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RESUMO 

 
O presente trabalho analisa o conceito da paisagem urbana, relatando a sequência, coerência e 

perspectiva serial de um caminho, segundo os fundamentos de Gordon Cullen e também a 

facilidade com a qual as partes podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente 

segundo Kevin Lynch, de modo que a paisagem urbana possa ser inovada, visando uma mudança 

no cenário urbano, proporcionado maior conforto e direcionamento a população. O cenário utilizado 

como meio de estudo foi a Zona 01 e Zona 37 do Município de Maringá, cada uma com 

características bem definidas. A Zona 01 localiza-se em uma área central e nobre da cidade, 

constando com uma área predominantemente comercial, e possuindo nesta o Eixo Monumental, 

eixo com edificações de importância social e obras monumentais. A Zona 37 localiza-se em uma 

região mais afastada do centro da cidade, região com grande extensão em relação outras zonas, 

predominando uma ocupação residencial, e com características marcantes, como o Contorno Norte 

e o Parque de Exposições. A metodologia adotada para o estudo de caso foi baseado na opinião 

pública, através de um questionário aplicado que continha os conceitos de Kevin Lynch e Gordon 

Cullen, efetuando o reconhecimento do local, baseando-se no que foi abstraído pela pesquisa em 

campo e registrando o observado. Nota-se que a aplicação de tais aspectos enfatizados por Lynch e 

Cullen estimulam a visão das pessoas no meio urbano, sendo relevante a aplicação de tais preceitos 

para as novas área que estão integrando as cidades, mudando o modo da população se localizar e 

escolher caminhos dentro do possíveis percursos que fazem parte do cotidiano nas cidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Cullen, paisagem urbana é a arte de tornar coerente e organizado, 

visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano. Esse 

conceito de paisagem, elaborado nos anos 1960, exerce forte influência em arquitetos e urbanistas 

exatamente porque possibilita análises sequenciais e dinâmicas da paisagem a partir de premissas 

estéticas, isto é, quando os elementos e jogos urbanos provocam impactos de ordem emocional.  

Cullen (2006, p. 11) descreve que a Visão Serial vem a ser uma “sucessão de surpresas ou 

revelações súbitas geradas na paisagem urbana, mesmo se o transeunte caminha com passos 

uniformes”. Quanto mais a visão das pessoas for estimulada, a paisagem urbana tornará mais 

interessante, mais animada, despertando sensações e curiosidade para com o que vier pela frente. 

 Segundo a metodologia sugerida por Cullen (CULLEN, 2006), a descrição da paisagem 

urbana pode ser obtida através da visão serial, que se refere ao percurso de um extremo ao outro da 

planta a passo uniforme, onde se revela a sucessão de pontos de vista. A progressão uniforme do 

caminhante vai sendo pontuada por uma série de contrastes súbitos que têm grande impacto visual e 

dão vida ao percurso, devido ao fato de causar uma série de sensações no ser humano. 

 O interesse de Lynch concentra-se na LEGIBILIDADE do meio urbano, por ele definida 

como a 'facilidade com a qual as partes podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura 

coerente' (Lynch,1960: 13). Destaca esta noção pela importância decisiva que assume no espaço 

urbano como fator básico a orientação e argumenta que no processo de orientação, o vínculo 

estratégico é a imagem ambiental, a representação generalizada do espaço exterior. Entende que a 

imagem é produto de sensações imediatas e da memória de experiências anteriores. 

 Assim, propõe-se analisar a estrutura dessa imagem e dirige, portanto, o seu esforço de 

síntese para identificar os elementos que constituem a estrutura da imagem da cidade. Encontra 

cinco elementos constitutivos - as VIAS, os NÓS, os ELEMENTOS MARCANTES, os BAIRROS 

e os LIMITES – e defende que, uma vez conhecidos e avaliado cada um deles segundo as suas 

próprias características, é possível operar de um modo significativo sobre a cidade. 

 Segundo Lynch, a criação da imagem da cidade se dá a partir do que vê o cidadão e de como 

o interpreta e organiza mentalmente; refere-se a esquemas mentais da cidade, realizados a partir do 

caminhar e integrar-se a cidade, razão pela qual se tem imagens diferentes entre si e com a mesma 

realidade exterior. Um fator que influencia diretamente na definição da imagem da cidade é o nível 

socioeconômico da população, porque a soma de todas essas imagens dá como resultado uma 

imagem pública da cidade. 

 Do ponto de vista teórico Kevin Lynch assinala que os elementos a partir dos quais se 

estrutura a imagem da cidade, são referências físicas, classificando-as em cinco tipos de elementos 

básicos: 

 VIAS – Podem ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais, ferrovias, etc.  

 LIMITES – São as fronteiras entre duas fases, quebras de continuidade lineares: margens 

de rios, lagos, rodovias, muros e paredes. 

 BAIRROS – São regiões médias ou grandes de uma cidade, onde o observador “penetra” 

mentalmente; eles são reconhecíveis por possuírem características comuns.  

 PONTOS NODAIS – Podem ser basicamente junções, um cruzamento, uma convergência 

de vias. 

 MARCOS – Em geral, é um objeto físico de maneira muito simples: edifícios, 

monumentos, obelisco, etc.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Zona 01 

 

2.1.1. Segundo Godon Cullen 

  

 Através de entrevista com os moradores e trabalhadores do bairro foi possivel descrever a 

trajetória que mais caracterizava o bairro, visto que é um bairro de grande movimento por ser uma 

área em suma comercial. Alguns dos moradores entrevistados sugeriram outros caminhos que 

caracterizavam o bairro, como ao longo da Av. Brasil ou Av. XV de Novembro, mas o trecho 

predominante foi a Av. Getúlio Vargas. 

 

 

 
Figura 1 – Zonas Urbanas-Maringá 

   Fonte: Imagem adaptada do Google Earth. 

 

 O trecho percorrido está entre o Terminal de Ônibus Urbano e a Praça de Convivência,  

atravessando  duas avenidas de grande movimento, Av. Brasil e Av. XV de Novembro. Este trecho 

não possui grandes dimensões, entorno de 700 metros, contendo inúmeras caracteristicas. A figura 

02 retrata o percurso. 

 

                     
 

Figura 02 – Percurso definido segundo Cullen. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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 O caminho de maior relevância se inicia a partir do momento que as pessoas deixam o 

terminal de ônibus urbano (figura 03) e se direcionam em sentido a Catedral de Maringá, passando 

pela Praça Raposo Tavares (figura 04), onde encontra uma paisagem marcante, com a presença de 

um teatro a céu aberto, inúmeros moradores de rua, e um ambiente bem arborizado, em seguida 

cruza-se a Av. Brasil, e entra no famoso Eixo Monumental da cidade de Maringá, na Avenida 

Getúlio Vargas (figura 05), acomodando edificações que possuem importância social, um centro 

comercial com presença de bancos (figura 06), biblioteca (figura 07) e restaurantes, um paisagismo 

no canteiro central com coqueiros reais, que chama atenção pela sua dimensão e sequência, 

direcionando o pedestre a visualizar a Catedral, dando uma perspectiva delimitada. No fim da Av. 

Getúlio Vargas, depara-se com a Praça de Convivência, criando um outro visual marcante, com a 

presença de um monumento de concreto armado no centro da praça, arborização presente, e nesta, a 

presença da Prefeitura  Múnicipal, e a após a Praça o campo de visão se amplia, visualizando a 

Catedral. Como se nota, a uma sequencia de fatores, cada qual com sua caracteristica, que marca 

bem o trajeto. As figuras a seguir ilustram o percurso: 

 

                    
     Figuras 03- Terminal de Ônibus Urbano      Figura 04 – Praça Raposo Tavares 

Fonte: Arquivo do autor. 
     

 
                    Figura 05 – Canteiro Central Av. Getúlio Vargas. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

              
                                   Figuras 06- Banco Caixa Econômica     Figura 07 – Biblioteca Municipal   

Fonte: Arquivo do autor. 
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                   Figuras 08- Vista para Praça de Convivência e Catedral.  

Fonte: Arquivo do autor. 
 

 
               Figura 09 – Vista Panorâmica do fim do percurso-Praça de Conveniência.  

Fonte: Arquivo do autor. 
 

2.1.2. Segundo Kevin Lynch 

 

 Ao percorrer a zona 02, percebe-se que faz parte do limite a região entre o Terminal de 

Ônibus Urbano, a Av. Tirandentes e o Parque do Ingá. No que diz respeito aos pontos nodais, foram 

indicados 3 cruzamentos bem movimentados: (Av. XV de Novembro/ Av. Getúlio Vargas); (Av. 

Tiradentes/ Av. Duque de Caxias); (Av. Tiradentes / Av. São Paulo). Observa-se a existencia de 

várias avenidas com importancia e grande fluxo, sendo as de caracteristica marcante  a Av. Brasil, 

Av. São Paulo, Av. Getúlio Vargas e a XV de Novembro. Essas descrições são retratadas na figura 

a seguir. 

 

 
                   Figura 10 – Mapa com georreferenciamento 

     Fonte: Imagem adaptada do Google Earth. 

 

 Os pontos mais notáveis segundo uma análise da região foram alguns edificios e 

monumentos que se encontram na região central, e o Parque do Ingá que já se encontra fora do 

limite do bairro, mas está presente na paisagem da região, participando da forma como o cidadão 

interpreta e organiza mentalmente o bairro de vivência, assim, podemos citar: Terminal de ônibus 

Urbano; Prefeitura Municipal; restaurante McDonald´s; Catedral; Biblioteca Municipal. 

 As figuras a seguir registram os fatos descritos: 
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                                Figura 11- Catedral            Figura 12 – Biblioteca Municipal 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

 
                              Figura 13 – Restaurante McDonald´s 

          Fonte: Arquivo do autor. 

 

    
              Figuras 14- Terminal de Ônibus Urbano     Figura 15 – Prefeitura Municipal de Maringá  

Fonte: Arquivo do autor. 

 

2.2. Zona 37 

 

2.1.1. Segundo Godon Cullen 
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                           Figura 16 – Zona Urbana 37-Maringá  

               Fonte: Imagem adaptada do Google Earth. 

 

 O caminho percorrido pode ser visualizado na figura 17, o qual se iniciou na rotatória entre 

as avenidas Dona Sophia Rasgulaeff e Guaiapó (figura 18), seguindo pela avenida Guaipó (figura 

19) até o Contorno Norte em que se segue pela marginal (figura 20) até uma passarela que é 

atravessada (figura 21) e por fim termina na primeira quadra da Av. Tuiuti, saindo do Contorno 

Norte (figura 22). 

 

                       
Figura 17 – Percurso definido segundo Cullen. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 A figura 18 é a primeira imagem marcante, é a rotatória entre as avenidas Dona Sophia 

Rasgulaeff e Guaiapó, em que a perspectiva de um local aberto e gramado, com arborização e sem 

construções ao fundo remete a uma paisagem rural, pouco comum no meio urbano. 

 A figura 19 mostra o trajeto pela avenida Guaiapó para se chegar ao Contorno Norte em que 

mostra-se uma das vias da avenida Guaiapó a se estender sem que nada se oponha a sua visão e 

devido ao fato de ter-se um ponto de cota mínima durante o percurso, a imagem primária se mescle 

com a paisagem de fundo, revelando uma continuidade e clareza do trajeto. Também tem-se o 

alinhamento das árvores no canteiro central contrastando com o posteamento a direita da imagem 

que colabora com o efeito descrito. 

 A imagem do Contorno Norte em um ponto da Av. Guaiapó é retratada pela figura 20, a 

imagem é contrastante uma vez que traz dois níveis, as marginais numa cota superior e a pista 

central numa cota inferior, além do contraste entre as texturas da área gramada e da área de 

pavimento e concreto. 

 Na figura 21  representa a imagem vista na passarela que atravessa o Contorno Norte em que 

é possível ver uma grande obra que se estende por um grande caminho que é o próprio Contorno, a 

sensação de admiração da grandiosidade perante o porte da pistas de rolagem em meio aos muros de 

contenção.  

 Por fim na figura 22 é o local em que se sai do contorno e entra na Av. Tuiuti, a imagem se 
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torna mais marcante uma vez que a paisagem muda bruscamente. Vemos neste ponto uma avenida 

com um alto grau de arborização que chega até mesmo a impedir a visão da continuação da avenida, 

o que traz a impressão de uma área mais limitada e desse modo uma maior apreensão a respeito do 

inesperado e é o ponto em que se encerra o trajeto. 

 

            
                    Figuras 18- Rotatória entre Avenidas              Figura 19 – Av. Guaiapó  

Fonte: Arquivo do autor. 

 

        
                                       Figuras 20- Contorno Norte            Figura 21 – Contorno visto da passarela  

Fonte: Arquivo do autor.  
 

 
                      Figura 22 – Av. Tuiuti  

Fonte: Arquivo do autor. 

 

2.2.2. Segundo Kevin Lynch 

 

 Para análise da zona 37 segundo os estudos de Lynch, utilizou-se dos cinco parâmetros de 

suas obras (vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos), como são retratadas na figura 23. 
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                   Figura 23 – Mapa com georreferenciamento 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

 A Zona tem suas divisas bem definidas, ela é limitada a oeste pelo ribeirão Morangueiro, a 

leste sua limitação é pela Av. Guaiapó, a sul a Av Colombo e a Norte pelo próprio limite municipal. 

 As principais vias compreendidas na área de análise são no eixo Norte-Sul as avenidas 

Tuiuti e Guaiapó e no eixo Leste-Oeste as avenidas Colombo, Dr. Alexandre Rasgulaeff, Dona 

Sophia Rasgulaeff e o Contorno Norte. 

 Para a análise dos bairros compreendidos na área tem-se: Morangueira, Residencial Tuiuti, 

Jardim Pinheiros, Jardim Piatã, Requião, Guaiapó, João de Barro Champgnat e Colina Verde, esse 

número elevado se deve aos loteamentos realizados em áreas de pequeno porte por toda a extensão 

das duas vias principais de tal zona, Av. Guaiapó e Tuiuti. 

 Os principais pontos nodais são feitos pelo encontro das principais vias, sendo por meio de 

intersecção semafórica em nível (Av. Tuiuti com Av. Doutor Alexandre Rasgulaeff e Av. Tuiuti 

com Dn. Sophia Rasgulaeff), Intersecção com Rotatória (Av. Guaiapó com as avenidas Doutor 

Alexandre e Sophia Rasgulaeff) e Intersecção em desnível (Av. Guaiapó com a Av. Colombo e o 

Contorno Sul com as avenidas Guaiapó e Tuiuti). 

 A área compreendida não apresenta uma variedade de marcos, os principais são o parque de 

exposições (foto 24) e as Igrejas, Paróquia São Mateus Apóstolo, Igreja Nikkei e Igreja Evangélica 

O Bom Pastor (respectivamente fotos 25, 26 e 27), além das rotatórias e viadutos, citados 

anteriormente, que acabam sendo marcos referenciais. 

 

       
                               Figura 24- Parque de Exposição             Figura 25 – Paroquia São Mateus   

Fonte: Arquivo do autor. 
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                                Figuras 26- Igreja Nikkei            Figura 27 – Igreja Bom Pastor 

Fonte: Arquivo do autor. 
 

3. CONCLUSÃO 

 

Observou-se que as zonas estudadas possuem grandes divergências segundo os métodos de 

análise. Conforme os conceitos de Gordon Cullen, nota-se que a Zona 01 possui um caminho com 

sequência, coerência e uma perspectiva serial, retratada pelo Eixo Monumental, com concentração 

de elementos que provocam impactos visuais, enquanto a Zona 37 não possui um caminho com 

grande variedade de aspectos marcantes que estimulam a visão das pessoas, uma vez que sua 

urbanização não previu tais aspectos. Segundo os conceitos de Lynch observou-se que a Zona 01 

apresenta elementos que podem ser reconhecidos e ordenados em que é possível uma fácil 

organização mental, uma vez que possui grande número de edificações marcantes e de importância 

social, o que cria um contraste em relação a Zona 37 que não possui uma concentração tão 

característica de tais elementos, e assim destacam-se nesse contexto as Igrejas de bairro, com 

exceção do Contorno Norte e Parque de Exposições. 
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