diversificadas e funções indefinidas, devido ao 
movimento referido por este autor, que além de irreversível é também, contínuo e descontínuo 
ao mesmo tempo, sob a aparência de sobreposições, as quais dificultam um entendimento da 
paisagem local (carregada com objetos distintos, híbridos).  

 Mas para entender as relações existentes numa sociedade, não basta apenas – e 
dissociadamente – conhecer suas partes. É necessário levar em conta outros aspectos. Nesse 
contexto, o estudo é uma tentativa de acompanhar uma mudança de paisagem que conta uma 
história (interrompida e talvez, prestes a ser esquecida), construída também pelos moradores, 
co-participantes da produção de um espaço e outra em construção, visualizada pelas paisagens 
que emergem.  

O processo urbanístico se dá muitas vezes sob a forma de dominação e de violência (mesmo 
que simbólica), no qual as pessoas são “obrigadas” a acatar as determinações das iniciativas 
estatais e/ou privadas, como ocorre nas desapropriações. Há nesse evento, também a 
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segregação dos lugares e pessoas, por intermédio da visualização da paisagem (a paisagem 
anuncia e denuncia). 

A urbanização se espacializa por meio das relações sociais, sendo assim, é necessária à 
convivência social, mas é contraditória e conflituosa. Ela intervém na paisagem “original”, 
construindo uma nova paisagem, de interesse público e privado, na maioria das vezes. O 
processo urbanístico traz mudanças bruscas e irreversíveis na paisagem e também nas 
pessoas: traz status, valorização imobiliária ao local que estes habitam - perspectivas, 
oportunidades, mas também: descaracterização dos lugares, intromissão na história dos 
sujeitos, segregação (o indivíduo é um somatório de vivências e experiências), 
conseqüentemente, perda de identidade (do lugar e das pessoas). O processo urbano, na 
maioria das vezes, surpreende os habitantes do lugar, que assistem às mudanças (não 
passivamente, sem reação); alguns desses não entendem e nem aceitam o fenômeno, ficando 
perplexos, curiosos e revoltados. 

Urbanizam-se para atender os vários segmentos da sociedade, inclusive às classes menos 
favorecidas, por intermédio de infra-estruturas, que são importantes para o bem estar social, 
para a estética da cidade, por questões sanitárias, mas também e, principalmente, por 
interesses políticos. Corrêa (1990) diz que a sociedade deixa suas marcas na organização que 
faz e que essa organização é a própria sociedade espacializada; na maioria das vezes, marcas 
de caráter irreparável, como acontecido no local de estudo, quando o mar que limitava a Praia 
do Suá foi aterrado e o aterramento urbanizado. Parte da história dos sujeitos foi encoberta 
com a terra, ocasionando uma mudança brusca na paisagem do local e na vida das pessoas que 
ali moravam, pois no nosso entendimento, a alteração de paisagem e de modo de vida 
caminham juntos. Semelhante processo ocorre nas apropriações/desapropriações, quando o 
sujeito “é obrigado” a deixar seu lar (parte de sua história de vida fica ali). A paisagem 
produzida pelo processo urbano anuncia/denuncia à segregação. 

A urbanização (modificadora de paisagem) pode causar sentimentos ambivalentes nos sujeitos 
(conflitos), que ficam com saudade do velho e expectativa do novo, Santos (2005, p. 28) fala 
que: 
 

O modo de produção expressa-se pela luta e por uma interação entre o novo, que 
domina, e o velho. O novo procura impor-se por toda a parte, porém sem poder 
realizar isso completamente. O velho é o modo de produção anterior, mais ou menos 
penetrado pelas formas sociais e pelas técnicas que correspondem ao modo de 
produção novo, mas sempre comandado pelo modo de produção novo. Daí chamar-
se a esse modo de produção “atual” (grifo do autor), em plena existência, um modo 
de produção puro: ele não se realiza completamente em parte alguma. 
 

Não havendo, portanto, uma total submissão e passividade nas relações sociais, mas 
interações, trocas, interesses, relações de poder como diz Foucault (1976).  

Devido ao fato de Vitória ser uma ilha, sua expansão física dependeu de aterramentos de mar 
e mangues5, o que foi ocorrente desde 1920, de acordo com o nosso estudo. Várias áreas 
foram aterradas dando surgimento aos bairros de Vitória. Os aterros contribuíram para o 
crescimento físico e desenvolvimento da cidade de Vitória, como se evidencia a seguir. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.car.ufes.br/aterros_vitoria/defaut.asp?arq=conteudo/regiao_bento_ferreira. Acesso 
12.fev.2009. 
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4 HISTÓRICO DA ENSEADA DO SUÁ 

O aterro de toda a área conhecida como Enseada do Suá foi realizado na década de 1970 pela 
empresa denominada COMDUSA (Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento 
Urbano). Grande parte desta área foi reservada ao uso institucional e comercial como forma 
de transferir parte das atividades desenvolvidas no Centro da Cidade [objetivo era criar uma 
nova centralidade]. O cais onde ficavam atracados os barcos de pesca na Praia do Suá, deu 
lugar à rua denominada “João Batista Parra” (que divide a Praia do Suá da Enseada do Suá), 
onde está situada a Biblioteca Pública Estadual e próxima a um Pronto-Atendimento 
Municipal 24 horas, antigo hospital São Pedro [hospital dos pescadores]. 

A obra do aterro [hidráulico] foi finalizada em 1978, conforme relatório municipal do ano de 
19796, acabando com várias praias, inclusive a existente na Praia do Suá. Na época, foi 
proposto um plano de estruturação de uma zona institucional no aterro do Suá, transportando 
para a área serviços administrativos estaduais [e atualmente, também federais]. Entre os 
vários objetivos desse plano de estruturação constava o descongestionamento do centro da 
cidade.  

A única área residencial se localizava próximo a Terceira Ponte, com cerca de 200 lotes e área 
média de 420 m2, de acordo com a mídia impressa. Estes lotes foram vendidos pela Condusa 
em condições especiais, através de licitação, na modalidade Concorrência, na qual, os 
interessados entregavam uma carta lacrada contendo o valor do lance. Entretanto, por 
intermédio da paisagem atualmente visualizada, percebe-se que a função do bairro está em 
processo de modificação: edifícios de arquitetura moderna (de países de primeiro mundo ou 
desenvolvidos), em formato de torres, para uso residencial (em construção), o que fazia parte 
do projeto urbanístico original elaborado pelo arquiteto Jolindo Martins Filho, que em relato à 
imprensa escrita disse que propôs uma área preferencialmente residencial para toda extensão 
da área a ser aterrada. Entretanto, sua privilegiada localização despertou grande interesse dos 
empresários de Vitória, na época, o que resultou, segundo o autor, na realização de inúmeras 
alterações no projeto, alterando assim o seu intuito inicial. Passando assim o lugar, no 
momento atual, por uma mudança de produção, notória na paisagem observada.  

O fato é que a morfologia apresentada por ambos os bairros é contrastante, fazendo da 
paisagem um indicador de que os dois passaram por processos distintos de produção “estudar 
uma paisagem é antes de tudo apresentar um problema de método”. (BERTRAND, 
GEORGES, 2004). 

Ao escolher uma área de estudo, como nesse caso, tem-se a opção de utilizar a paisagem 
como o ponto de partida para aprofundar e compreender a formação daquele espaço. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Anterior aos anos 1970, no local onde é o bairro Enseada do Suá visualizava-se uma paisagem 
natural – o mar [utilizado para pesca e entretenimento dos moradores] e uma paisagem 
cultural – o Convento da Penha [expressão de uma religiosidade] - e a festa religiosa que os 
moradores faziam para festejarem o dia do santo padroeiro (São Pedro) e também se 
confraternizarem. Durante os festejos da “Festa da Penha”, realizada no Convento, localizado 

                                                 
6 Disponível em http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/praiadosua1.htm. Acesso em: 12.fev.2009. 
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num mirante do outro lado do mar, os habitantes do lugar assistiam a queima de fogos 
reunidos em frente ao mar, que margeava a Praia do Suá. Durante a década de 70, enormes 
“dunas”, provenientes não de processos eólicos, mas do aterramento “desviaram o mar” 
[dando uma nova configuração a paisagem do lugar], juntamente com crianças e adultos que 
utilizaram o aterro para lazer (prática de esportes, inclusive). A partir dos anos 1980, a 
paisagem visualizada é de uma grande ponte, um Shopping Center, trânsito intenso e edifícios 
“em forma de espigão”, bem altos com formatos de arquitetura moderna, que impedem que a 
paisagem cultural e natural – o Convento da Penha e o mar sejam visualizados pelos 
moradores da Praia do Suá, causando uma forma de poluição visual e comprometendo a 
ventilação do local. 

As contradições do lugar, notórias no desenvolvimento desse estudo, apareceram em forma de 
conflitos, por ocasião das entrevistas, percebemos que os habitantes do lugar (Praia do Suá), 
tinham dificuldade em se expressar no tocante às mudanças ocorridas e ocorrentes [juízo de 
valor]. Alguns atribuíram à violência pela qual passa o lugar, as transformações decorrentes 
da urbanização, dizendo que no passado não acontecia isso, que o bairro era pacato e 
acolhedor. Outros habitantes disseram que as mudanças trouxeram valorização imobiliária 
(alguns alugam seus imóveis) e importância ao lugar, decorrente ainda, da proximidade que 
agora existe em relação ao outro município, Vila Velha [onde está localizado o Convento da 
Penha] e também ao Shopping Vitória [cinemas, lojas, praça de alimentação e outros], Posto 
de Saúde, Pronto atendimento e alguns consultórios especializados. Importante destacar que o 
Pronto Atendimento Municipal 24 horas foi motivo de controvérsias na fala de alguns 
moradores, que disseram que a instalação deste, aumentou a violência por meio do aumento 
de freqüentadores do lugar [pessoas desconhecidas, estranhos]. Essa instituição recebe 
moradores de vários outros locais e também presidiários, deixando comprometida a relação de 
vizinhança que existia no lugar. Relataram que pedintes e moradores de rua, assim como, 
arrombamentos são constantes no bairro, que consta com um posto da polícia [próximo ao 
Pronto-atendimento 24 horas], que mediante essas e outras reclamações [tráfico de drogas] 
passaram a trabalhar 24 horas por dia, a partir do mês de janeiro de 2009. 

Vale ressaltar, em relação à paisagem urbana, que o Pronto-atendimento fica no limite entre 
os bairros estudados, sendo notória (visível), a contradição que este traz aos lugares 
mencionados. A paisagem visualizada é de edifícios modernos [que convidam a elite morar] 
de um lado e um pronto-socorro, que atende à população em geral do outro, nos lembrando as 
palavras de Foucault (1988) que dizia que é no interior do espaço urbano que deveria ser 
calculado a localização do hospital, e que no passado os bairros eram organizados entre 
pobres e ricos, para manterem a distância entre esses, o que não se verifica na paisagem 
observada nos espaços estudados, nos quais duas favelas, também se localizam nos limites 
desses, dando também uma configuração à paisagem local. 

No primeiro planejamento urbano que alcançou o bairro Praia do Suá, constava um hospital 
de grandes dimensões, a “Santa Casa de Misericórdia”, que teve início de construção [foto 
dos alicerces datam o ano de 1905, de acordo com o acervo do arquivo público estadual do 
Espírito Santo] no local onde foi edificado o hospital dos pescadores, atualmente pronto-
socorro. Aliás, dois hospitais fazem parte da paisagem do bairro.  

Clientes das peixarias e visitantes ocasionais vêem o lugar como um ponto de comércio e 
ligação da Enseada a outros bairros; não têm, portanto, ligação e nem apego ao lugar (TUAN, 
1980). Para eles, é um lugar como outro qualquer. Pessoas que moram na Praia do Suá após o 
aterramento também não têm esse “apego”, já que não existem lembranças significativas em 
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relação à história primeira da Praia do Suá, alguns desconhecendo, inclusive, o fato do bairro 
ter sido uma vila de pescadores. Para esses, “o progresso” foi providencial “moram bem”. 

Na nova configuração (pós-aterramento), pode ser que a Praia do Suá seja “rugosidade” em 
relação à Enseada do Suá, pois as diferenças visuais existentes nos dois locais são 
perceptíveis: arquitetura [predomínio de edifícios], interesses pessoais (imobiliários), 
empresariais e no tocante à instituições públicas, espaço segregado, na Enseada do Suá; venda 
de pescados, arquitetura (predomínio de casas), pescadores, movimentação de pessoas nas 
ruas [típico de bairros residenciais] na Praia do Suá. Uma convivência bem próxima do 
“novo” com o velho. 

O estudo não pretendeu esgotar a temática, dado a complexidade dela, assim, não se pode 
concluir o assunto, mas encerra-se este estudo que tentou confrontar as diversas noções 
apreendidas com o que julgamos ser pertinente à paisagem, dada à amplitude dessa categoria 
espacial (paisagens naturais, rurais, urbanas, turísticas e/ou a junção de várias destas). 

De forma genérica, em relação às cidades, os planejamentos governamentais sozinhos ou em 
parceria com a iniciativa privada, em nossa ótica são os atores “por excelência” na formação 
de paisagens diferenciadas, demonstrando as contradições e interações entre os espaços 
construídos/descontruídos e vivenciados.  

O direcionamento que foi dado às cidades em detrimento ao campo, parte do princípio de que 
poucos planejamentos são destinados às áreas rurais, essas paisagens “esquecidas”, 
[lembradas no encerramento desse estudo], onde impera, em algumas partes ainda, a 
“paisagem original”.  

A forma simplória e generalizada de como a paisagem é concebida no senso comum “tudo 
aquilo que nós vemos e o que nossa visão alcança” é ofuscada pela paisagem urbana quando 
prédios com vários andares nos grandes centros urbanos impedem que a paisagem natural 
apareça [o sol, o mar, solo etc]; o máximo que a nossa visão pode alcançar são partes do céu; 
tudo que podemos enxergar muitas vezes é um trânsito enfurecido, comércio, pessoas 
movimentando-se pela cidade e grandes prédios ou um conjunto desses, “uma visão híbrida”. 
A visualização do “todo”, elementos naturais e artificiais [contraste da paisagem] é difícil de 
ser contemplado. 

O nosso percurso acadêmico que objetiva concluir uma pesquisa, sem dúvida necessita de 
subsídios quanto a essa categoria essencial da ciência geográfica. Essencial como instrumento 
de análise e por essa essencialidade torna-se também objeto de estudo da ciência Geografia. 
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