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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Este estudo trata de um recorte da paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina, capital do 
Estado do Piauí, e abrange o período entre o final da década de 1980 e o início do século XXI. 
Neste recorte a paisagem é entendida como o resultado da ação dos diferentes grupos culturais 
e, de acordo com os fundamentos da nova geografia cultural, possui diferentes significados 
para aqueles que ″a fizeram, a alteraram, a mantiveram, (e) a visitaram″. Assim, analisa-se a 
paisagem do bairro Centro a partir da interpretação dos significados atribuídos aos elementos 
morfológicos que constituem esta paisagem pelos grupos culturais que o vivenciam. Estes 
elementos morfológicos são os seus edifícios, as suas praças, o seu traçado e o rio Parnaíba e 
suas pontes. E os grupos culturais definidos como intérpretes da paisagem do Centro foram 
aqueles que estiveram mais imbuídos do papel de cidadão, ou seja, aqueles que vêm 
participando ativamente dos debates que resultam nas propostas de intervenções urbanas e 
ambientais no bairro. A partir deste exercício de interpretação, pretende-se incluir a dimensão 
cultural nas políticas públicas que regulam estas intervenções, de forma a contribuir para a 
permanência de elementos morfológicos que caracterizam a identidade de Teresina. Assim, 
após a interpretação destes significados verificou-se como são heterogêneas “as maneiras de 
ver” a paisagem do Centro, e isto se refletiu nos significados atribuídos à paisagem do bairro 
ressaltados nos depoimentos, sendo definido como “o registro de um passado”, a prestação de 
“serviço a uma classe social”, local de “encontro”, “coletividade”, “sujeira”, “o berço”, “o 
coração” de Teresina. As relações que os grupos culturais estabeleceram/estabelecem com os 
elementos morfológicos que constituem a paisagem do Centro se expressam na forma como a 
paisagem do bairro está construída atualmente. Desta forma, esta é a parte da cidade que 
expressa na morfologia da sua paisagem a grande diversidade de relações sócio-espaciais 
decorrentes dos grupos culturais que permanecem dando “vida” ao Centro. 
 
 
Palavras-chave: Teresina, paisagem, significado, morfologia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This article is about the landscape of a part of the city centre of Teresina, capital of the 
Brazilian north eastern state of Piauí, and covers the period between the end of the 1980s and 
the beginning of the 21st century. In this part, the landscape is understood as a result of the 
action of different cultural groups and, following the principles of the new cultural geography, 
it has different meanings for those who “made it, changed it, maintained it, and visited it”. 
Therefore, an analysis of the landscape of the city centre of Teresina was made on the basis of 
an interpretation, by cultural groups who used to live there, of the significances contributed to 
the morphological elements that constitute the landscape. These morphological elements are 
the city’s buildings, squares, its streets and avenues, and the River Parnaíba with its bridges. 
The cultural groups defined as translators of the landscape of the city centre were those who 
most had the role of citizen, or, so to say, those who most actively participate in the debates 
that result in proposals for urban and environmental interventions in the neighbourhood. On 
the basis of this exercise in interpretation, the intention is to include the cultural dimension in 
public policy that regulates the interventions, to such extend that the morphological elements 
that characterize the identity of Teresina will stay. In this way, after the interpretation of these 
meanings, it was verified how heterogenic are “the ways to see” the landscape of the city 
centre, and this reflected in the significances attributed to the landscape of the neighbourhood, 
mentioned in the interviews, being defined as “the register of a past time”, a the rendering of 
a “service to a social class”, “meeting” place”, place of “collectiveness”, “filthiness”, when 
compared to the rest of the city, “the cradle”, “the hart” of Teresina. The relations that 
cultural groups establish(ed) with the morphological elements that constitute the landscape of 
the city centre are expressed in that way how the landscape of the neighbourhood is built 
nowadays. In this way, this is the part of the city that in morphology of its landscape 
expresses the big diversity of social-spatial relationships who derive from the cultural groups 
that continue to give “life” to the centre.  
 
Key-words: Teresina, landscape, significance, morphology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O foco deste estudo é a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina1 e abrange o 

período entre o final da década de 1980, e o início do século XXI. A paisagem será analisada 

a partir da interpretação dos significados atribuídos aos seus elementos morfológicos, pelos 

“grupos culturais” que vivenciam o bairro e participam dos debates que redirecionam a 

formação desta paisagem. O termo “grupo cultural” é utilizado por Sauer (1998, p.59), para o 

qual a paisagem muda sob a influência de uma determinada cultura, sendo modelada através 

do tempo por diferentes grupos culturais.2 Neste sentido a paisagem é entendida como o 

resultado da ação destes grupos e, seguindo os fundamentos da Nova Geografia Cultural, 

possui diferentes significados para aqueles que “a fizeram, a alteraram, a mantiveram, (e) a 

visitaram” (Cosgrove, 1998, p.109). 

O interesse por esse tema iniciou-se durante a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável -Teresina Agenda 2015, entre os meses de agosto de 2001 e 

agosto de 2002, quando o poder municipal constituiu dezesseis “grupos temáticos” com a 

finalidade de discutir as propostas deste Plano com a sociedade. No ano de 2003, a Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEMPLAN) criou um grupo responsável pela implementação 

destas propostas, que teve, entre suas atribuições, a função de articular parcerias entre as 

Secretarias Municipais e os governos Estadual e Federal, instituições privadas e a sociedade 

civil. Nesta fase, intensificou-se uma série de discussões visando a conciliar os interesses dos 

distintos grupos culturais que vivenciam o bairro Centro. 

Desta forma, os debates referentes ao grupo temático denominado “Revitalização do 

Centro” geraram grandes conflitos, em conseqüência dos diferentes usos de alguns elementos 

morfológicos que constituem este bairro, mas também, porque o Centro é o coração simbólico 

e histórico da cidade, representativo do conjunto arquitetônico e paisagístico mais importante 

da área urbana. Alguns destes conflitos foram gerados pela indefinição de um local adequado 

para a instalação de bancas para os comerciantes informais3 e pela elaboração da obra de 

                                                 
1 Capital do Estado do Piauí possui hoje cerca de 775.477hab, numa área de 1.756 Km² (Mapa 01). Fonte: 
www.ibge.gov.br)  
2 De acordo com Melo (2003, p.08), este termo é o mais adequado quando se analisa a paisagem baseando-se 
“em crenças, valores e interesses desses grupos, ou seja, aspectos culturais.” 
3 Os comerciantes do mercado informal recebem várias denominações, mas serão denominados neste estudo de 
“camelôs”. 
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ampliação da linha férrea do metrô, que se estende até a área central da cidade, atendendo aos 

interesses de apenas uma parcela da população de Teresina.  

Essa situação é responsável, também, pela transformação da paisagem do Centro, 

tendo em vista a alteração de elementos morfológicos que representam a identidade do 

teresinense. Um desses elementos é o rio Parnaíba, que definiu o local de implantação da 

cidade no século XIX e que, em decorrência da ampliação da linha férrea do metrô às suas 

margens, ficou isolado da paisagem do Centro. 

Assim, este trabalho busca analisar a importância da permanência deste e de outros 

elementos morfológicos para os grupos culturais que vivenciam o bairro. Desta forma, a 

pesquisa tem como foco a questão: quais são os significados dos elementos morfológicos 

que configuram a paisagem do Centro da cidade de Teresina para os diferentes grupos 

culturais que vivenciam este local? Pois estes grupos também contribuem para a 

transformação desta paisagem através das relações sócio-espaciais estabelecidas no seu 

cotidiano. 

O estudo trata da análise de um recorte de uma paisagem urbana, que é o bairro Centro 

da cidade de Teresina, analisando-a sob a perspectiva morfológica e simbólica, considerando 

os processos históricos e culturais que a constituíram. A paisagem, no âmbito da “geografia 

cultural tradicional”4, era analisada sob a dimensão apenas morfológica, onde se enfatizavam 

os aspectos das atividades e funções exercidas pelo homem, transformando a natureza, e se 

negligenciava as relações sociais estabelecidas entre eles e a natureza, que tem uma dimensão 

subjetiva.  

Segundo Gomes (2002, p.18), só recentemente os geógrafos abandonaram a análise 

morfológica como uma referência objetiva e com fins classificatórios e, como exemplo, cita o 

trabalho dos “novos geógrafos culturais” que, a partir da década de 1980, contribuíram de 

forma decisiva, no sentido de uma nova visão para este estudo, no qual as paisagens urbanas 

ganham assim outras dimensões, já não sendo associadas apenas a uma atividade ou função. 

Para estes geógrafos, as paisagens “são produtos sociais, pois resultam de várias ações do 

homem em diversos momentos históricos sobre o sítio natural alterando o meio ambiente 

físico” (Cosgrove, 1984, p.14).5 

                                                 
4 Conjunto de conceitos que caracterizam a geografia no período que se estende, aproximadamente, de 1870, 
quando a geografia tornou-se uma disciplina institucionalizada nas universidades européias, até a década de 1950 
(Côrrea, 1995, p.17). 
5 Apud Melo (2003, p. 05) 
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O entendimento da cidade a partir da sua dimensão cultural significa a busca da 

compreensão da realidade social, realidade que contém relações históricas, pois o “exercício 

de decifrar enigmas na cidade é desenraizar marcas contidas nos territórios urbanos”, nas 

formas de apropriação da terra e nas expressões das culturas ao longo do tempo (Façanha, 

2003, p.78). E, segundo Rolnick (2004, p.21-22), 

“(...) desde sua origem (a) cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira de 
organizar o território e uma relação política. Assim, ser habitante da cidade 
significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos 
essa participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”. 

Desta forma, os arquitetos planejadores urbanos, que tanto criam pressupostos por 

meio de suas obras, como elas mesmas passam a integrar paisagens (Yàzigi, 2002), não 

podem se posicionar de forma neutra diante de questões que lhe dizem respeito, tanto na 

prática profissional como na prática docente (Lamas, 2000). 

A partir destas colocações, constata-se que entender a cidade e as causas de seus 

problemas não é uma tarefa tão simples. No entanto, é uma condição prévia indispensável à 

tarefa de se delinearem estratégias e instrumentos adequados para a superação desses 

problemas, ainda que apenas em um nível aproximado e genérico. Assim, é importante que a 

população tome conhecimento dos problemas das cidades onde vivem e as linhas gerais 

desses problemas. Segundo Souza (2003 p. 22): 
 

“Essa é a única maneira de participar mais ativamente, como cidadão da vida da 
cidade, não se deixando tutelar e infantilizar tão facilmente por políticos 
profissionais e técnicos a serviço do aparelho do Estado”.  

 

Desta forma, a busca do entendimento da cidade significa também compreender o 

papel do cidadão, pois, segundo Santos (1987, p.41-43), “onde o indivíduo é também cidadão, 

pode desafiar os mandamentos do mercado e, diferente do consumidor, tem direito ao debate 

sobre os objetivos de suas ações públicas ou privadas”. Caso contrário, o espaço vivido 

consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um “espaço sem 

cidadãos”. Para o autor (1987, p.07-08), a cidadania se apreende e é assim que ela se torna um 

estado de espírito, “enraizado na cultura, para ser mantida pelas gerações sucessivas” e, 

para ter eficácia e ser fonte de direitos, deve se inscrever na própria letra das leis.  

Segundo Santos (1987), existem níveis diferenciados de cidadania. Nos países 

subdesenvolvidos, de um modo geral, há os que são mais cidadãos, os que são menos e os que 

nem mesmo ainda o são. Neste sentido, o presente estudo busca identificar quais os grupos 

culturais que estão mais imbuídos deste papel de cidadão, aqueles que estão envolvidos nos 
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debates sobre as intervenções públicas ou privadas que configuram novas paisagens para o 

bairro Centro e que não são apenas espectadores destas intervenções.  

  De acordo com os fundamentos da nova geografia cultural, as paisagens refletem as 

“maneiras de ver” dos grupos dominantes, e é com a finalidade de considerar as “maneiras de 

ver” dos diferentes grupos culturais existentes no bairro que se baseia este estudo. Segundo 

Melo (2005, p.12), a “maneira de ver” a paisagem dos grupos dominantes pode até coincidir 

com as dos outros grupos culturais, mas, em geral, elas são conflitantes. Assim, os 

pesquisadores inseridos nesta linha de abordagem propõem encontrar caminhos que permitam 

chegar aos significados das paisagens, levando em consideração a “maneira de ver” dos 

grupos culturais como um todo, com o intuito de resolver as questões urbanas e ambientais.  

O entendimento destas questões requer ainda que se considere que o processo de 

desenvolvimento de uma cidade relaciona-se com múltiplos fatores econômicos, políticos, 

sócio-espaciais e culturais. E que cada uma das partes da cidade sofre igualmente as 

conseqüências desses fatores, pois constitui parte de um todo, isto é, o que acontece em uma 

determinada área da cidade influi sobre todas as outras e com as áreas centrais não tem sido 

diferente. Segundo Carríon (2002, p.47), os centros históricos6 devem ser entendidos “a partir 

das relações que o configuram e lhes dão sentido”.  

Geralmente os centros urbanos são áreas de ocupação iniciais das cidades e 

estabeleceram-se através de parâmetros sócio-espaciais diferentes daqueles aplicados 

posteriormente ao restante da cidade. Isto resulta na importância destas áreas como 

referenciais de concepção urbana e, também, de memória da cidade (Almeida, 2001, p.71).  

No entanto, segundo Almeida (2002), o processo de transformação dos usos e funções 

dessas áreas faz com que a identidade da população corra o risco de se perder, pois os centros 

históricos se modificam tanto na sua forma, quanto nas atividades que abrigam, em 

conseqüência do atendimento às necessidades dos diferentes grupos culturais existentes nas 

cidades ao longo do tempo. Este processo de transformação que se expressa na paisagem 

representa, na maioria das vezes, os interesses dos grupos dominantes, pois estes procuram 

“impor sua própria experiência de mundo, suas próprias suposições tomadas como 

verdadeiras, como a objetiva e válida cultura para todas as pessoas” (Cosgrove, 1998, 

p.104).  

                                                 
6 O termo “centro histórico” é utilizado pelo autor, mas considera-se cada parte da cidade como histórica, apenas 
dá-se ênfase aos centros porque, na maioria das cidades, ainda possuem registro de elementos morfológicos da 
sua paisagem à época da construção da cidade, como algumas edificações, praças, traçado, dentre outros. 
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No entanto, as “subculturas” que, segundo Cosgrove (1998, p.104), podem ser 

divididas em culturas “subdominantes” ou “alternativas”, também se expressam na paisagem. 

Desta forma, considerar a configuração das paisagens dos centros urbanos como resultado das 

diversas expressões culturais, tanto das “culturas dominantes” quanto das “subculturas”, 

precisa fazer parte da práxis do planejamento. Segundo Souza (2003, p.163), “é preciso 

planejar os próprios planejadores de um modo diferente; por exemplo, reeducando-os e 

disseminando novos conteúdos e novas abordagens”, conjugando os bons resultados do 

“saber local”, ou seja, à experiência daqueles que vivem e trabalham nesses centros à 

experiência dos estudiosos e planejadores. 

Segundo Côrrea (1995), a sociedade só se torna concreta a partir de seu espaço e, por 

outro lado, o espaço só é inteligível através da sociedade. Então, não há porque falar em 

sociedade e espaço como se fossem coisas separadas. Desta forma, a formação sócio-espacial 

é considerada pelo autor como uma meta-conceito, “um paradigma que contém e está contido 

nos conceitos-chave de natureza operativa, paisagem, região, espaço (organização espacial), 

lugar e território” (Côrrea 1995, p.27). 

Devido a essa importância da dimensão espacial é que Souza (2003, p.100) fala de 

“desenvolvimento sócio-espacial” em vez de “desenvolvimento social”. Entende-se, desta 

forma, a substituição do termo social, por “sócio-espacial”, quando se refere aqui às relações 

estabelecidas pelos grupos culturais que produzem as paisagens urbanas, sendo definidas 

como relações sócio-espaciais. 

Estas relações são resultantes da atuação dos diferentes grupos culturais que 

vivenciam o bairro Centro da cidade de Teresina, e serão aqui analisadas como uma 

“dimensão espacial da cultura”. Esta dimensão foi abordada no âmbito da geografia desde o 

início do século XIX, mas, a partir da década de 1980, com a “nova” Geografia Cultural, as 

questões culturais têm estado cada vez mais presentes nas suas temáticas que se ampliam 

numa diversidade de abordagens, na tentativa de revelar o significado do mundo a partir da 

prática social. 

No âmbito da Nova Geografia Cultural, segundo um dos mentores mais conhecidos, 

Denis Cosgrove, a paisagem é abordada a partir da interpretação dos seus significados para 

diferentes grupos culturais e deve ser enfocada como o resultado da forma como a sociedade a 

organiza, a partir do modo de produção, dotando-a de significado (Cosgrove, 1998). 

Segundo Cosgrove (1998, p.105-106), para se compreender as expressões 

manifestadas por uma cultura em sua paisagem, precisa-se conhecer a “linguagem” 

empregada através dos símbolos e de seu significado nessa cultura. Assim, neste estudo, a 
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paisagem será abordada tanto pelo seu caráter objetivo quanto pelo seu caráter subjetivo, onde 

se inclui a interpretação dos significados dos elementos morfológicos que configuram esta 

paisagem. Neste contexto, o processo de construção histórico e cultural destes elementos 

morfológicos foi considerado um componente objetivo, enquanto que os significados dessa 

paisagem foram analisados como um aspecto subjetivo.  

A degradação de áreas urbanas centrais é um fenômeno bastante comum em cidades 

de porte grande ou médio. Os bairros centrais começam a ser substituídos por novos bairros 

na função de centro de atração de investimentos e de consumo, destinados à população de 

maior poder aquisitivo. Com a perda da importância relativa das áreas centrais, não só os 

investimentos privados diminuem, mas, em muitos casos, os investimentos públicos também 

são direcionados para outras áreas, especialmente quando os governos municipais atrelam 

suas ações aos interesses do capital imobiliário (UNESCO, 1976). 

Esse processo gera um desperdício que não interessa à sociedade, pois as áreas 

centrais contam com infra-estrutura já instalada que passa a ser subutilizada. No entanto, as 

conseqüências da degradação destas áreas não se resumem aos aspectos econômicos. Elas 

possuem também uma importância simbólica, pois é onde se concentra grande parcela do 

patrimônio histórico, artístico e arquitetônico e a sua degradação produz efeitos negativos 

sobre a identidade da população. 

Neste sentido, a importância da discussão, sobre a interpretação dos significados 

através das diferentes “maneiras de ver” a paisagem do Centro da cidade de Teresina, se 

evidencia quando se discute o processo histórico e cultural de formação deste local, onde 

temos registros de elementos morfológicos fundamentais para que a história de Teresina 

permaneça inscrita na sua paisagem.  

Teresina passou a ser a capital do Piauí no ano de 1852, época onde se iniciou a 

construção das suas edificações e implantação do seu primeiro plano urbanístico. A cidade até 

a década de 1940 era conhecida como “entre rios”, pois o seu perímetro urbano era 

praticamente limitado pelos rios Parnaíba e Poti. Somente a partir da segunda metade do 

século XX, decorrente de um intenso processo imigratório, a configuração da paisagem de 

Teresina se torna mais dinâmica.   

 Assim, surgem novos bairros na cidade e as relações sócio-espaciais existentes nestes 

locais configuraram uma nova paisagem para o bairro Centro, introduzindo novos elementos 

morfológicos e modificando o uso dos ainda existentes. Nas periferias se instalou a maioria 

dos conjuntos habitacionais destinados à população de menor poder aquisitivo, em 

decorrência, principalmente da especulação imobiliária, da necessidade de impedir as 
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invasões que ocorriam, e até hoje ocorrem, em terrenos particulares e da abertura da linha de 

crédito para essa população. 

A expansão do perímetro urbano de Teresina com a construção da ponte sobre o rio 

Poti, o surgimento de pequenos shoppings de comércios e serviços na zona Leste, zona onde 

se instalou uma população de maior poder aquisitivo, e a ocupação das periferias, acarretaram 

a descentralização das atividades que se concentravam no bairro Centro.  

Um outro fator de mudança na paisagem do bairro foi a implantação e o 

desenvolvimento do Pólo de Saúde. Uma destas mudanças se refere à adaptação de 

edificações, antes residenciais, para a instalação de clínicas médicas, farmácias, laboratórios e 

pensões que abrigam pessoas enfermas que se deslocam do interior do Piauí, e de outros 

Estados, para um melhor atendimento médico.  

Apesar das mudanças nas relações sócio-espaciais existentes no bairro e, 

conseqüentemente, nas suas paisagens, o Centro ainda concentra uma intensa rede de 

atividades de comércio e serviços, e, mesmo com o deslocamento de muitos moradores para 

outros bairros, permanece muito freqüentado, mas por uma população de menor poder 

aquisitivo. Assim, novas relações sócio-espaciais se estabelecem e, com isso, não se considera 

que houve um esvaziamento do bairro, mas usos diferenciados dos seus espaços e, 

conseqüentemente, adaptações físicas decorrentes destes usos, transformando a sua paisagem. 

A forma intensa de ocupação do Centro, principalmente dos seus espaços públicos, foi 

propulsora de debates entre os grupos culturais existentes no bairro que se iniciaram a partir 

do final da década de 1980, com a realização de seminários e fóruns visando a melhor 

resolução destes conflitos. Dentre os grupos culturais que sempre se posicionaram nestes 

debates, estão os representantes do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do 

Comércio Varejista dos Feirantes de Teresina.  

Além destes grupos, também estão presentes nos debates, motoristas de táxi e de 

ônibus, representantes dos profissionais do Pólo de Saúde, que lutam pelo melhor 

funcionamento do Pólo de Saúde, arquitetos planejadores urbanos e, de forma menos 

organizada, os moradores7 do Centro, que presenciaram o abandono do bairro pelos seus 

vizinhos. 

O Centro é um bairro que por quase um século compreendeu todo o perímetro urbano 

de Teresina e é onde existem elementos morfológicos que são referências histórica e cultural 

                                                 
7 De todos os grupos citados, apenas os moradores do Centro não possuem um sindicato ou uma associação que 
os represente, segundo a Federação de Moradores de Bairros. 
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da cidade, aqui representados pelos seus edifícios, suas praças8, o seu traçado com suas ruas 

e pontes e o rio Parnaíba. 

Diante do que foi exposto, visando a incluir a dimensão cultural nos debates sobre as 

intervenções urbanas e ambientais a serem realizadas na paisagem do bairro Centro, a 

pesquisa tem como objeto de estudo as relações estabelecidas entre os grupos culturais que 

vivenciam este local e alguns dos elementos morfológicos que identificam a paisagem de 

Teresina. Visando a interpretar estes significados foram selecionados os representantes dos 

moradores, lojistas, camelôs, motoristas de táxi e de ônibus, profissionais do Pólo de Saúde, 

assim como representantes dos arquitetos e planejadores urbanos, ou seja, representantes de 

grupos culturais de interesses distintos e com diferentes “maneiras de ver” a paisagem do 

Centro, de acordo com as relações sócio-espaciais que estabelecem com este local. 

Tendo definido o objeto da pesquisa, delimitou-se como recorte espacial, uma área, 

dentro do perímetro do bairro Centro, que compreende 3 (três) zonas de preservação 

ambiental (ZP): a ZP1, a ZP2 e a ZP3 9
. Na delimitação espacial da pesquisa foi utilizado 

como referência o zoneamento municipal10 porque nele se encontram os elementos 

morfológicos ressaltados anteriormente e que definem a singularidade do bairro. 

O recorte temporal está delimitado entre o final da década de 1980, e o início do 

século XXI. Neste recorte as transformações da paisagem do bairro Centro ocorreram de 

forma mais rápida. E, também, é no final desta década que o poder municipal amplia as 

discussões com a sociedade civil para debater as intervenções a serem realizadas no bairro. As 

intervenções mais recentes estão inseridas no Plano - Teresina Agenda 2015, finalizado em 

2002, e após a constituição do “Grupo de Implementação” deste plano no início do ano 2003, 

o Centro prevaleceu como o principal foco das discussões. Com isso, finaliza-se o recorte, 

após o primeiro ano de trabalho deste grupo, no início do ano 2004. 

Para que haja um melhor entendimento sobre o processo de formação da paisagem do 

bairro serão relatados, de forma breve, os processos histórico e cultural que resultaram nas 

paisagens atuais, entendidas enquanto expressão de manifestações culturais existentes na 

cidade. Neste recorte espacial, a pesquisa tem como objetivo geral interpretar os 

                                                 
8 Na área central existem 12 praças e selecionou-se para análise apenas cinco destas, presentes no recorte 
espacial estabelecido na pesquisa. 
9 As zonas de preservação ambiental (ZP) foram criadas pela Lei Municipal n° 1939 de 16 de agosto de 1988, a 
qual “institui normas de proteção dos bens de valor cultural ”. 
10 O zoneamento municipal representa a expressão de um determinado grupo cultural, os planejadores urbanos, 
que receberam influência do funcionalismo. Segundo Lamas (2002, p.303), “a lógica funcionalista zonifica a 
cidade por funções e determina a concepção urbana, por sistemas independentes(...). A conseqüência desse 
processo será a autonomização e independência física dos vários sistemas entre si, ou seja, os vários elementos 
que estruturam a cidade deixarão de se relacionar espacial e formalmente.” 
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significados dos elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro da 

cidade de Teresina para os diferentes grupos culturais que vivenciam este local, visando 

a subsidiar as intervenções, ainda em fase de elaboração, propostas pelo Plano – Teresina 

Agenda 2015 e os objetivos específicos são: 

 Analisar como se deu o processo de formação da morfologia da paisagem de Teresina, 

a partir da segunda metade do século XX que resultou na paisagem atual do Centro, 

discorrendo os processos históricos e culturais que a definiram;  

 Identificar os tipos de usos dos elementos morfológicos do Centro que resultam em 

conflitos entre os grupos culturais que vivenciam o bairro; 

 Identificar entre os elementos morfológicos selecionados, quais os que permanecem 

compondo a paisagem do bairro Centro e definem a singularidade de sua paisagem; 

 Interpretar os significados destes elementos através das diferentes “maneiras de ver” 

dos grupos culturais que o vivenciam e participam dos debates sobre a formação de 

novas paisagens para o bairro. 

O objetivo de uma pesquisa é encontrar respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos, ou seja, definir uma realidade, refletir e voltar com 

conhecimentos estabelecidos sobre ela. Sendo assim, a pesquisa social é o processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social, sendo a realidade “todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos 

relacionamentos com outros homens e instituições sociais” (Gil, 1999, p.42). 

As pesquisas sociais possuem características próprias. Com isso, não existe um 

método “único” que enquadre todos os tipos de pesquisa, de forma que a criatividade do 

pesquisador é essencial para a definição da metodologia. Esta constitui um conjunto de regras 

que possibilitam a construção da realidade e que estabelecem um link entre a fundamentação 

teórica e os procedimentos de campo.   

Neste sentido, visando a atingir os objetivos propostos, trabalhou-se como referência 

teórica os conceitos de paisagem cultural e morfologia e adotaram-se alguns dos 

procedimentos metodológicos da Nova Geografia Cultural para a interpretação da paisagem 

e dos seus significados, fundamentado no método Hermenêutico. Com relação à análise 

morfológica utilizou-se como base tanto o método de análise da morfologia urbana, 

desenvolvido pelo planejador urbano José Garcia Lamas, assim como o método de análise 

da morfologia da paisagem desenvolvido pelo geógrafo cultural Carl Ortwin Sauer. 

A compreensão das formas urbanas coloca-se em diferentes patamares, diferenciados 

pelas unidades de leitura e de concepção. Lamas (2000) divide o meio urbano em partes - os 
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elementos morfológicos - e a articulação destas entre si e com o conjunto urbano. Estes 

elementos morfológicos “representam as partes físicas que, associadas e estruturadas, 

constituem a forma” (Lamas, 2000, p.44). Para definir qual o mínimo elemento morfológico 

identificável na cidade há que se estabelecer uma hierarquia de valores e fazer uma seleção 

entre coleções de objetos que constituem o espaço urbano.  

No entanto, antes de iniciar a leitura dos usos dos elementos morfológicos que 

constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina, foi necessário reunir bases 

cartográficas para registro da observação, obter informação que permita caracterizá-la como 

parte do Aglomerado Urbano, Município, Região a que pertence e organizar o trabalho de 

campo (Pereira, 1999). Os estudos desenvolvidos para dar apoio à observação foram: a 

identificação da morfologia da paisagem urbana de Teresina e o conhecimento histórico da 

evolução do seu tecido urbano.  

Como procedimentos metodológicos, serão utilizadas a pesquisa documental e a 

pesquisa de campo. A pesquisa documental envolve os levantamentos bibliográficos, 

cartográficos e iconográficos e a coleta de documentos oficiais.  

 Levantamentos bibliográficos, cartográficos e iconográficos: foram coletados 

livros e pesquisas científicas que relatam o processo de construção histórico da 

paisagem do bairro Centro, identificando-se nos mesmos os elementos morfológicos 

que constituem essa paisagem, assim como mapas e fotos. Foram coletados também os 

registros dos debates existentes entre os grupos culturais, como a revista do “Fórum de 

Revitalização do Centro” e o diagnóstico elaborado pelo grupo “Revitalização do 

Centro” à época da elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico - Teresina 

Agenda-2015. A análise destes registros teve a finalidade de captar as diferentes 

“maneiras de ver” dos grupos culturais que vivenciam o Centro, assim como os 

conflitos ocorridos na luta para fazer prevalecer os seus interesses.   

Esses documentos, de acordo com Cosgrove (1998, p.110), constituem-se como 

“produtos culturais” e foram pesquisados em bibliotecas públicas e privadas e no Arquivo 

Público Estadual. O registro das informações coletadas no levantamento bibliográfico foi 

através de fichamentos e digitalização de textos e das fotografias.  

 Coleta de documentos oficiais: foram coletados os projetos de intervenções urbanas, 

como reforma de praças, adaptação das ruas para a instalação das bancas de camelôs e 

de construção da linha férrea do metrô, com a finalidade de serem analisados, assim 

como, as leis municipais de uso e ocupação do solo e os instrumentos jurídicos, de 
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âmbito municipal, relacionados com a proteção dos elementos morfológicos definidos 

para análise na pesquisa.  

Estes documentos também são considerados “produtos culturais”. No entanto, todas 

estas fontes apresentam suas próprias vantagens e limitações e cada uma exige técnicas a 

serem apreendidas para que seja tratada competentemente, mas, acima de tudo, é essencial 

“uma sensibilidade histórica e contextual” do pesquisador (Cosgrove, 1999, p. 100). 

Após a finalização da coleta dos dados eles foram compilados e analisados para dar 

subsídios à pesquisa de campo que foi desenvolvida realizando-se observações in loco e 

entrevistas. 

 Observações in loco: o objetivo deste procedimento foi conhecer mais profundamente 

o recorte do objeto de estudo através das estruturas urbanas e ambientais e identificar 

os grupos culturais que vivenciam o bairro Centro e, consequentemente, produzem a 

sua paisagem e os seus representantes para serem entrevistados na segunda etapa da 

pesquisa. As observações permitiram verificar as formas atuais de usos e funções dos 

elementos morfológicos a serem analisados. 

Faz-se, assim, a interpretação da configuração espacial da área, os modos de uso e 

apropriação, ligações que esta estabelece com a envolvente e os processos de formação e 

ocupação do tecido urbano.  

 Entrevistas semi-estruturadas: Após as observações foram realizadas entrevistas do 

tipo semi-estruturadas, com o objetivo de aprofundar as questões inicialmente 

observadas. As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2005 e foi 

elaborada uma listagem de tópicos estruturados de forma a atender aos objetivos da 

pesquisa. A estrutura destes tópicos teve poucas variações para cada grupo cultural 

entrevistado, apenas foram incorporadas algumas questões, compatíveis com as 

informações que se queria obter ligada a cada área de atuação destes grupos.  

Também considerados como “produtos culturais”, estes depoimentos orais têm como 

finalidade a interpretação dos significados dos elementos morfológicos que constituem a 

paisagem do bairro Centro para os grupos culturais, assim como os usos que esses grupos 

fazem do bairro, compreendendo as suas reais necessidades e expectativas com relação aos 

elementos que constituem esta paisagem. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas para interpretação de seus conteúdos. 

Por se tratar de uma abordagem qualitativa, as entrevistas foram realizadas com um 

número pequeno de pessoas-chave, representantes dos grupos culturais, que conhecem mais 

profundamente o objeto a ser estudado como os representantes das associações e sindicatos 
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existentes e os moradores mais antigos dentro do recorte espacial da pesquisa. As entrevistas 

foram realizadas individualmente, dirigidas no sentido de obter uma opinião clara sobre os 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro, permitindo que os 

entrevistados se expressassem livremente. 

Numa pesquisa qualitativa, os indivíduos são escolhidos em função de critérios que 

nada têm de probabilistas e não constituem de modo algum uma amostra representativa no 

sentido estatístico. Segundo Michelat (1982, p.199), o indivíduo é considerado representativo 

pelo fato de ser ele quem detém uma imagem particular da cultura, ou das culturas, à qual 

pertence. Assim, o “modelo cultural” do indivíduo entrevistado é constituído por uma 

incorporação – ao menos parcial – dos modelos culturais próprios dos grupos e subgrupos aos 

quais ele pertence e, por outro lado, pela síntese pessoal que deles fez (Michelat, 1982, p. 

204). 

  Os depoimentos foram ouvidos dentro de uma lógica de linearidade, mas considerados 

como uma série de construções culturais, cada um refletindo uma visão particular, 

expressando a relação desses grupos culturais com o bairro. Neste estudo foram entrevistados 

os integrantes dos seguintes grupos culturais: 

 Grupo 01: Moradores que foram e são espectadores de muitas transformações da 

paisagem do bairro Centro. Foram entrevistadas duas moradoras que tinham 

conhecimento sobre o processo de transformações físicas e de usos dos elementos 

morfológicos que constituem essa paisagem. 

 Grupo 02: Lojistas que são proprietários de grande maioria das edificações, hoje 

adaptadas para o comércio. Este grupo é representado pelo presidente do Clube de 

Dirigentes Lojistas do Piauí – (CDL/PI).  

 Grupo 03: Camelôs que ocupam praças, ruas e passeios públicos, resultando em 

mudanças de uso destes elementos. Foi entrevistado o presidente do Sindicato do 

Comércio Varejista dos Feirantes do Centro.  

 Grupo 04: Motoristas (taxistas e motoristas de ônibus interurbanos) mais antigos que 

trafegam no bairro Centro e que assistiram todas as mudanças físicas e de usos das 

suas ruas e avenidas (construção de calçadões, adaptações para o transporte coletivo, 

instalação de vendedores ambulantes, dentre outras) e possuem registros dos conflitos 

que estas modificações geraram. O grupo dos motoristas de ônibus foi representado 

pelo presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários, e o grupo dos motoristas de 

táxi foi representado pelo motorista mais antigo que exerce a profissão no bairro 

Centro. 
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 Grupo 05: Representantes dos profissionais do Pólo de Saúde, proprietários de 

hospitais, clínicas e laboratórios que foram responsáveis pela formação de novas 

paisagens para o Centro, devido às mudanças no seu entorno, como a adaptação de 

antigas residências para clínicas médicas, farmácias, laboratórios e pensões.  Este 

grupo é representado pelo presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de 

Saúde e laboratórios de pesquisa e análises clínicas do Estado do Piauí 

(SINDHOSP/PI).  

 Grupo 06: Arquitetos e planejadores urbanos, profissionais que através da 

implantação dos seus projetos arquitetônicos e propostas de urbanização configuram 

uma nova paisagem para o bairro Centro e que atuam em defesa do seu patrimônio 

histórico e cultural. Foram definidos para a entrevista o arquiteto coordenador dos 

projetos de “Revitalização do Centro”, técnico da Prefeitura Municipal de Teresina, e 

a diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional do Piauí 

(IPHAN/PI).  

Os empreendedores imobiliários, apesar de constituírem um grupo determinante nas 

transformações das paisagens urbanas, não se enquadraram nestes grupos porque não se 

mostraram interessados em investir em edificações residenciais no bairro Centro e, segundo o 

ex-presidente do Sindicato dos Construtores Civis do Piauí, não existe demanda no mercado 

que justifique hoje um investimento com finalidades residenciais neste bairro. Apenas têm-se 

exemplos de edificações de comércio e serviços, principalmente na área que compreende o 

setor hoteleiro e o setor de saúde privada. Desta forma, não foi considerado um grupo 

relevante para este estudo. 

Após esta etapa procederam-se a organização e tratamento dos dados obtidos nas 

etapas anteriores que guiaram a etapa referente à análise e interpretação destes dados. Em 

seguida, fez-se uma comparação entre os dados obtidos através da pesquisa documental e os 

obtidos na pesquisa de campo para melhor esclarecer os resultados da pesquisa. Segundo Gil 

(1999, p.168),  
 

“(...) a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de repostas ao problema proposto de investigação (...) e 
a interpretação procura o sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante 
sua ligação com a fundamentação teórica”.  

 
A dissertação está organizada da seguinte maneira: no primeiro capítulo apresenta-se a 

fundamentação teórica, no qual se investiga a evolução dos conceitos de paisagem cultural, 

isto é, a abordagem cultural da paisagem cujo enfoque se centra na perspectiva utilizada na 
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corrente de pensamento da Nova Geografia Cultural. Ainda neste capítulo se inserem os 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina, 

definidos a partir da classificação do planejador urbano José Garcia Lamas, representando 

uma contribuição importante para este estudo, pois, a partir da seleção e apreensão dos 

significados destes elementos, pretende-se inserir uma nova abordagem de estudo da 

paisagem do bairro. 

No segundo capítulo, será mostrado de forma breve, como ocorreu o processo de 

formação histórica das paisagens do Centro de Teresina, a partir da segunda metade do século 

XX, dando destaque ao final da década de 1980. Nesse processo se considera como as novas 

formas de ocupação da cidade, ou seja, as novas práticas sócio-espaciais refletiram-se na 

paisagem do bairro. Também foi feita uma análise das leis de uso e ocupação do solo, 

principalmente as que se referem a delimitação de usos dos elementos morfológicos existentes 

no recorte objeto de estudo. 

No terceiro capítulo serão identificados os elementos morfológicos que constituem a 

paisagem do bairro Centro e relatados os conflitos existentes nas novas formas de utilização 

destes elementos. Serão caracterizados também os elementos que ainda permanecem 

compondo a paisagem do Centro desde o século XIX e os novos elementos que configuram 

este “momento cultural” pelo qual a cidade está passando. 

No quarto capítulo serão interpretados, através dos resultados das entrevistas e da 

diversidade de “maneiras de ver” os elementos morfológicos que constituem a paisagem do 

bairro Centro, os significados destes elementos para os diferentes grupos que o vivenciam.  

A importância da interpretação destes significados deve-se à necessidade de incluir a 

dimensão cultural nas intervenções urbanas no bairro Centro da cidade de Teresina, 

contribuindo para a permanência de elementos morfológicos que caracterizam a identidade do 

teresinense e que qualificam o bairro através de suas funções “integradora” e “simbólica”. 

Finalmente uma outra contribuição é suscitar um debate mais amplo sobre intervenções 

urbanas e ambientais para que resultem na melhoria da qualidade dos ambientes urbanos de 

Teresina, tendo a configuração dessas paisagens como resultado das várias expressões 

culturais existentes neste local ao longo do tempo.  
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2 O PERCURSO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 A abordagem da paisagem cultural 

 
A paisagem é considerada um dos conceitos-chave na geografia e a sua análise, a 

partir da perspectiva cultural, teve várias acepções ao longo do século XX. Segundo Melo 

(2001, p.29), o conceito de paisagem é um dos mais antigos da geografia, a ponto de nas 

abordagens mais remotas os geógrafos afirmarem ser a geografia a “ciência das paisagens”11, 

sendo capaz de fornecer unidade e identidade à geografia num contexto de afirmação da 

disciplina. O entendimento da paisagem sob a perspectiva cultural desenvolveu-se no âmbito 

da Geografia a partir do final do século XIX e o termo “cultural” foi introduzido pela primeira 

vez na geografia, através do alemão Ratzel no campo de investigação da “antropogeografia”, 

traduzida por geografia humana e dirigida a estudar as relações entre sociedade e meio (Melo, 

2005, p.01). 

A influência dos geógrafos alemães que utilizaram a perspectiva cultural foi 

incorporada por Carl Ortwin Sauer, através da geografia cultural, na década de 1920. Sauer 

foi o fundador da escola norte-americana de Berkeley, onde desenvolveu o estudo 

morfológico da paisagem através da obra, “The morphology of landscape”, publicada em 

1925, na qual foram enfatizados os aspectos materiais da cultura. Nesta obra, a paisagem é 

apreendida através das técnicas, dos utensílios e das transformações das paisagens, ou seja, 

dos aspectos materiais utilizados pelo homem de forma a modificar o ambiente natural, 

visando a torná-lo mais produtivo. Segundo Sauer (1998, p.57), “em geografia não nos 

preocupamos com a energia, costumes e crenças do homem, mas com as marcas do homem 

na paisagem”.  

Desta forma, no estudo morfológico da paisagem proposto por Sauer, e pelos 

geógrafos culturais influenciados por ele na primeira metade do século XX, não são 

considerados os fatos não-materiais e os aspectos subjetivos da paisagem, sob a justificativa 

de que estes não podiam ser classificados, sendo assim, não poderiam fazer parte do contexto 

científico. Para este geógrafo, a paisagem seria definida como “uma área composta por uma 

associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais” e seria modelada a partir 

de uma paisagem natural por um grupo cultural, sendo assim, “a cultura era o agente, a área 

o meio e a paisagem o resultado” (Sauer, 1998, p.23).  
                                                 
11Dicionário de Brumet, R. –Le Mots de la Géographie, p. 337 apud Melo (2001, p.29). 



 30

Os resultados da geografia cultural, assim desenvolvida durante a primeira metade do 

século XX, permanecem limitados, pois mostram a diversidade das paisagens cultivadas dos 

campos, dos traçados da cidade, da arquitetura vernacular, das construções monumentais, isto 

é, aspectos visíveis da cultura, mas são incapazes de esclarecer a dinâmica dos componentes 

humanos, assim, são mais úteis “para construir o inventário das formas passadas da ação 

humana do que para compreender aquelas que se verificam nos dias atuais” (Claval, 2001, p. 

36). 

De acordo com Côrrea (2001, p.27), na definição de cultura utilizada por Sauer não 

são considerados os aspectos relacionados às formas como os indivíduos “escolhem, 

interagem, negociam e impõem restrições entre si, ou variáveis como estratificação social, 

interesses políticos e conflitos diversos”. Para Cosgrove (1998, p.101) a cultura, segundo os 

seguidores de Sauer, foi apresentada como “um conjunto de práticas compartilhadas comuns 

a um grupo humano em particular, práticas que foram apreendidas e transmitidas através de 

gerações”. Desta forma, a cultura era internalizada de forma homogênea pelos indivíduos, 

não existindo conflitos intra-culturais, constituindo-se “um nível independente da realidade, 

externa ao indivíduo, explicável por si própria” (Côrrea, 2001, p.25).  

Neste sentido, a nova geografia cultural procura vencer algumas dessas “fraquezas” 

com uma “teoria cultural mais forte”, que considera a paisagem como um texto cultural, 

reconhecendo que os textos têm muitas dimensões, oferecendo possibilidade de “leituras 

diferentes e igualmente válidas”(Cosgrove, 1998, p.101). 

A crítica interna mais contundente sobre esta concepção de cultura veio de um 

geógrafo que, segundo Côrrea (2001, p.25), se tornaria um “expoente da geografia cultural”: 

James Ducan. Este autor relata em seu artigo, “The Superorganic in América Cultural”, que 

os geógrafos culturais tradicionais aceitaram um conceito que considera a cultura como uma 

entidade “supra-orgânica”. O conceito de supra-orgânico foi estabelecido por Herbert 

Spencer, “o pai do darwinismo social”, onde a cultura é definida “como uma entidade acima 

do homem, não redutível às ações pelos indivíduos que estão associados a ela, 

misteriosamente respondendo às suas próprias leis” (Corrêa (2001, p.25). Esta concepção de 

cultura, exterior ao indivíduo, determinando suas ações, foi definida como “determinismo 

cultural”.  

Observa-se que a cultura, no âmbito da geografia, foi considerada com acepções 

distintas ao longo do tempo. O Editorial do primeiro número do periódico Gèographie et 
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cultures (1992, p.4-5)12 formulou um conjunto de definições abrangidas pelo termo cultura, 

definindo-a como “o conjunto daquilo que é transmitido”, sendo formada por “componentes 

materiais, sociais, intelectuais e simbólicos”, constituída pela “justaposição de traços 

independentes”, e, como não está presente da mesma maneira “em todo os representantes de 

uma sociedade”, “é vivida individualmente”.  

De acordo com Claval (1999, p.63), “a cultura não é uma realidade global: é um 

conjunto diversificado ao infinito e em constante evolução” e, de uma geração a outra, os 

conteúdos mudam, uma vez que o meio físico se modifica e é “apreendido, explorado, 

organizado ou examinado” com novos meios. Assim, na análise da paisagem do bairro 

Centro da cidade de Teresina verifica-se como seu meio físico vem se modificando segundo a 

atuação dos diferentes grupos culturais que vivenciam este local e como ele é “apreendido, 

explorado e organizado” por estes grupos. Desta forma, a cultura é, ao mesmo tempo, 

“determinada e determinante da consciência e das práticas humanas” (Cosgrove, 1998, 

p.102). 

Apesar das críticas, os ensinamentos da escola de Sauer, ainda são considerados 

fundamentais para os estudos culturais no âmbito da geografia, pois se entendem os possíveis 

percursos futuros observando os caminhos percorridos no passado. Desta forma, é relevante 

compreender a geografia cultural “tradicional” e concentrar atenção no trabalho de seus 

pioneiros de maior expressão (Mikessel, 2000, p.97). No entanto, segundo Mikessel13, trata-se 

de uma única geografia cultural que ao longo de sua trajetória, originada na Europa, 

especialmente na Alemanha e na França, apresenta continuidades e mudanças e uma 

pluralidade de abordagens, assim como,“novos interesses, problemas não resolvidos e tarefas 

que persistem”. 

Segundo Claval (1999, p.61), a geografia cultural “tradicional” teve seu declínio no 

decorrer das décadas de 1950, 1960 e 1970 e, após a década de 1970, ocorre uma renovação 

da disciplina, pois ela se vê confrontada com “novas formas de afirmação das diversidades 

dos grupos sociais, as quais ela não pode ignorar”. 

Durante a década de 1970, os geógrafos americanos que desenvolviam estudos na 

Geografia Humanista, começaram a demonstrar insatisfação como os rumos que a geografia 

tinha tomado em direção ao positivismo lógico, enquadrando a atividade humana dentro de 

padrões de comportamento verificáveis (Melo, 2005, p.04). Na apreensão da paisagem, os 

humanistas consideravam a sua totalidade, isto é, todo ambiente que envolve o homem 

                                                 
12 Apud Melo (2003, p.99). 
13 Apud Côrrea (2001, p.28). 
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influencia sua conduta, seja físico ou imaginário. Segundo Claval (1999, p.61), toma-se 

assim, consciência das inconsistências dos princípios positivistas até então aceitos”. 

A partir desta renovação, a paisagem passa a ser analisada não só pelo seu aspecto 

objetivo, mas também pelo seu aspecto subjetivo, isto é, o significado que a paisagem tem 

para aqueles que a construíram e a constroem. Dentro desta nova abordagem da paisagem, 

que passa a predominar após 1970, ela é estudada com uma nova concepção da cultura, não só 

baseada nos aspectos exteriores ao homem. Segundo Melo (2003, p.20-21), 

“Apesar da paisagem, abordada sob uma perspectiva cultural, ser um dos temas 
mais antigos e duradouros nos escritos geográficos americanos e europeus, somente 
a partir da década de 70, do século XX, ela foi analisada através de teorias que 
consideravam o seu caráter subjetivo, segundo a perspectiva da Geografia 
Humanista (...).” 

 

Outra característica importante desta corrente de pensamento é a sua “concepção 

antropocêntrica”, onde o homem seria a medida de todas as coisas, uma vez que toda 

explicação só seria satisfatória se estivesse fundada nas explicações e nos valores humanos. 

Desta forma, a cultura passou a ser concebida “além dos aspectos materiais, baseada na 

percepção ou na subjetividade, significando um grande avanço, pois, a partir daí, a cultura 

passou a ter um caráter individual, sendo todos os indivíduos portadores de cultura” (Melo, 

2003, p. 08). Dentro deste contexto, tanto os indivíduos como os grupos internalizam a cultura 

de forma diferenciada.   

Um dos temas abordados pela geografia humanista tinha como enfoque a percepção 

ambiental, partindo do pressuposto de que o significado do comportamento humano na 

relação com o meio ambiente era baseado em crenças e valores. Segundo Melo (2005, p.05), 

“os estudos que tinham esse enfoque passaram a embasar a análise das relações 

estabelecidas entre as populações e o meio ambiente em diversas cidades do mundo”, visando 

a gestão de lugares e paisagens e representam uma contribuição, no sentido de ressaltar a 

importância da consulta pública no direcionamento dos projetos e intervenções ambientais.14 

No entanto, estes estudos não consideravam os diferentes interesses dos grupos envolvidos, 

nem os conflitos que poderiam ocorrer como resultado das diferentes “maneiras de ver” a 

paisagem (Melo, 2005). 

Segundo Holzer (1992, p.252), com o reconhecimento da geografia humanista como 

subcampo da geografia, começaram as críticas às suas formulações na década de 1980, feitas 

                                                 
14 Exemplos destes estudos podem ser encontrados em DEL RIO, Vicente; OLIVEIRA, Lívia de. Percepção 
Ambiental: a experiência brasileira. 2ed. São Paulo: Estúdio Nobel, 1999. 265p. 
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principalmente pelos geógrafos inseridos na Nova Geografia Cultural, que tem como maiores 

representantes os geógrafos anglo-saxões. Dentro deste novo aporte teórico, Denis Cosgrove é 

considerado o seu maior precursor que imprime uma nova marca de abordagem na geografia 

cultural sob a influência de Jonh Berger, que parte do pressuposto de que as paisagens “não 

são neutras, mas refletem as relações de poder e as maneiras de ver do mundo dominantes” 

(Mcdowell 1996, p.175). 15 

O aparecimento de novos campos disciplinares dentro da geografia humanista resulta 

de uma reflexão mais avançada sobre as atividades da ação humana e sobre os mecanismos 

em movimento na vida social. Os estudos, tendo como base os preceitos da nova geografia 

cultural, passam a reconhecer que ao lado das lógicas econômicas, sociais ou políticas em 

ação na vida coletiva existem outras que dizem respeito aos símbolos pelos quais 

apreendemos o mundo e conseguimos nos comunicar. Segundo Cosgrove (1998, p. 108), 

todas as paisagens possuem significados simbólicos “porque são produtos da apropriação e 

transformação do meio ambiente pelo homem” e para compreender as expressões impressas 

por uma cultura em sua paisagem, necessitamos ter conhecimento da “linguagem” empregada 

através dos símbolos e o seu significado nessa cultura. 

Assim, a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina, local simbólico, fonte de 

diversidades culturais e, conseqüentemente, de muitos conflitos, oferece “leituras diferentes e 

igualmente válidas” que precisam ser analisadas e inseridas nas políticas públicas que 

resultam em transformações da paisagem do bairro, como o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável – Teresina Agenda 2015, visando a subsidiar futuras intervenções urbanas e 

ambientais para o bairro.  

Os centros urbanos são elementos simbólicos porque congregam história, memória e 

cargas de afetividade, e as suas paisagens são resultantes das várias expressões culturais que 

se estabeleceram desde as origens destes centros, definidas por interesses, valores e crenças 

distintos e, por isso, conflitantes. Segundo Almeida (2002, p.11-12), 
 

“(...) As principais questões e problemáticas dos centros urbanos giram em torno de 
duas noções: sua função integradora e sua função simbólica. A primeira se baseia 
em relações funcionais definidas tanto pelas atividades que esse tipo de área urbana 
abriga como pelo conjunto social, este caracterizado pela variedade de grupos e 
classes que dela se utilizam. A segunda função refere-se aos significados e imagens, 
de aspectos tanto lúdicos quanto depreciativos, que a população atribui a seus 
espaços de usos coletivos.” 

 

                                                 
15 Apud Melo (2005, p.09). 
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As sociedades mais primitivas, com menos comércio, que foram estudadas pela 

geografia cultural “tradicional”, tinham códigos simbólicos mais estáveis que os das 

sociedades contemporâneas. O crescente interesse pelas culturas contemporâneas e suas 

expressões dentro das sociedades modernas expandiu a perspectiva dos geógrafos culturais e 

“desafiou muitos de seus conceitos e métodos tradicionais”, levantando questões de “absoluta 

relevância social” (Cosgrove, 2000, p.55).   

A linha interpretativa da geografia cultural mais recente desenvolve a metáfora da 

paisagem como um “texto” a ser lida e interpretada como documento social. Esta linha 

baseou-se nos pressupostos de Clifford Geertz, que toma como referência a antropologia 

como campo disciplinar para propor a interpretação de textos culturais e introduz a idéia de 

que toda a vida social envolve a interpretação e negociação de significados dentro de um 

grupo de atores sociais (Cosgrove;Jackson, 2000). 

A interpretação de textos tem como abordagem a hermenêutica que constitui um 

método baseado na compreensão dos fatos na sua totalidade e na interpretação do significado 

de textos e de ações em particular. Através da compreensão é possível alcançar uma 

significação, revelar a essência dos fatos que representam experiências vividas. Segundo 

Gomes (1996, p.113), “compreensão é também alcançar uma significação, explicar o 

obscuro, revelar uma essência.” Compreensão é colocar-se dentro de uma tradição na qual 

passado e presente estão constantemente fundidos, é uma “fusão de horizontes”.16 

A importância da paisagem pode diferir no tempo e também dentro dos grupos sociais 

ou entre eles. No seio dos grupos, a cultura não aparece como totalidade homogênea, varia de 

acordo com os homens e os grupos. Assim, para a averiguação desta questão, será utilizado o 

método hermenêutico que “envolve a interpretação do pesquisador e daqueles que produzem, 

reproduzem e transformam a paisagem” (Melo, 2003, p.19). Essa descrição não corresponde 

a uma “base pura”, mas é construída a partir de buscas sobre a base da interpretação feita pelo 

pesquisador e seus informantes. Nesta abordagem hermenêutica, cada grupo representaria a 

paisagem de forma diferente e o trabalho do pesquisador torna-se um trabalho de 

interpretação da paisagem, segundo sua própria simbologia, não deixando de inserir também a 

sua “maneira de ver”. No caso específico desta pesquisa, a “maneira de ver” dos arquitetos 

planejadores urbanos. 

Desta forma, em tempos de “convulsão social e cultural”, a hermenêutica se viu 

incumbida da tarefa de esclarecer o auto-entendimento de uma época em relação à estrutura 

                                                 
16 Dicionário do Pensamento Social do século XX – Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro-,1996 (orgs) Outtwaite, 
W. e Bottomore, T. p. 351. 
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de significados tradicionais. Torna-se assim, uma “área de atividade da indagação filosófica 

que diz respeito à teoria e à prática da compreensão em geral, e à interpretação do 

significado de textos em particular.”17 

Durante a década de 1980, muitas disputas ocorreram na geografia cultural, associadas 

às mudanças taxonômicas18 mais amplas que, desde a década de 1970, vinham ocorrendo 

dentro deste campo disciplinar. Para Claval (2002), a renovação da geografia cultural deve-se 

a evolução interna da geografia, a partir do momento em que as pesquisas que dominavam a 

geografia há vinte anos passaram a não satisfazer os pesquisadores curiosos de saber o que 

tornava cada lugar diferente dos outros. 

Neste sentido, o estudo geográfico sob a perspectiva cultural expõe problemas 

desafiadores, sugere procedimentos para sua solução e abre caminho para uma compreensão 

dos processos que criaram e estão criando novos ambientes para o homem (Mikesell, 2000). 

Segundo Melo (2003, p.36), 

“No campo percorrido pela nova geografia cultural, a partir da década de 80, no 
século XX, o tema da paisagem tem estado presente, numa riqueza de abordagens 
que se ampliam numa ‘heterotopia’, mostrando uma diversidade, na tentativa de 
revelar o significado da paisagem, a partir das práticas culturais. A grande 
diversidade de acepções, convivendo dentro de um mesmo contexto histórico, assim 
como ao longo do tempo, muitas vezes gerou mais divergências do que unidade em 
torno do conceito de paisagem (...).” 

 

No entanto, para Ducan (2000), esta falta de unidade não deve ser considerada uma 

perda, mas um ganho intelectual e é necessário que se reconheça que a diversidade de 

abordagens precisa ser celebrada em vez de se tentar discipliná-las. 

Na geografia, a paisagem, a região e os lugares a despeito de suas características 

físicas, apreendidas imediatamente, são estruturados por uma rede subjetiva composta de 

valores, de representações, de imagens espaciais e, para ser percebida, demanda um trabalho 

de interpretação aprofundado. A chave fundamental dessa interpretação é o comportamento e 

a linguagem que juntos estruturam o “código de expressão” deste universo simbólico. 

 Assim, o estudo das formas da paisagem vai além do seu aspecto físico, pois é muito 

mais do que mero reflexo passivo das forças históricas que a moldaram e a estrutura espacial 

é parte ativa da constituição histórica das formas culturais. Segundo Cosgrove e Jackson 

                                                 
17 Dicionário do Pensamento Social do século XX – Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro-,1996 (orgs) Outtwaite, 
W. e Bottomore, T. 
18 Segundo Ducan (2000, p.66), taxonomia refere-se a tudo o que é visto como assunto propriamente dito 
(objetos de estudo, categorias analíticas, etc.) de um campo de estudo. 
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(2000, p.26), “este é um campo fértil, embora ainda não cultivado, para uma geografia 

cultural revitalizada”. De acordo com Claval (1999, p.92), 

 
“A paisagem desempenha um papel na aquisição, por cada um, de conhecimentos, 
de atitudes e de reflexos dos quais temos necessidades para viver: ela constitui o 
quadro em relação ao qual aprendemos a nos orientar; ela fala da sociedade na 
qual se vive, e das relações que as pessoas aí estabelecem com a natureza; este 
cenário está carregado de lembranças históricas cuja significação é apreendida 
pouco a pouco.” 

 

Segundo Cosgrove (1998), uma geografia efetivamente humana é uma geografia 

humana crítica e relevante, que pode contribuir para o próprio núcleo de uma educação 

humanista. Desta forma, a interpretação dos significados em nossas paisagens, significa o 

melhor conhecimento e compreensão de nós mesmos, dos outros e do mundo que 

compartilhamos. Assim, os geógrafos culturais, apesar de toda a diversidade teórica 

metodológica com que são abordados os seus estudos, compartilham o mesmo objetivo de: 

 
“(...) descrever e entender as relações entre a vida humana coletiva e o mundo 
natural, as transformações produzidas por nossa existência no mundo da natureza 
e, sobretudo, os significados que as culturas atribuem à sua existência e às relações 
como o mundo natural” (Cosgrove, 2000, p.34).  

 
2.2 A análise da morfologia da paisagem do Centro de Teresina 
 

Apesar deste presente estudo ir além da dimensão morfológica, pois insere a 

interpretação das diferentes “maneiras de ver” a paisagem, através dos significados que “as 

culturas atribuem à sua existência”, segundo a abordagem da Nova Geografia Cultural, 

considera o estudo da forma urbana essencial para o seu desenvolvimento. Muito da evolução 

do conceito de paisagem cultural se deve às contribuições de Sauer, para o qual a finalidade 

dos estudos geográficos era “analisar as paisagens culturais e a morfologia física deveria ser 

vista como um meio transformado pelo agente que é a cultura” (Sauer, 1998, p. 59). Para este 

autor, o método morfológico é um método empírico específico, uma agregação e ordenamento 

dos fenômenos como formas que estão integradas (Sauer, 1999). 

Segundo Sauer (1998, p.31), a morfologia se apóia nos seguintes postulados:  

 
1) A existência de “uma unidade de qualidade orgânica ou quase orgânica; ou 

seja, uma estrutura para a qual certos componentes são necessários, esses 
elementos componentes sendo chamados ‘formas’ nesse estudo;” 

2) “a semelhança de forma em estruturas diferentes é reconhecida em função da 
equivalência funcional, as formas sendo então “homólogas” e  

3) “os elementos estruturais podem ser dispostos em série, especialmente em 
seqüência de desenvolvimento, indo de um estágio incipiente a um estágio final 
ou completo.” 
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Sauer, sob a influência de Goeth, possuía um forte interesse pela história que se fez 

sentir mais explicitamente quando adotou o conceito “goethiano” de morfologia que implica 

a “compreensão das formas enquanto expressão cultural e individual, sendo a manifestação 

de processos humanos, espirituais e naturais” (Corrêa, 2001, p.11). Essa importância do 

contexto histórico também foi ressaltada por Lamas (2000, p.37) que define a morfologia 

como a “ciência que estuda as formas, interligando-as com os fenômenos que lhes deram 

origem”. Para este autor, a leitura disciplinar, no caso a arquitetônica, mesmo que rica de 

conteúdos e esclarecimentos sobre o objeto, não o explicará na sua totalidade, nem na sua 

configuração.  

Assim, só o “cruzamento de leituras disciplinares” poderá explicar um objeto tão 

complexo quanto às cidades (Lamas, 2000, p.37). Segundo Lamas (2000, p.31), “um primeiro 

grau de leitura da cidade é físico-espacial e morfológico e a estes se juntam outros níveis de 

leitura que revelam diferentes conteúdos”. Desta forma, para o autor a morfologia urbana 

estudará essencialmente os aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, 

definindo e explicando a paisagem e a sua estrutura (Lamas, 2000).  

Segundo Lamas (2000), a morfologia urbana é o estudo dos fatos construídos 

considerados do ponto de vista da sua produção e na relação das partes entre si e com o 

conjunto urbano que definem. Estas definições explicam três pontos: 

 
1) “a morfologia é o estudo da forma urbana nas suas partes físicas exteriores, ou 

elementos morfológicos, e na sua produção e transformação no tempo.Todavia 
é necessário sublinhar que um estudo morfológico não se ocupa do processo de 
urbanização,quer dizer, do conjunto dos fenômenos sociais, econômicos e 
outros motores da urbanização. Estes convergem na morfologia como objeto de 
estudo; 

2) Um estudo de morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano em 
partes (elementos morfológicos) e da articulação destes entre si e com o 
conjunto urbano que definem os lugares que constituem o espaço urbano. O 
que remete de imediato para a necessidade de identificação e clarificação dos 
elementos morfológicos (...); 

3) Um estudo morfológico deve necessariamente tomar em consideração os níveis 
ou momentos de produção do espaço urbano. Níveis esses que possuem, dentro 
da disciplina urbanístico-arquitetônica, a sua lógica própria, articulada sobre 
estratégias políticas sociais (...)” (Lamas, 2000, p. 38-39). 

 

Para o autor o meio urbano pode ser objeto de múltiplas leituras de acordo com 

instrumentos ou esquemas de análise utilizados. A morfologia urbana supõe a convergência e 

a utilização de dados habitualmente recolhidos por disciplinas diferentes – economia, 

sociologia, história, geografia, arquitetura – “a fim de explicar um fato concreto: a cidade 

como fenômeno físico e construído” (Lamas, 2000, p.38).  
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Na análise da paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina não se pretende definir 

políticas, estratégias, soluções e ações de intervenção, apenas pretende-se que este estudo seja 

mais um instrumento que se insere nos debates existentes sobre as intervenções urbanas e 

ambientais nesta área. Com esta análise física do espaço adquirem-se subsídios para uma 

posterior análise do processo que vai servir de base às intervenções urbanas e ambientais para 

o Centro de Teresina. Segundo Pereira (1999, p.09), 
 

“A análise morfológica permite perceber a lógica de concepção e apropriação do 
tecido urbano, definir a sua estrutura, as irregularidades ou regras e as diferenças, 
ou particularidades que apresenta, detectar as tipologias correntes e excepcionais 
do edificado e do espaço urbano.” 

 
E, também, permite perceber as origens funcionais e sociais que organizam as formas 

representativas do passado e que permanecem eventualmente inadequadas aos novos 

conteúdos, e as dinâmicas de transformação visíveis nas alterações físicas e do ambiente 

provocadas por novos usos e novos valores culturais (Pereira, 1999). Em suma, respeitar a 

identidade dos teresinenses na realização de obras de intervenção urbana no bairro Centro. 

Poète19, através do seu estudo do solo urbano, dos traçados, do cadastro e da ocupação 

construída, constatou que determinados elementos morfológicos persistem em qualquer 

cidade. É o que o autor denomina de “persistência de espírito”, onde alguns elementos, como 

o traçado, possuem um caráter de permanência não modificável, que lhes permite resistir às 

transformações urbanas.  

Segundo Lamas (2000, p.76), a finalidade da disciplina “arquitetônico-urbanística” é 

a produção do espaço e a “atividade analítica será instrumento de suporte”. Com isso, 

estabelece a separação entre essa disciplina e a geografia, pois, apesar de ambas possuírem o 

mesmo objeto de estudo, suas óticas são diferentes, tendo a geografia, óticas 

“fundamentalmente analíticas”. 

Desta forma, complementa-se a abordagem morfológica de Lamas (2000) com a 

abordagem geográfica da paisagem, no âmbito da nova Geografia Cultural, que evoluiu a 

partir da geografia cultural de Sauer, através da sistematização do estudo morfológico da 

paisagem. Sauer reviu parte dos conteúdos da sua obra de 1925, “The morphology of 

landscape”, uma vez que este estudo mostrou dificuldades párticas e conceituais. Neste 

sentido, p enfoque do estudo dos elementos morfológicos que constituem a paisagem do 

bairro Centro da cidade de Teresina não terá uma finalidade apenas descritiva e classificatória 

dos objetos da forma urbana, e sim um estudo onde a forma ganha outra dimensão, 

                                                 
19 Apud Lamas (2000, p.114). 
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considerando “o comportamento dinâmico e mutável dos atores sociais”. Para Gomes (2002), 

a nova geografia cultural representa uma contribuição decisiva neste sentido nos últimos anos. 

Assim, na análise do bairro serão enfatizadas as manifestações culturais que resultam 

na utilização deste local, conforme diferentes necessidades e interesses dos grupos que 

vivenciam o bairro. Segundo Lamas (2000), os centros urbanos passaram de locais de defesa e 

de poder para locais de comércio, serviços e trocas culturais, isto é, uma sobreposição de 

funções, devido à complexidade e dinâmica da cidade e estes centros estão sujeitos a usos 

diferenciados que precisam ser analisados, pois, segundo Jacobs (2003), as misturas de usos 

são fenômenos fundamentais para a compreensão das cidades. 

Os elementos morfológicos que geram maiores conflitos de usos no bairro Centro da 

cidade de Teresina são seus espaços públicos, como suas ruas e praças. Enquanto lugar de 

práticas cotidianas, o espaço público é um local de conflitos, reflexo de uma sociedade 

fragmentada, rica em mistura e em diversidades culturais. É um lugar de demonstração de 

poderes, onde os habitantes aprendem a aceitar e, às vezes, a encarar as diferenças que os 

separam. Contudo, mencionar o espaço público é, especialmente, fazer referência ao lugar de 

aprendizagem e tolerância, da cohabitação e do respeito com o citadino. Desta forma, o 

espaço público é um local de exercício da cidadania e, segundo Santos (1987), 
 

“Ser cidadão é, em certa medida, uma localização espacial (...) é pertencer a uma 
determinada porção territorial, ou seja, esta é sem dúvida uma classificação 
espacial. Corrobora com essa interpretação a etimologia da palavra cidadão, que 
tem origem no fato de habitar na cidade (...), cidade que se define como uma 
associação de pessoas unidas por laços formais e hierarquias; porém, nem todos os 
moradores são originalmente cidadãos, o que nos dá uma medida da diferenciação 
espacial interna à própria cidade. As cidades de cidadãos exibem representações 
espaciais do exercício dessa cidadania, definindo ao mesmo tempo os espaços de 
exclusão.”  

 

De acordo com Gomes (2002, p.177), o lugar físico orienta as práticas, guia os 

comportamentos e estes por sua vez reafirmam o estatuto público desse espaço e, dessa 

dinâmica, “surge uma forma conteúdo, núcleo de uma sociedade normativa, o espaço 

público”. Alguns processos modificam o estatuto das práticas sociais e espaciais de forma 

geral no mundo contemporâneo, correspondendo, paralelamente à um recuo do espaço 

público. (Gomes, 2002). Verifica-se, então, nas ruas, praças e calçadões, ocupados pelos 

camelôs no Centro da cidade de Teresina, um “recuo da cidadania”, pois, segundo Gomes 

(2002, p.177), 
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 “os lugares da vida pública, da deambulação, do passeio, do espetáculo, da 
coabitação, da idéia de vida urbana, que constituíram os grandes projetos 
urbanísticos  do final do século XIX e começo do século XX, desaparecem,dando 
lugar a um emaranhado de balcões de mercadoria. A dimensão do homem público 
se estreita, restringindo-se à um mero passante ou no máximo se limitando à de um 
eventual consumidor. 

 
A interpretação da vida social é em grande parte “tributária da compreensão da lógica 

territorial” sobre a qual ela está organizada, isto é, “toda interpretação da vida social que 

prescinda da análise da lógica espacial corre o risco de resultar em equívocos ou 

julgamentos parciais” e o território é uma parcela de um terreno, utilizada como forma de 

expressão de um controle sobre outro. Gomes (2002) considera que o poder, sua conquista, 

seu exercício e a sua configuração estão sempre associados ou rebatidos sobre um plano 

espacial. 

Na configuração da paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina as lutas de poder 

entre os grupos culturais estão bastante presentes e todos esses conflitos, resultantes dos 

diversos interesses nos espaços públicos no bairro, se expressam na sua paisagem através de 

uma “reestruturação no arranjo espacial”, conseqüência de pactos político-sociais. Segundo 

Cosgrove (1988, p. 104), o estudo da cultura está intimamente ligado ao estudo do poder, 

pois, um grupo cultural dominante procurará impor sua “maneira de ver” sobre os grupos 

excluídos. 

As áreas centrais, devido à sua origem histórica e às suas relações sócio–espaciais, 

estão mais fortes na nossa referência e nestas áreas existem grupos culturais com interesses, 

valores e crenças mais diversificados. Elas constituem uma “herança cultural” que não pode 

ser desprezada e a análise histórica da cidade revela existirem, tanto elementos em contínua 

transformação quanto elementos que não se modificam totalmente e permanecem (Lamas, 

2000,p.116). Segundo Sauer (1998, p.42-43),  
 

“não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas relações 
associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. Ela está em 
processo constante de desenvolvimento ou dissolução”.  

 

Para Carrión (2000, p.54), que discorre sobre novas abordagens para os centros 
históricos dentro do contexto latino-americano, com as mudanças de funções das 
“centralidades urbana e histórica”, os conceitos da teoria e da prática da reabilitação desses 
centros precisam ser revisados com a conseqüente modificação dos instrumentos 
metodológicos com os quais se entende este objeto. Estas revisões teóricas e metodológicas 
são abordadas também por Alderoqui (2002), quando esta se refere ao caráter instável dos 
conceitos no âmbito das ciências sociais.  De acordo com a autora, estes não podem ser 
definidos de forma restrita e de maneira permanente “porque implicam situações sociais 
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infinitamente complexas”, classificando-os como “construções instáveis” que são definidos a 
partir de uma problemática (Alderoqui, 2002, p.42). Segundo Lepetit (2001, p.139), 

 
 

“O fato de que os elementos de uma cidade, em sua 
contemporaneidade, têm idades diferentes acarretou conseqüências 
metodológicas. Os estudos de morfologia genética abriram caminho 
e, surgiram as regras de transformação das formas urbanas. A rede 
viária é mais duradoura que o loteamento. Os lotes (...) resistem mais 
tempo do que os imóveis neles construídos (...)” 

 
 
Diante deste contexto de mudanças de abordagens teóricas e metodológicas, utiliza-se 

neste estudo, para a interpretação dos significados dos elementos morfológicos que 

constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina, as abordagens da paisagem de 

acordo com os adeptos da Nova Geografia Cultural. Uma abordagem muito mais crítica, 

“atenta, sobretudo, aos significados conferidos pelos homens ao Cosmos, à natureza, ao meio 

ambiente e à sociedade” (Claval, 2001, p.78).  

Trata-se, de acordo com Corrêa (2001), de uma abordagem renovada, aberta a novos 

desafios, com ênfase no significado dos objetos e ações humanas, além de forte sentido crítico 

da realidade. Na perspectiva aqui abordada com base na nova geografia cultural, a paisagem 

possui tanto um aspecto objetivo, pois é apropriada e transformada pela ação do homem 

(Melo, 2003), e um componente subjetivo, que são os significados contidos na paisagem para 

aqueles que a “fizeram, a alteraram, a mantiveram (e) a visitaram” (Cosgrove, 1998, p.109). 

Neste contexto, o processo de construção histórico e cultural dos elementos 

morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro de Teresina foi considerado um 

componente objetivo, enquanto que os significados dessa paisagem foram observados como 

um aspecto subjetivo.  

Como toda intervenção urbana corresponde a uma transformação (alterações físicas, 

sociais, ambientais, econômicas, de maior ou menor amplitude), ela precisa conservar e 

melhorar a estrutura existente, na medida em que se lhe reconhece qualidades a manter e 

defeitos a corrigir. Para isso é preciso definir os elementos morfológicos que constituem o 

“caráter urbano”20 do local, e neste estudo propõe-se que, para esta definição, é preciso 

inserir nas políticas que regulamentam estas transformações, a interpretação dos significados 

                                                 
20 Segundo Pereira (1999, p. 48), este caráter urbano é uma característica de cada lugar, “uma expressão própria 
e reconhecível, identificável com épocas, estilos urbanos, valores culturais e meios financeiros que presidiram à 
sua construção, influências climáticas, topográficas, com os modos de vida que procuraram servir e outros 
múltiplos fatores que lhe conferiram um dado caráter”. 
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dos elementos morfológicos que constituem as paisagens urbanas pelos diferentes grupos 

culturais existentes nas cidades e extrair destes grupos o que precisa permanecer ou mudar. 

Assim, a abordagem morfológica é complementada com a interpretação dos 

significados dos elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro da 

cidade de Teresina para os grupos culturais que o vivenciam e produzem sua paisagem. 

Segundo Cosgrove (1998, p.100), a paisagem lembra-nos que “a geografia está em todo 

lugar, que é uma fonte inesgotável de beleza e feiúra, de acertos e erros, de alegria e 

sofrimento, tanto quanto de ganho e de perda”. 

Com a interpretação dos significados dos elementos morfológicos que constituem a 

paisagem do bairro Centro pretende-se apresentar mais um instrumento para se compreender 

as “expressões impressas” na paisagem pelos grupos culturais que vivenciam o bairro. 
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3 A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM DO CENTRO DE TERESINA A 

PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 
“Como a condição atual de uma cidade não passa da conseqüência de todas as suas 
condições anteriores, essa condição representa todas as outras, e uma cidade 
construída apenas com vistas em seu presente exprime virtualmente, de maneira 
transcendente, todo o seu passado” (Jean Reynand) 21 

 

 

Neste capítulo será analisada a configuração de novas paisagens no bairro Centro da 

cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí (Figura 01 e 02), mas especificamente no 

recorte espacial da pesquisa (Figura 03) que foi resultado de um processo cultural, tendo 

como consequência mudanças nas relações sócio-espaciais no bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 01: Mapa do Brasil com a localização do Estado do Piauí e a cidade de Teresina. 
Fonte: http://earth.google.com./. Organização: Laurens Steen 

 

 

 

Segundo Carrión (2002, p.47), “é importante ressaltar a relação entre cidade e centro 

histórico porque é nessa relação que se especifica o seu conteúdo”. Essas relações sócio-

espaciais, ao mesmo tempo em que introduzem novos elementos morfológicos na paisagem 

do bairro, modificam os usos dos elementos morfológicos existentes, sendo alguns 

representativos para a identidade e memória dos teresinenses.  
                                                 
21Apud Lepetit (2001, p.153). 
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FIGURA 02: Mapa de Teresina com a localização do bairro Centro. 
 Fonte: http://earth.google.com./.Organização:Laurens Steen 

 

 
FIGURA 03: Recorte espacial da pesquisa (linha tracejada) e a delimitação das Zonas de Preservação.  

Fonte: http://earth.google.com./ Organização:Laurens Steen 
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“(...) oferecemos o conforto de trabalhar com uma categoria descontextualizada e 
trans-histórica. Ao assim fazê-lo perdemos em contrapartida a capacidade de 
compreender o conteúdo desta morfologia ou, em outras palavras, escapa-nos a 
idéia mesmo da vida urbana.” 

 

De acordo com Lamas (2000, p.111), a evolução das formas urbanas envolve questões 

que se relacionam com o desenvolvimento urbano, pois o estudo morfológico pressupõe a 

consideração do crescimento urbano – “indissociável do estudo das cidades e também (da) 

reutilização das partes da cidade”. Esta “reutilização” refere-se aos novos usos que se 

atribuem aos elementos morfológicos que constituem as paisagens urbanas, em particular 

àqueles existentes nos centros históricos.  

A história da evolução do tecido urbano é fundamental para a compreensão da 

morfologia urbana e também para “julgar a persistência de certos usos e a aptidão das 

formas urbanas para se adaptarem à mudança” (Pereira, 1999, p.17-18). Estas questões são 

relevantes, pois as novas relações sócio-espaciais existentes fora dos limites do bairro Centro 

provocam a “reutilização” de suas partes, isto é, novos usos dos elementos morfológicos que 

constituem a paisagem do bairro.  

Segundo Cosgrove (1998, p.110), deve-se resistir à tentação de deslocar a paisagem de 

seu contexto de tempo e espaço, isto é, “do mundo real das relações humanas de produção e 

entre pessoas e o mundo que habitam” (Melo, 2001, p.39). Assim, analisa-se a evolução da 

paisagem urbana de Teresina, com o intuito de inserir a paisagem do Centro no seu contexto 

de tempo e espaço. Teresina foi construída para ser a capital do Piauí, no ano de 1852, época 

que constitui o início da construção das suas edificações e implantação do seu primeiro plano 

urbanístico – o Plano Saraiva, representado na Figura 04, onde se observa a delimitação da 

cidade entre os rios Poti e Parnaíba, às margens do qual a cidade foi inicialmente construída.  

A expansão do perímetro urbano de Teresina acelera-se a partir da segunda metade do 

século XX, decorrente de um intenso processo imigratório que modifica as relações sócio-

espaciais existentes no bairro Centro, em conseqüência do surgimento de novas relações em 

outros bairros construídos ao longo do crescimento da cidade. As três primeiras décadas desta 

fase, década de 1950, 1960 e 1970, foram fundamentais para a configuração da paisagem 

atual do bairro. Segundo Andrade (2000), foram nestas décadas que Teresina de fato começou 

a ganhar expressividade como pólo de atração das políticas públicas de investimentos em 

saúde, educação, energia elétrica e habitação popular, sendo a expansão da cidade evidenciada 

pelo crescimento da rede viária, do número de conjuntos habitacionais e, conseqüentemente, 

pela construção de novos bairros. 
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FIGURA 04: Mapa do “Plano Saraiva”. Fonte: Acervo IPHAN 

 

Na década de 1950, com a construção do primeiro vão da ponte sobre o rio Poti, 

fazendo a ligação da avenida Frei Serafim com a margem direita do rio, o perímetro urbano 

engloba este elemento natural, direcionando o povoamento desta margem. Como se observa 

nas Figuras 05 e 06, esta avenida representa a “espinha dorsal” que liga o bairro Centro à zona 

Leste, através da ponte sobre o rio Poti.  Desta forma, determinada parcela da população, que 

até a década de 1940 se mantinha nas mediações do núcleo original da cidade, às margens do 

rio Parnaíba, se desloca para a outra margem do rio Poti, ocupando a zona Leste de Teresina. 

Esta mudança é ressaltada no seguinte depoimento: 
 

“(...) despertou o interesse (pela zona Leste), (...) o clima era melhor, os terrenos 
maiores e fizeram o loteamento do Jockey Club. Aí as pessoas começaram a 
comprar terreno de 40x40, ou, até mesmo, quadras inteiras e fazer as suas 
edificações”.22 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 A.D.T., médico, presidente do SINDHOSPI.  
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 FIGURA 05: Foto da Avenida Frei Serafim. Fonte: Acervo IPHAN/PI 

 

 
FIGURA 06: Foto da Avenida Frei Serafim (atual) 

Fonte: SUCESSO PUBLICIDADE. Teresina: ontem e hoje. Teresina: HALLEY, 2002. p.34-35  
 

 

Este processo de mudança da população do bairro Centro para outras zonas da cidade 

tem grande impacto na sua paisagem, pois se inicia uma mudança de uso das edificações 

residenciais, sendo substituídas por atividades comerciais e serviços e sendo demolidas para 

implantação de estacionamentos privados. No seu depoimento sobre as mudanças nas relações 

sócio-espaciais existentes no bairro, um dos arquitetos entrevistados relata que: 
 



 48

 “Foi havendo abandono, substituição de uso e foi provocando uma certa 
mudança, e até mesmo caindo as edificações, (para instalar) estacionamentos.”23 
 
 

Segundo Villaça (2000, p. 205), a difusão do automóvel na década de 1960 constitui 

um marco para todas as cidades brasileiras, “metrópoles ou não”, pois a classe média e os 

serviços urbanos se motorizam e isto representa uma mudança “não apenas para seus centros, 

mas para todo o espaço urbano”. Desta forma, a mudança da população de maior poder 

aquisitivo que residia no Centro resultou no deslocamento do comércio que atendia às 

necessidades desta mesma população. Assim, o Centro passa a ser freqüentado por uma 

população de menor poder aquisitivo. Para um dos arquitetos entrevistados: 

 
“(...) foi um pouco de todas as transformações que a gente percebeu na cidade, um 
processo de decadência do Centro, a criação de novos pólos urbanos nos bairros, a 
valorização de vários bairros, bairro de elite, a própria classe média e a classe 
popular migrando para outro crescimento da cidade.”24 

 

Esta expansão da cidade não se deu apenas em direção à zona Leste, pois com a 

criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e do Banco Nacional da 

Habitação (BNH) em 1969, se prioriza a construção de conjuntos habitacionais25, produzindo 

uma expansão da malha urbana para as zonas Sul, Norte e Leste26. Segundo Façanha (1998, 

p.128-129), no final da década de 1960, o BNH repassou recursos financeiros para a 

Companhia Habitacional do Piauí (COHAB-PI) que assumiu a função de agente financeiro e 

de promotor imobiliário, simultaneamente, produzindo em torno de 2.950 habitações, 

principalmente na Zona Sul da cidade com a implantação de grandes conjuntos habitacionais, 

como o Parque Piauí. Observando a Figura 07, com a localização deste conjunto habitacional, 

verifica-se o grande vazio urbano existente entre o bairro Centro (no alto da foto) e o 

conjunto, que hoje se constituiu em um novo bairro da cidade. Após a construção deste 

conjunto iniciou-se a constituição de novos corredores de comércio e serviços nas avenidas de 

acesso à Zona Sul, descentralizando o comércio do bairro. 

 

 

 

                                                 
23 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI.  
24 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
25 Em Teresina, entre os anos de 1966 e 1969 foram construídos 5 conjuntos habitacionais. 
26 A zona Oeste de Teresina é representada pelo rio Parnaíba que divide esta cidade da cidade de Timon, no 
Maranhão. 
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FIGURA 07: Conjunto habitacional Parque Piauí. Fonte: Acervo SEMPLAN 

 

Neste sentido, o processo de ocupação do solo urbano em Teresina não difere da 

grande maioria das cidades brasileiras, onde os conjuntos habitacionais que servem às 

populações de baixo poder aquisitivo localizam-se em áreas periféricas, distantes do centro 

administrativo e dos principais serviços. Paralelamente, continua a migração da população de 

maior poder aquisitivo do centro tradicional em direção à zona Leste. A concentração neste 

local de residências destinadas a uma parcela da população de alto poder aquisitivo resultou 

em uma transformação espacial se expressando na paisagem de Teresina e os investimentos 

públicos e privados se direcionaram para esta região da cidade (Façanha, 1998, p. 305). Esta 

transformação espacial é relatada no seguinte depoimento: 

 
“(...) era uma área que tinha um comércio voltado ou na rua Paissandú, ou nas 
mediações da praça Rio Branco. O restante era tudo casas residenciais, algumas 
tinham as suas casas e o seu comércio depois o negócio começou a expandir, a 
cidade começou a crescer e na época de 40,50,60, então dominava aquilo ali, em 
63, 64 começou a despertar para a área Leste da cidade.” 27 

 

Uma outra conseqüência da saída da população moradora do bairro Centro, 

principalmente em direção à margem direita do rio Poti, foi o distanciamento desta população 

do rio Parnaíba. A sua localização geográfica, no limite da cidade, diferente do rio Poti que se 

localiza no seu interior, não favorece a sua apropriação pela população, o que não acontecia 

quando o perímetro urbano estava compreendido entre os dois rios. Desta forma, uma 

                                                 
27 A.D.T., médico, presidente do SINDHOSPI.  
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significativa parcela da população se distancia do rio Parnaíba e utiliza-se de uma nova 

centralidade urbana, não vivenciando mais este elemento.  

O impacto dessas intervenções urbanas implicou transformações no tecido da cidade e, 

conseqüentemente, um (re)ordenamento no seu planejamento. Neste contexto, vários planos 

foram propostos para Teresina, buscando soluções para os problemas apresentados 

decorrentes da sua expansão. Considera-se importante a análise destes planos, pois eles são 

considerados como “produtos culturais” e expressam as “maneiras de ver” dos grupos de 

planejadores urbanos e políticos que direcionam as transformações das paisagens do bairro 

Centro.  

Assim, em 1969, mais de um século após a implantação do “Plano Saraiva”, é 

elaborado o Plano Diretor Local Integrado (PDLI), coordenado por uma empresa baiana. 

Segundo Andrade (2000), o projeto e a execução deste Plano constituem-se em um importante 

passo no sentido de que foram criadas leis que orientaram desde a organização espacial da 

cidade, passando pelo parcelamento, uso e ocupação do solo até a legislação do município. No 

entanto, o Plano foi parcialmente executado, uma vez que as propostas não eram condizentes 

com a realidade sócio-econômica da cidade. 

Fazendo uma avaliação deste instrumento do planejamento urbano de Teresina, o 

arquiteto urbanista Paulo Vasconcelos analisa que o PDLI foi um “plano utópico bem típico 

do período do milagre brasileiro”, pois propõe um “desenho muito sofisticado, praticado 

pelos planejadores da Europa e EUA. Muito bonito, mas longe da nossa capacidade de 

realizar (...)”.28  

Historicamente, muitas intervenções nas áreas centrais das cidades ocorreram sob a 

ótica de ações de embelezamento ou de grandes projetos de renovação urbana. Estes últimos 

alteraram radicalmente a configuração das áreas centrais e exigiram grandes investimentos. 

Essas intervenções se caracterizaram por sobrepor os aspectos funcionais e os interesses 

imobiliários a outros fatores que um governo preocupado com a qualidade de vida e a 

valorização da cidadania não pode ignorar.  

No Plano Diretor Local Integrado (PDLI), o bairro Centro foi tomado como a grande 

referência espacial e simbólica, pois, segundo seus preceitos, o bairro “representa o ‘ceur de 

ville’, a zona de animação e decisões políticas. Desempenhará também o papel de ponto de 

encontro para as horas de lazer”. De acordo com Andrade (2002), esta proposta ao mesmo 

                                                 
28 Entrevista concedida para a publicação da Prefeitura Municipal de Teresina, Cadernos de Teresina – 
Arquitetura Contemporânea de Teresina, ano 2, n 4, Teresina, abril de 1988. “A expansão urbana” (p. 14). 
Fundação Cultural Monsenhor Chaves. 
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tempo em que privilegia o bairro Centro como o local das decisões e dos serviços, tenta 

promover uma nova dinâmica capaz de possibilitar a descentralização através da comunicação 

viária do centro urbano com outros bairros de Teresina, explicitada na Figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 08: Mapa de expansão do sistema viário a partir da segunda metade do século XX.  
Fonte: Acervo SEMPLAN. Organização Geraldo Magela 

 

 

A década de 1970 está representada para Teresina como um momento de grandes 

transformações na sua paisagem, pois a esta passava por um grande crescimento populacional, 

despertando para a necessidade de se repensar a cidade. Segundo Montezuma (1995, p.14), 
 

“a partir de meados de 1975 os limites urbanos de Teresina têm se expandido 
rapidamente, como resultado de uma combinação da ação especulativa do setor 
imobiliário privado, de investimentos imobiliários estatais e da ocupação de terras 
por famílias de sem-teto que, sem alternativa, ocupam áreas públicas e 
particulares.” 

 

Nesta década apareceram em Teresina os primeiros supermercados e os setores de 

material de construção, que passaram a ocupar vários corredores especializados em direção à 

Zona Sul, ocorrendo um processo de descentralização das atividades comerciais que antes se 

aglutinavam na área central (Façanha, 1998). Por outro lado, a zona Leste se especializa em 
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um comércio direcionado para uma fração da população de maior poder aquisitivo, assim 

como os investimentos no setor imobiliário e de serviços se voltam para esta área. 

A instalação da Universidade Federal do Piauí (UFPI), também na zona Leste, no 

início da década de 1970, vem consolidar este novo vetor de crescimento urbano, que se 

intensifica bastante a partir da segunda metade da década de 1980 e, mais notoriamente, no 

início da década de 1990, época em que essa Zona apresenta grande vitalidade econômica e 

social (Viana, 1999). Assim, os investimentos públicos deslocados para outras zonas da 

cidade, reforçam o afastamento da população que vivenciava o bairro Centro. 

Na década de 1980, a descentralização das atividades de comércio se intensifica, pois 

neste período os núcleos de comércio se consolidam também nas principais avenidas dos 

conjuntos habitacionais. Paralelamente, surgiam as descentralizações dos subcentros de bairro 

com alto poder aquisitivo, com objetivo de “abastecer” estas áreas nobres da cidade. 

(Façanha, 1998, p.175). Eram subcentros que assumiam a função de comercialização de 

produtos mais seletivos, aglutinando lojas, supermercados, escolas de línguas estrangeiras, 

agências de bancos e correios, além do aparecimento dos pequenos “shoppings centers” 

(Façanha, 1998, p.175).  

Após o impacto das ações das políticas de habitação dos governos federal e estadual, 

na década de 1970, que implicavam em transformações importantes no tecido urbano de 

Teresina, o poder municipal começa a “sinalizar” sua presença no cenário urbano e, em 1979. 

Em reposta ao agravamento das condições na qualidade de vida na cidade e a necessidade de 

“disciplinamento” do uso do solo urbano, é lançado, o I Plano Estrutural de Teresina (PET), o 

qual estabelece o código de zoneamento e edificações de Teresina.  

O I PET foi elaborado pelo Instituto de Planejamento e Administração Municipal 

(IPAM) em convênio com a Universidade de Brasília (UNB). O plano tinha como objetivo 

fazer um zoneamento que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano de 

Teresina, “preocupando-se em fixar padrões de densidade por zonas, mediante a definição 

das áreas de expansão e implantação de perímetro urbano” (Silva, 1989, p. 52). Segundo o 

arquiteto e urbanista Paulo Vasconcelos, este plano chegou próximo à realidade local e deixou 

a proposta de densidade por zonas “que é fundamental para controlar o uso do solo 

urbano”.29 

                                                 
29 Entrevista concedida para a publicação Cadernos de Teresina, ano 2, n 4, abril de 1988. Teresina: Fundação 
Cultural Monsenhor Chaves. p. 14. 
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Um outro fato importante no capítulo da “Política Urbana” em Teresina, acontecido 

na década posterior, foi à proclamação da Constituição do Brasil, em 1988, na qual o Governo 

Federal repassou amplos poderes aos municípios, fazendo com que eles administrassem o 

processo de gestão de seus territórios (Façanha, 1998, p. 136). Segundo Bonfim (2000, p. 

206), a partir de 1988, os municípios alcançaram um “status importante no contexto 

federativo brasileiro e as capitais se consolidaram como o centro da vida pública, econômica 

e social dos Estados”. 

Nesta mesma década, seguindo os preceitos delineados pela constituição de 1988, o 

poder municipal publicou o II PET. Neste período, a cidade vivia uma realidade contraditória, 

com a emergência dos conflitos sociais, do aumento do número de favelas e da consolidação 

de áreas de segregação social. Importante ressaltar a realização em 1987 do Seminário 

Planejando Teresina, que contou com discussões técnicas junto à sociedade, aliadas aos 

estudos iniciais do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), para fundamentar o II 

Plano Estratégico de Teresina (II PET). Este documento mostrou a preocupação do poder 

público que, a partir desse contexto, resolveu priorizar a ocupação da Zona Leste da cidade. A 

expansão para essa zona surgiu em razão de que: 

 
“(...) o conflito com os rios, as restrições à ocupação na Zona Sul (áreas de 
topografia acidentada e de proteção do manancial de abastecimento de água), a 
grande concentração de lagoas e áreas alagadiças na Zona Norte da cidade, é 
indicada a prioridade de ocupar a Zona Leste da cidade no sentido de retirar o 
máximo de  funções urbanas do espaço entre os rios diminuindo futuras despesas 
com serviços de infra-estrutura de grande porte para a transposição dos mesmos”.  

 

Uma leitura mais atual da elaboração dos planos de “ordenamento” do solo urbano 

passa necessariamente pelas mudanças de ordem interna e externa, as quais a cidade de 

Teresina vivenciou nos últimos anos, tanto no contexto estadual como no contexto regional.  

Os fatores de ordem econômica, social, política e cultural se transformam, interferindo na 

vida dos citadinos. Houve, também, um maior dinamismo das ações dos agentes produtores 

do espaço urbano, os quais se tornaram mais “organizados” e mais atuantes no tecido urbano 

como um todo (Façanha, 1998, p.209). Com isso, houve um rebatimento nas relações sócio-

espaciais existentes no Centro e se estabeleceram novos usos no bairro realizados por uma 

população de menor poder aquisitivo. 

Segundo Cosgrove (1998), as manifestações expressas na paisagem representam, em 

sua maioria, os interesses dos grupos dominantes. Assim, as paisagens urbanas são em sua 

maioria expressões destes grupos. No entanto, as “subculturas” também se expressam na 



 54

paisagem. Para o autor (1998), cada uma das manifestações culturais terá um impacto 

diferente sobre a paisagem urbana. No bairro Centro da cidade de Teresina é notório o 

impacto na transformação da paisagem caracterizado pelas culturas dominantes, no entanto, 

existe um grupo cultural que atua constantemente em defesa dos seus interesses e que também 

transforma a paisagem do bairro, que são os camelôs. Segundo o depoimento do presidente do 

Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes do Centro: 

 
“Nós somos a parte mais fraca e por isso procuramos nos organizar, mesmo sem receber 
nenhuma ajuda dos órgãos públicos.” 30 

 

Segundo Santos (1987, p.07), o simples fato de nascer investe o indivíduo de uma 

soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana e “o respeito 

ao indivíduo é a consagração da cidadania e esta é uma lei da sociedade que sem distinção, 

atinge a todos (...)”. Neste sentido, é a partir da análise do cumprimento do exercício da 

cidadania dos grupos culturais já definidos que a pesquisa se baseia, buscando enfatizar o 

quanto este exercício gera conflitos, principalmente quando o debate envolve a utilização dos 

espaços públicos onde os múltiplos interesses são confrontados. Segundo Gomes (2002, 

p.134), “ser cidadão é em certa medida, uma localização na teia de relações sociais” e 

requer uma “localização espacial”. Os camelôs existentes no bairro Centro exemplificam 

muito bem esta questão. 

Existe uma grande relação entre o aumento do número de camelôs neste bairro e o 

aumento do desemprego em Teresina após 1985, que foi constatada pela pesquisa realizada 

pela Prefeitura, entre abril/maio de 1993, através da Secretaria Municipal de Indústria e 

Comércio (SEMIC). Esta pesquisa foi direcionada para delimitar o perfil dos vendedores 

ambulantes e a proliferação deste tipo de comércio é relatada da seguinte forma: 

 
“(...) o comércio informal em todos os setores floresceu e se consolidou, pois até 
meados da década de 80, pouco se falava desse tipo de atividade, sendo 
considerado apenas um bico, sem nenhuma importância econômica maior. Hoje, a 
parte mais visível da economia informal, encontra-se no comércio ambulante (...)”. 

 

Para muitos, a alternativa para enfrentar essa crise do desemprego foi, portanto, 

encontrar alguma forma de ocupação e de sobrevivência nas atividades do setor informal. 

Desta forma, praças, ruas e calçadões do bairro Centro são agora ocupados por este tipo de 

                                                 
30 Depoimento tirado da revista do “Fórum de Revitalização do Centro”, na qual estão expressas as “maneiras de 
ver” a paisagem do bairro de alguns dos grupos culturais aqui analisados. 
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comércio. Em alguns praças, as bancas foram instaladas com a autorização da Prefeitura 

Municipal, como feiras temporárias de vendas de livros realizadas em datas comemorativas, 

como nas festas de fim de ano. No entanto, as feiras passaram a ser permanentes, modificando 

o uso destes elementos. Este quadro teve como conseqüência o surgimento de novas relações 

sócio-espaciais no bairro, pois atualmente, os poucos freqüentadores das praças sentem 

dificuldade em circular nestes locais e evitam a sua utilização. 

Teresina, por sua localização geográfica, não só constituiu pólo de atração de 

populações migrantes, como também passou a exercer influência econômica sobre uma vasta 

região interiorana que abrange todo o Estado do Piauí, a área oriental do Maranhão e parte 

oeste do Ceará e Pernambuco, áreas nas quais sobrevive uma população estimada de cerca de 

quatro milhões de pessoas. Um grande atrativo para esta população é a expansão da oferta de 

serviços médicos e hospitalares que se processou de modo a consolidar a tendência de 

concentração espacial das unidades de saúde no bairro Centro, onde se encontram instalados 

os grandes hospitais públicos e privados.  

A proliferação de clínicas, isto é, unidades especializadas em diagnósticos por 

imagem, laboratórios de análises e clínicas de tratamento especializado têm proliferado em 

torno dos hospitais e na área central como um todo. Verifica-se que a influência do 

desenvolvimento dos serviços de saúde localizados no bairro Centro já ultrapassa o perímetro 

do Pólo de saúde, tendo como conseqüência a utilização de edificações antes residências, para 

a instalação de pensões, farmácias, dentre outros. 

Verifica-se assim que a localização deste Pólo no bairro representa um processo de 

mudança nas relações sócio-espaciais existentes no Centro. No entanto, um processo 

diferenciado daquele existente após o início da segunda metade do século XX no que se refere 

à substituição de uso das edificações residenciais. O que a presença do Pólo propicia é a 

reutilização das edificações do bairro por um novo tipo de moradia, que são as pensões, pois 

“atraídos pelo fluxo de doentes e seus acompanhantes, vindos do interior do Piauí e de outros 

estados, em busca de tratamento nos hospitais, foi-se instalando uma gama de 

estabelecimentos dedicados à prestação de serviços de hospedagem e alimentação” 31. Hoje 

existem dezenas de pequenos hotéis, pensões e pousadas que se localizam no entorno dos 

hospitais, além das clínicas e laboratórios. 

Todas estas mudanças nas relações sócio-espaciais existentes em Teresina a partir da 

década de 1950, caracterizada principalmente pelo deslocamento dos moradores do bairro 

                                                 
31 Diagnóstico elaborado pelo grupo “Pólo de Saúde” inserido no Plano de Desenvolvimento Sustentável – 
Teresina Agenda 2015. 
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Centro para outras zonas da cidade, o desenvolvimento de pólos de comércio e serviços nestas 

zonas, os investimentos federais em habitação popular localizados nas periferias e o 

desenvolvimento dos serviços de saúde resultou em mudanças de usos e funções de elementos 

morfológicos significativos para a memória de Teresina e que se encontram presentes no 

Centro.  A partir do final da década de 1980, estas mudanças começaram a gerar debates e 

embates entre os grupos culturais que vivenciam o bairro, que, por apresentarem interesses 

diferenciados, são propulsores de grandes conflitos nas formas de utilização dos seus 

elementos morfológicos. 

A partir do final da década de 1980 são realizados seminários e fóruns para a melhor 

resolução da crise estabelecida em decorrência destas formas conflitantes de uso desses 

elementos morfológicos, nos quais estavam presentes representantes dos diferentes grupos 

culturais que até hoje se envolvem nesta discussão.  

Em 1989, a área central mereceu mais atenção no planejamento municipal, tendo 

ocorrido nesse ano o “Fórum sobre o centro da cidade de Teresina”, no qual se discutiram o 

transporte urbano, a limpeza urbana, a segurança das edificações, a arborização, os 

equipamentos e mobiliário urbano, as atividades informais do Centro, a proteção ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e obras públicas e deveres de ordem pública. Tal Fórum 

foi de fundamental importância, pois iniciou todo o processo de discussão específica da área 

central. 

Em 1992, a Prefeitura Municipal de Teresina publicou uma nova Legislação Urbana. 

Neste documento definiu-se a ocupação do solo urbano, o uso do solo urbano e o código de 

obras e edificações de Teresina. Segundo Façanha (1998), a atualização destas Leis ocorreu 

mais por pressão dos promotores imobiliários do que por força do poder público, pois em 

1988, época da elaboração do II - PET, os promotores imobiliários não estavam organizados 

enquanto classe e não souberam exercer a pressão sobre o poder público. Assim, já 

organizados no início da década de 1990, estes promotores pressionaram o poder público no 

sentindo de que houvesse uma reformulação das leis de ocupação e do uso do solo, bem como 

da implantação do código de obras e de edificações, vinculados aos seus interesses. 

Nessa década, o processo de verticalização ganha novos contornos e se expande em 

novas direções, sempre de “mãos dadas” com agentes econômicos que sabem fazer muito 

bem o “marketing urbano”, apropriando-se dos melhores locais da cidade, tendo sempre 

como vizinhos moradores com o mesmo poder aquisitivo (Figura 09). As áreas de 

concentração de edifícios residenciais e comerciais migram do Centro em direção aos bairros 
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localizados no entorno dos shoppings centers e deslocam-se, lentamente, no sentido Sul, 

margeando o rio Poti (Façanha, 2003).  Segundo Monteiro (2002, p.287), 
 

“as classes sociais mais abastadas são detentoras de maior mobilidade, e, portanto, 
são as primeiras a mudar, motivadas pela perda das qualidades atrativas de uma 
área, como também pela atração de novas áreas com os novos atrativos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 09: Edifícios residenciais, localizados às margens do rio Poti. 
Fonte: SUCESSO PUBLICIDADE. Teresina: ontem e hoje. Teresina: HALLEY, 2002. p.54 

 

Os dois grandes shoppings surgem entre os anos de 1995 e 1996, separados apenas 

pela distância de 1(um) km, oferecendo um amplo conjunto de serviços em um mesmo local. 

Esses núcleos de comércio e serviço, artificialmente construídos, criaram novas centralidades 

para a cidade, alterando o cotidiano das pessoas e das famílias e, segundo Façanha (2003, p. 

66), “o uso dos espaços dos shoppings está relacionado a uma rede geográfica que envolve a 

moradia de luxo e o acesso a serviços específicos de um segmento social da cidade”. O 

depoimento a seguir relata a mudança nas relações sócio-espaciais existentes no bairro Centro 

após a construção dos shoppings: 
 

 “(...) a gente sente que as pessoas que tem um poder aquisitivo mais elevado, elas 
quase não andam no Centro por conta do desconforto.” 32 

 

                                                 
32 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojista. 
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Em 1997, ocorre um outro encontro de discussão sobre o bairro, o Fórum de 

Revitalização do Centro de Teresina, organizado pela Prefeitura Municipal por intermédio 

das Secretarias Municipais de Indústria e Comércio (SEMIC) e de Planejamento 

(SEMPLAN). Neste Fórum, o Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) se faz presente e reivindica 

uma série de medidas a serem tomadas pelo poder público no que diz respeito, 

principalmente, à ocupação das atividades dos camelôs na área central. Durante o Fórum, este 

foi o principal ponto abordado, uma vez que este tipo de comércio já estava proliferando pelas 

ruas, calçadões e praças do Centro. A descaracterização do Patrimônio Cultural e os 

problemas ligados ao setor de trânsito e transportes também foram ressaltados. 

Apesar dessas mudanças nas relações sócio-espaciais, e conseqüentemente, na sua 

paisagem, o bairro Centro ainda concentra uma intensa rede de atividades de comércio e 

serviços, e, mesmo com o deslocamento de muitos moradores para outros bairros permanece 

muito freqüentado, mas por uma população de menor poder aquisitivo. Portanto, não podemos 

considerar que houve um esvaziamento do bairro, mas novos usos foram estabelecidos e, 

conseqüentemente, adaptações a estes usos configuraram uma nova paisagem para este local. 

O que pode ser confirmado pelos seguintes depoimentos: 
 

“(...) ele não está totalmente abandonado, ainda tem o uso bastante efetivo do 
Centro, mas eu acho que a forma do uso é que está um pouco impactante demais 
para a estrutura. A capacidade de suporte dela é mais fraca do que o impacto que o 
uso produz”33. 

 

“Ele continua sendo o principal pólo comercial da cidade. É impressionante, hoje 
mesmo, eu andei no Centro e fiquei impressionado com a quantidade de gente. A 
gente anda no Centro, até o próprio engarrafamento, quando é início de mês a 
gente nota que é uma dificuldade grande de se transitar, de se locomover, então é 
um movimento muito grande de pessoas andando. Que é daí que vêm as vendas.”34 

 

O início da década atual é marcado por uma nova tentativa de descentralização política 

adotada pelo Poder Público através das Superintendências de Desenvolvimento Urbano 

(SDU). No ano de 2000, a Prefeitura Municipal de Teresina, por intermédio da SEMPLAN, 

reúne arquitetos da cidade para elaborar um “Plano de Ações para o Centro”, documento que 

pretendeu implementar um “Programa de Revitalização da Área Central” contemplando 

alguns investimentos públicos e privados, assim como medidas de racionalização do uso e 

melhoria da infra-estrutura urbana existente, tendo sido produzido como o ponto de partida 

para uma nova forma de conduzir o desenvolvimento do bairro. 

                                                 
33 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
34 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojista. 
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Em 2001 foi iniciada a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável - 

Teresina Agenda 2015, quando foram designados os encarregados de projetos como também 

criados os grupos de impulsão. Segundo Affonso (2002, p.84), a cidade estava sem “plano 

orientador”, pois o primeiro Plano Estratégico de Teresina (I PET), constituído em 1988, 

havia estabelecido diversas diretrizes somente até o ano 2000. 

A proposta do plano, Teresina Agenda 2015, foi trabalhar com vários eixos temáticos 

voltados para proposições que vislumbrem uma cidade com um cenário ideal para 2015. O 

método de trabalho propõe a formação de equipe multi e interdisciplinar, composta pelos mais 

diversos atores. Desta forma, um dos grupos de trabalho composto foi denominado 

“Revitalização do Centro”, formado por arquitetos, historiadores, sociólogos, economistas, 

geógrafos, empresários, representantes dos camelôs, vereadores, especialistas em geografia de 

tráfego, ambientalistas, enfim, profissionais, estudantes, ou mesmo, agentes sociais (Melo, 

2002, p.75-76). 

Alguns grupos culturais estão envolvidos ativamente nos debates existentes sobre o 

processo de formação das paisagens do bairro, dentre eles estão os representantes do comércio 

informal (camelôs) e formal (lojistas). Podemos observar que os camelôs estão presentes de 

forma significativa, ocupando as praças, as ruas, as “coroas”35 do rio Parnaíba e o entorno das 

edificações e estão constantemente entrando em conflito de interesses com os lojistas e os 

demais usuários do Centro, para os quais o deslocamento é dificultado.  

Todos estes pontos foram ressaltados durante a fase de implantação do Plano – 

Teresina Agenda 2015. Este constitui o documento mais atual que o poder municipal possui 

para direcionar as intervenções realizadas no bairro Centro. A preocupação do grupo 

“Revitalização do Centro”, à época da elaboração do Plano, teve continuidade na sua fase de 

implantação, principalmente no que se refere a ouvir determinados segmentos dos grupos 

culturais que sobrevivem desempenhando suas atividades neste local.  

Todas estas novas relações sócio-espaciais foram analisadas durante a elaboração 

deste Plano e continuamente inserem novos elementos no bairro e modificam os usos dos 

ainda existentes. As últimas mudanças propostas pelo Plano se resumem nos projetos 

elaborados no “Plano de Ação do Centro”36, um documento elaborado por arquitetos que 

                                                 
35 Denominação dos “bancos” de areia existentes no leito do rio. 
36 Este Plano foi patrocinado pela Câmara de Dirigentes Lojistas, grupo cultural que possui um maior interesse 
de que os camelôs sejam retirados das ruas e praças do bairro. Foram elaboradas apenas maquetes eletrônicas 
que foram apresentadas à população e aos órgãos públicos que poderiam estabelecer parcerias para a execução 
destes projetos. 
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participaram destes debates onde estão inseridos projetos “emergenciais” para que se viabilize 

a “revitalização” do bairro.  

Estes projetos estão diretamente relacionados com a retirada dos camelôs das praças e 

ruas do bairro. São eles: a construção de um shopping para os camelôs, denominado de 

“Shopping Cidade”, no local onde hoje funciona o Terminal Rural, a construção de um novo 

Terminal, a reforma do Mercado Público e a liberação de ruas, antes ocupadas pelos camelôs. 

Com isso, seriam desobstruídas as praças e ruas do Centro o que desencadearia a liberação 

destes elementos para um melhor fluxo de pessoas e de veículos no bairro.  

Durante as discussões com os técnicos municipais e representantes dos grupos 

culturais, um novo elemento que iria alterar a construção da paisagem do bairro foi inserido 

nos debates, a estação final do metrô, conseqüência da ampliação da sua linha férrea até o 

terminal rural. A execução desta obra, a princípio, não foi colocada como um impedimento 

para a execução dos projetos do “Plano de Ação do Centro”, pois o local da construção da 

estação final ainda estava em discussão. No entanto, a Companhia Metropolitana do Estado 

definiu como local de implantação da estação, o mesmo local onde seria executado o 

“Shopping Cidade”, o que resultou na adequação dos dois projetos para que estes fossem 

construídos no mesmo terreno, configurando, assim, uma nova paisagem para o bairro.  

O bairro Centro compreendeu por quase um século todo o perímetro urbano de 

Teresina e é onde existem elementos que representam todos os períodos que marcam a 

história da cidade desde a sua primeira construção, no século XIX, até os dias de hoje. 

Segundo Cosgrove (1998), “as paisagens são produtos sociais, pois resultam de várias ações 

do homem, em diversos momentos históricos, sobre o sítio natural”. Desta forma, os 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro são referências histórica 

e cultural para a cidade e definem a singularidade de sua paisagem, como as “primeiras 

residências e os prédios institucionais da administração pública, os pontos comerciais, as 

praças, os teatros e clubes e (...) as zonas boêmias, com seus bares, bem como a zona do 

porto, ribeirinha ao rio Parnaíba” (Melo, 2002, p.10). 

Neste sentido, a análise dos processos econômicos, políticos e culturais, realizada até 

aqui, nos dará subsídios para entender como estes elementos possuem diferentes significados 

para os grupos culturais que vivenciam este local e também para fortalecer o raciocínio 

anterior de que a cidade constitui um todo e não se pode analisar uma parte específica do seu 

perímetro sem levar em consideração o contexto na qual ela se insere. Além disso, as formas 

urbanas, por sua vez, registram antigas relações sociais, velhas condutas e hábitos enraizados 

em territórios ainda mais antigos. Assim, o presente só tem sentido nas práticas que 
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reatualizam, concomitantemente, estruturas sociais e espaciais ultrapassadas – e é não tanto na 

esfera dos pesos temporais quanto na da memória que convém inscrever o espaço.  
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4 OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO DE TERESINA - NOVOS USOS, NOVOS 
CONFLITOS. 

 
 
 

Na análise dos elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro da 

cidade de Teresina serão considerados não apenas os aspectos físicos destes elementos, pois 

esta análise morfológica fundamenta-se no trabalho dos novos geógrafos culturais, para os 

quais as paisagens urbanas ganham uma nova dimensão. Segundo Gomes (2002, p.19): 

 
“A cidade não pode ser concebida como uma forma que se produz simplesmente 
pela continuidade das moradias ou pelo simples adensamento da população; ela é 
antes de qualquer coisa, um tipo de associação entre pessoas, associação esta que é 
uma forma física e um conteúdo.” 

 

Assim, serão considerados os aspectos relacionados às formas como os indivíduos 

“escolhem, interagem, negociam e impõem restrições entre si” e variáveis como interesses e 

conflitos diversos. Estes aspectos são culturais e, segundo Claval (1999, p.63), a cultura é um 

conjunto em constante evolução. Desta forma os conteúdos mudam, “uma vez que o meio 

físico também se modifica e é apreendido, explorado, organizado ou examinado com novos 

meios”.   

Segundo Lamas (2000), a compreensão das formas urbanas coloca-se a diferentes 

níveis de leitura, desta forma, recorta-se a paisagem em partes e o critério desta subdivisão 

decorrerá do modo como se processa essa leitura. A escala de leitura para a análise dos 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina 

será a “escala do bairro”, que corresponde, numa cidade, aos bairros e às suas partes 

homogêneas. Nesta escala, a qual pressupõe uma estrutura de ruas e praças, consideram-se os 

elementos morfológicos identificados com as formas de escalas inferiores, neste caso, a 

“escala da rua”37. Segundo Cerasi38,  
 

“(...) para descrever ou analisar a forma física de uma cidade ou mesmo de um 
edifício, pressupõe-se já a existência dos diferentes elementos da forma (...). 
Portanto a leitura, mesmo querendo-se objetiva, passa já por uma operação 
cultural que seleciona os elementos, os hierarquiza e lhes atribui valores”.  

                                                 
37 Entre os elementos desta escala  - fachadas, o mobiliário urbano, os pavimentos, dentre outros -  os edifícios, 
“e a relação que estabelecem com o espaço por eles definido ocupam um lugar proeminente (...)” (Lamas, 2000, 
p.74). 
38 Apud Lamas (2000, p.37). 
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Após a escolha da escala de leitura, definiram-se quais elementos desta escala seriam 

selecionados e, para isso, utilizou-se como critério de seleção a existência de conflitos de usos 

entre os grupos culturais que estiveram presentes nos debates sobre o bairro Centro a partir do 

final da década de 1980. Desta forma, selecionaram-se dentro do recorte da pesquisa, os 

elementos que foram pauta das discussões durante estes debates. São eles: os edifícios, as 

praças, o traçado e o rio Parnaíba e suas pontes. O rio pertence a uma escala diferenciada 

daquelas classificadas por Lamas (2000, p. 73-75), destacando-se dos outros elementos por 

estar inserido em uma escala mais ampla que a “escala da cidade”. Desta forma, será 

analisado um recorte da sua paisagem, delimitado entre as duas pontes existentes no bairro - 

“ponte da Amizade” e “ponte Metálica”, como demonstra a Figura 10 – inserindo-o na 

“escala do bairro”. 

FIGURA 10: Vista aérea do bairro Centro e do Rio Parnaíba (ponte Metálica, à esquerda,  e  ponte da 
Amizade,  à direita).  

Fonte: MENEZES, Robert. Teresina vista do céu. Teresina: Halley, 2005. P. 22-23 
 
 

Os elementos morfológicos são as partes físicas que, associadas e estruturadas, 

constituem a forma, e a forma “é um todo”, no entanto, as leituras as “seccionam e dela 

podem extrair ou evidenciar certos aspectos da sua estrutura” (Lamas, 2000, p.73). Neste 

sentido, a análise individual destes elementos deve-se apenas a uma melhor estruturação deste 

estudo, pois os edifícios, as praças, o traçado e o rio Parnaíba constituem um conjunto 

indissociável da paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina. Desta forma, quando se 

analisam as ruas, por exemplo, consideram-se os edifícios que nelas estão inseridos, ou 

quando se analisam as praças, consideram-se os edifícios que a delimitam. Segundo Lamas 
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(2000, p.73), “o homem vive numa continuidade ambiental” e os elementos morfológicos são 

as diferentes unidades espaciais que constituem as formas urbanas. 

A identificação dos elementos morfológicos pressupõe conhecer as partes da forma e o 

modo como se estruturam nas diferentes escalas identificadas, mas também, como se 

estruturam ao longo do tempo, pois o processo de leitura é evolutivo porque está ligada à 

cultura, “um conjunto diversificado ao infinito e em constante evolução”. Assim, estes 

elementos, de acordo com Lamas (2000) serão vistos de modo diverso do que viam os nossos 

antepassados na época da sua construção. Além disso, as “maneiras de ver” também se 

diferenciam dentro de uma mesma sociedade. Segundo Cosgrove (1998, p.104), “uma 

sociedade pode incluir culturas tão radicalmente diferentes que parecem incompatíveis.” 

Os grupos culturais estabelecem relações sócio-espacias diferenciadas com o bairro 

Centro, pois cada grupo tem uma “maneira de ver” a paisagem de acordo com “crenças, 

valores e interesses, ou seja, aspectos culturais distintos”. Estas “maneiras de ver” 

diferenciadas são propulsoras de conflitos no uso dos elementos que constituem a paisagem 

do bairro. Assim, neste capítulo analisam-se os diferentes usos que estes grupos estabelecem 

com os elementos morfológicos, interpretando-se os conflitos existentes entre os grupos 

culturais que se envolvem na mudança e na permanência destes elementos e que são 

decorrentes das novas relações sócio-espaciais existentes na cidade como um todo, 

especificamente, a partir da segunda metade do século XX.  

Os grupos analisados estão diretamente relacionados com os elementos morfológicos 

definidos anteriormente. São eles: os moradores, os camelôs, os lojistas, os motoristas de táxi 

e de ônibus, os profissionais que atuam no Pólo de Saúde e os arquitetos planejadores 

urbanos. Alguns estão mais presentes nos debates sobre as transformações destes elementos, 

como os camelôs e os lojistas, grupos de interesses divergentes que atuam nestes debates 

desde o final da década de 1980, juntamente com os arquitetos e planejadores urbanos. 

Como ressaltado anteriormente, a cidade é um todo e os processos culturais, políticos, 

econômicos e sociais existentes em outros bairros de Teresina se refletem na paisagem do 

bairro Centro. Assim, a mudança dos moradores de maior poder aquisitivo para outros 

bairros, a ocupação das periferias e o conseqüente desenvolvimento de novos núcleos de 

comércios e serviços, além da expansão dos serviços relacionados ao Pólo de Saúde, tiveram 

como conseqüência a transformação da paisagem no Centro, um bairro que, à princípio, 

abrangia toda o perímetro urbano de Teresina, como a zona residencial, institucional, 

comercial e o cais do rio Parnaíba. 
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Segue-se, então a análise individual de cada elemento morfológico selecionado na 

pesquisa, discorrendo como estes processos anteriores alteraram o seu aspecto físico e a 

relações que os grupos culturais aqui analisados estabelecem com estes elementos, sejam de 

interesses econômicos, profissionais ou afetivos. 

 

4.1 Edifícios 
 

“Os edifícios não vivem somente por aquilo que têm de visível, de físico, mas 

também pelas reflexões sobre a memória de gerações e pessoas” (João Rodolfo 

Stroeter).39 

 

Não se pretende descrever neste estudo detalhes arquitetônicos dos edifícios que 

representam as características dos seus estilos diferenciados, mas relações sócio-espaciais que 

resultam em transformações nestes elementos, seja na descaracterização destes detalhes, seja 

na sua total destruição, como acontece na substituição destas edificações para instalação de 

estacionamentos privados. Analisa-se, também, como os grupos culturais se posicionam 

diante das transformações as quais estes elementos são submetidos. De acordo com Lamas 

(2000, p.41), “a arquitetura não pode ser compreendida senão como uma parte da cidade, 

como um acontecimento submerso num sistema complexo de relações (espaciais e outras) e 

com o resto do espaço urbanizado”. 

No caso dos edifícios do bairro Centro, os grupos que possuem maiores interesses nas 

suas transformações são os lojistas que se utilizam destes elementos para instalar seus 

empreendimentos, além dos profissionais que atuam na defesa do patrimônio construído do 

bairro. 

Um exemplo de conflitos de interesses entre estes grupos culturais, envolvendo as 

transformações nas edificações do bairro, foram as mudanças existentes na avenida Frei 

Serafim, que constitui uma das Zonas de Preservação Ambiental da cidade, a ZP240. Uma das 

suas edificações foi demolida para a construção de um hotel (Figuras 11 e 12), o que resultou 

na denúncia ao Ministério Público feita pela diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) contra o poder Municipal que “favoreceu” a substituição deste 

elemento. Segundo o depoimento da diretora do Instituto, que representa um dos grupos 

culturais aqui analisados: 

                                                 
39 Apud Andrade (2003). 
40 A Zona de Preservação – ZP2, compreende todos os lotes com testada voltadas para a avenida Frei Serafima, 
entre a Igreja São Benedito e a avenida Miguel Rosa.  
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“A construção de novos padrões de edificações na (avenida) Frei Serafim foi uma 
mudança muito grande, não foi mais pela legislação que segurou um pouco. 
Mudança principalmente em equipamentos de propaganda, poluição visual. (...) 
quando houve aquela concretização de desrespeito a legislação por parte da 
prefeitura, partiu de mim a denúncia ao Ministério Público (...).”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11: Avenida Frei Serafim. Imóvel demolido. Fonte: Acervo IPHAN/PI 

FIGURA 12: Avenida Frei Serafim. Imóvel construído. 

Fonte: GUTEMBERG, Paulo. Teresina. Teresina: Pulsar, 2004. p.111 
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Segundo Melo (2002, p. 102), Teresina tem muitas áreas novas, com avenidas abertas 

recentemente, onde se pode exercitar a “pós-modernidade arquitetônica”, ficando assim, o 

bairro Centro, “menos descaracterizado plasticamente, com propostas de projetos 

arquitetônicos que considerem o entorno, a cultura, a memória teresinense”. No entanto, 

algumas destas “construções que contradizem a opinião pública, a racionalidade e a 

necessidade de uma época”, são incorporadas pela população e conseqüentemente ao acervo 

simbólico da cidade.41 O exemplo do hotel construído na avenida Frei Serafim, ilustra muito 

bem esta questão, pois hoje ele é representado como um dos cartões postais da cidade (Figura 

12). 

Um outro conflito relacionado ao uso das edificações envolve os lojistas do Centro e 

os órgãos responsáveis pela sua preservação. Muitas edificações que possuem preservação 

parcial, isto é, preservação da fachada e volumetria, encontram-se abandonadas, pois os 

comerciantes não se interessam em investir nestas edificações devido às restrições que a 

legislação impõe (Figura 13). A lei municipal de preservação do Patrimônio Ambiental nos 

garante que “os anúncios não poderão encobrir elementos construtivos que façam parte da 

morfologia da fachada (...)”42   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Edificações localizadas na rua Senador Teodoro Pacheco. Foto: Luciene Cardoso 

                                                 
41 João Rodolfo Stroeter apud Andrade (2003). 
42 Lei n 1939 de 16 de agosto de 1988. Art. 15. § 2 
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No entanto, os lojistas possuem uma visão diferenciada destes elementos, pois querem 

colocar placas, marquise e toldos nas fachadas “mascarando”43 estas edificações. Segundo a 

visão do representante deste grupo: 

 
“Cada pessoa tem uma visão e é muito complicado a gente falar pelos outros. 
Então, a gente chega em um prédio que é dos outros, que a gente tem uma 
necessidade econômica, e dizer: você não vai fazer isso! Eu acho muito 
complicado(...). Muitas vezes a minha visão sobre Teresina é que ela não tem esse 
capital arquitetônico tão grande que não possa ser muitas vezes demolido.”44 

 

Após um dos lojistas tomar conhecimento de que a edificação na qual estava instalado 

o seu empreendimento, um exemplar da arquitetura do século XIX, a “Casa Dôta”, estava na 

lista das edificações a serem preservadas pela legislação municipal, o proprietário adiantou-se 

e eliminou todos os detalhes arquitetônicos que a identificavam como elemento representativo 

da memória da cidade (Figuras 14 e 15). A arquiteta responsável pelo encaminhamento da 

proposta de tombamento ao Conselho Estadual da Cultura descreve o fato: 

 
“Preparamos a proposta de tombamento do imóvel devido ao seu valor 
arquitetônico (...). Ao saber que o imóvel poderia ser tombado, não permitindo sua 
descaracterização ou demolição, antes mesmo de qualquer parecer do Conselho, 
em um final de semana, pela noite, trataram de descaracterizar todos os elementos 
citados no estudo de tombamento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14: Foto “Casa Dôta” , antes da descaracterização da fachada. Fonte: Acervo IPHAN/PI 

                                                 
43 Em seu aritigo,  “A cidade mascarada”, a arquiteta Luciene Brito Cardoso faz uma crítica à quantidade de 
elementos encobrindo as fachadas das edificações no Centro de Teresina, fazendo com que as novas gerações 
não tenham conhecimento da existência do seu patrimônio construído. Comparando a cidade à um baile de 
mascarados. 
44 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojista. 
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FIGURA 15: Casa Dôta, após a descaracterização dos elementos da fachada. Foto: Sandra Saraiva 

 

Quando questionado sobre a importância da permanência de edificações simbólicas 

que existem no bairro Centro o presidente do Clube de Dirigentes Lojista(CDL) de Teresina 

avalia a descaracterização da “Casa Dôta”: 

 

“(...) quando a ‘Casa Dôta’ fez toda aquela obra, acabando para não ser tombado, 
eu não achei nada de mais, achei extremamente natural para mim naquele tempo. 
Hoje eu acho que ficaria muito mais bonito se tivesse uma estrutura antiga anterior 
que ela tinha. (...) porque Teresina, na minha opinião, é uma cidade muito nova, 
muito jovem então, muitas vezes está se tombando prédios que não tem esse valor,  
e até a forma como está sendo tombado poderia ser revista pois o projeto fica um 
verdadeiro trambolho, porque fica uma parede que não serve para nada e que não 
vai dar em lugar nenhum, solta no tempo e no espaço.(...). E no entanto o código de 
posturas criou certas anomalias (....)”45 

 

Mudar leis é importante, no entanto, mais importante é exercitar estas leis e a partir 

deste exercício revisá-las. Uma das “anomalias” criadas pela legislação pode ser 

exemplificada através da Figura 16, a qual representa o exemplo relatado pelo entrevistado no 

seu depoimento, pois não existe outro com as mesmas características na área central. Nesta 

edificação a fachada principal foi preservada, enquanto toda a volumetria (paredes laterais e 

cobertura) da edificação foi demolida para a construção de um novo padrão arquitetônico. 

 

                                                 
45 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojista.  
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FIGURA 16: Edificação com preservação parcial da fachada.Foto: Sandra Saraiva 

 

Estas duas diferentes “maneiras de ver” os elementos morfológicos que 

configuram a paisagem do bairro, uma ligada à memória da cidade e a outra ao 

interesse comercial e econômico demonstram que os significados mudam de acordo 

com as relações que os grupos estabelecem com estes elementos. 

Verifica-se que a adequação aos novos usos, juntamente com as restrições 

criadas pela legislação, e os interesses econômicos de algumas camadas da população 

que possuía imóveis no bairro e não tem mais interesse em retornar para este local, são 

alguns dos fatores para as transformações destes elementos que, abandonados pelos 

seus proprietários, têm sido constantemente demolidos para a instalação de 

estacionamentos privados (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA17: Edificação demolida para instalação de estacionamento privado. Foto: Luciene Cardoso. 
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Os depoimentos dos representantes dos grupos culturais – arquitetos planejadores 

urbanos e lojistas – relatados a seguir, revelam diferentes posições em prol de diferentes 

interesses que estes grupos possuem em relação à demolição de edificações para a instalação 

de estacionamentos. Interesses esses pautados, no primeiro caso, na permanência da memória 

da cidade e, no segundo, na visão empreendedora, apenas com interesses econômicas: 
 

“O maior vilão de Teresina tem sido os estacionamentos, para mim eu acho que tem 
que ter uma fiscalização muito efetiva da prefeitura, uma multa, tem que ter vontade 
política.(...) A prefeitura na realidade está legitimando isso, aprovando, está 
virando um galpão de estacionamento, é uma faca de dois gumes, daqui a pouco 
não tem sentido, vai ter mais carro do que edificação, mais estacionamento do que 
local para você ir”.46 

 

“Eu acho bom. Eu sou um empresário e tenho a visão do capital, da necessidade de 
capital, se nós precisamos de estacionamento é preciso demolir um imóvel. 
Paciência, tem que ser demolido. Então, muitas vezes a minha visão sobre Teresina 
é que ela não tem esse capital arquitetônico tão grande que não possa ser muitas 
vezes demolido.”47 

 

A quantidade de residências demolidas transforma a paisagem do bairro, como 

observa-se na figura 18, e esta transformação poderia ser realizada de uma forma que não 

provocasse tanto impacto para esta paisagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18: Edificação demolida para instalação de estacionamento privado. Foto: Luciene Cardoso 

 

 

                                                 
46 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
47 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojista. 
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Outro conflito entre os grupos culturais que vivenciam o bairro Centro é resultado das 

mudanças provocadas pela presença do Pólo de Saúde.  Um dos motivos destes conflitos é a 

presença das pensões que já se encontram instaladas em edificações preservadas pela 

legislação municipal. O que se pode constatar é que as construções já não se limitam ao 

entorno da área do Pólo de Saúde, isto é, nas proximidades dos hospitais, mas ultrapassam os 

seus limites chegando às proximidades da área mais antiga do bairro Centro. Desta forma, 

torna-se um elemento modificador no uso destas edificações. Segundo o depoimento das 

moradoras do bairro, que expõem suas opiniões a respeito destas mudanças de usos das 

edificações do bairro: 

 

“Ali agora cada um está fazendo uma maneira de salvar para ganhar um 
dinheirinho. Tem uma casa muito boa da família Silveira que foi transformada em 
pensão. Eu não sei quando é que eu vou alugar esta aqui para ser transformada em 
pensão (...). Estão transformando em pensão porque é a única coisa, ninguém quer 
mais morar no Centro.”48 

 
“Não gostei nenhum pouco porque eu acho uma área de sujeira, de contaminação. 
Não sou médica, mas eu vejo. Qualquer coisinha aluga para fazer uma pensão, não 
se faz uma visita para saber se ela está limpa ou suja. Gente vem de todos os 
lugares, eu acho que eles merecem vir para serem curados, mas devia ter os locais 
para hospedar as pessoas, com mais conforto, com mais limpeza (...)”. 

 

Estas diferentes “maneiras de ver” a paisagem do Centro pelos grupos culturais que o 

vivenciam estão diretamente relacionadas com as relações sócio-espaciais que estes grupos 

estabelecem com o bairro. No entanto, este jogo de relações e interesses que existem e se 

expressam nas paisagens é ganho, na maioria das vezes, pelos grupos culturais dominantes. 

Um dos exemplos é a inserção do hotel, novo elemento construído na avenida Frei Serafim, 

relatado anteriormente. 

A dificuldade do poder público em analisar estas diferentes visões como “igualmente 

válidas” e inserí-las nas propostas e projetos que irão transformar a paisagem do Centro, 

deve-se à ausência de muitos grupos nos debates que definem estes projetos e propostas. O 

poder do exercício da cidadania pode mudar o eixo da visão elitista que alguns planejadores 

urbanos e empresários possuem da paisagem. No entanto, muitas vezes estes debates ocorrem 

apenas entre os técnicos ou, em  alguns casos, com a presença de alguns integrantes de poucos 

grupos culturais, facilitando assim as tomadas de decisões voltadas para os interesses de uma 

pequena parcela da população. 

                                                 
48 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
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É isso que este estudo tende a enfatizar, as “maneiras de ver” são diferentes, no tempo 

e no espaço e os edifícios se transformam e se adaptam de acordo com os interesses e as 

necessidades de cada um dos grupos, mudando assim os significados que estes atribuem a 

estes elementos. Desta forma, estes diferentes significados precisam ser analisadas pelos 

órgãos responsáveis pela transformação desta paisagem e é importante que a população 

exerça a sua cidadania se envolvendo nas discussões sobre as transformações urbanas no 

Centro. Segundo a “maneira de ver” da arquiteta entrevistada:  
 

“Hoje em dia a proposta e a seleção do que se vai preservar não pode ser somente 
uma proposta, um olhar técnico ou urbanístico do arquiteto, de qualquer 
profissional. Tem que ser uma coisa referenciada em valores de grupos sociais, 
representativo para a sociedade. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de 
identidade da sociedade, da população com a cidade, de se verem mais motivadas 
para buscar essa preservação, esse reconhecimento até no âmbito federal (...). Eu 
tenho procurado como cidadã, eu até participei até mais do que como profissional 
(...).”49 

 

 

No entanto a população não tem consciência disso, pois não se envolve nas discussões 

e a paisagem continua transformada pelos mais poderosos, que movidos pelo interesse 

econômico, se envolvem diretamente nestas mudanças. O bairro Centro precisa ser apropriado 

pela população e esta muitas vezes não tem conhecimento da importância destes elementos e 

não se envolve na sua permanência ou na sua mudança. Segundo um dos arquitetos 

entrevistados: 
 

“A gente tem que ter um inventário mais criterioso, o poder público tem que tomar 
uma posição para ajudar a gente. É um velho problema hoje que nós arquitetos 
temos, o único poder que a gente tem é saber educar, e tem um limite. (...) eu tenho 
que ter minha arma do público, até para eu poder argumentar, até para educar. 
Então, eu acho que está faltando o poder público intervir mais nisso.”50 

 

 

Duas edificações importantes, que ainda permanecem no Centro, são as sedes da 

administração municipal (Figura 19) e estadual e junto a eles as suas secretarias. A 

permanência da função destas edificações faz com que parte da população que trabalha e 

precisa utilizar este setor continue freqüentando o bairro e conserve alguns elementos 

importantes para a memória da cidade. No entanto, mudanças já se iniciam, como um novo 

projeto para abrigar a câmara dos vereadores nas margens do rio Poti, o que comprova o 

surgimento de uma nova centralidade nas proximidades da zona mais privilegiada da cidade, a 
                                                 
49 A.D.T., médico, presidente do SINDHOSPI.  
50 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro 
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Zona Leste e afastando do bairro Centro algumas atividades importantes para a sua 

sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 19: Prefeitura Municipal de Teresina. 

Fonte: SUCESSO PUBLICIDADE. Teresina: ontem e hoje. Teresina: HALLEY, 2002. p. 37 
 

Uma outra questão referente ao uso das edificações é a vantagem que os proprietários 

possuem, no caso de preservarem a volumetria e as fachadas de suas residências ou de seu 

comércio, recebendo isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No entanto, 

nem todos os moradores que possuem casas incluídas na Zona de Preservação 3 (ZP3), ou 

simplesmente relacionadas para uma futura preservação, tem conhecimento da isenção do 

imposto. E, também, nem todos têm a consciência da importância da permanência destes 

elementos e, esta consciência facilitaria a preservação destes elementos, apesar do valor do 

IPTU não cobrir os investimentos necessários para esta preservação. Segundo uma das 

moradoras entrevistadas: 
 

“Eu preservo esse casarão porque eu tenho gosto, tenho requinte para isso, eu tenho 

gosto de fazer. Essa casa não é tombada é somente relacionada, e eu não pago IPTU, 

mas eu gastei uma nota só para restaurar o telhado, é muito difícil, muito trabalhoso 

pintar (...). Preservar é muito difícil.”51 

 

                                                 
51 M.G.A.M., 79 anos, empresária, moradora. 
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O envolvimento da população como um todo, apropriando-se do bairro Centro como 

um importante registro da memória da cidade, é a maior arma que existe contra as constantes 

transformações que muitas vezes são propulsoras de conflitos entre os poucos grupos que 

ainda exercem o papel de cidadãos, fazendo valer seus interesses sobre uma outra grande 

parcela que apenas assiste indiferente a estas transformações. Segundo a “maneira de ver” de 

um dos entrevistados destes grupos: 
 

“Eu acho que Teresina tem uma chance porque ela não chegou ainda ao estado de 
degradação como em outros locais, Pelourinho, São Luís (...). Teresina tem pouca 
edificação abandonada, totalmente sem uso”.52 

 

Cada conjunto histórico ou tradicional e sua ambiência deveriam ser considerados em 

sua globalidade, como um todo coerente cujo equilíbrio e caráter específico dependem da 

síntese dos elementos que o compõem e que compreendem tanto as atividades humanas como 

as construções, a estrutura espacial e as zonas circundantes. Dessa maneira, todos os 

elementos válidos, incluindo as atividades humanas, desde as mais modestas, têm, em relação 

ao conjunto, uma significação que é preciso respeitar (UNESCO, 1976). 

Um último exemplo aqui relatado, que se enquadra nesta questão da preservação da 

“ambiência” que os conjuntos históricos representam, é a construção do “Shopping Cidade”, 

localizado em uma das extremidades da praça mais antiga da cidade. A inserção deste novo 

elemento na paisagem do Centro é expressa nos seguintes depoimentos, o que demonstra as 

diferentes visões que os grupos culturais possuem da paisagem do bairro: 
 

“Esse dá polêmica, a minha resposta, eu fico assim, eu tenho que dar uma resposta 
que satisfaça todo mundo, não é um projeto nosso, a gente as vezes dá apoio, as 
vezes falta com o apoio, mas como o prefeito está decidido a fazer, o que a gente 
pede para ele é que não nos cabe mais gasto, façam a coisa pra gente não ter gasto 
impossível de se fazer.”53 

 

“(...) vai ficar uma coisa fantástica e te digo mais, os ambulantes estão com medo 
da despesa que eles terão lá (...), se tivessem um pouco mais de capital eles estavam 
vendo isso como oportunidade de subir na vida. (...) Quem tem que estar 
preocupado é a loja, e não eles, porque a loja paga imposto e eles não pagam. Eles 
não têm que estar preocupados, eles vão receber um presente.”54 

 

“O Shopping eu sou totalmente contra ele, é uma construção pesada, ocupando 
tudo quanto é área livre da cidade que poderiam qualificar o ambiente em termos 
de áreas verdes, de amenidades, daqui a pouco não existe mais nada (...). Eu acho 

                                                 
52 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
53 C.N.C., presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes do Centro. 
54 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. 
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um absurdo, é uma invasão do espaço público (...). Eu prefiro muito mais eles como 
ambulantes do meio da rua do que pegar uma área de praça e construir.”55 

 

A arquitetura, antes de se prestar a um determinado fim, o de abrigo de atividades 

realizadas pelo homem, é depósito de fantasias e imaginações. No entanto, segundo Andrade 

(2003, p.04) a memória “é construída também às custas de sacrifícios e desperdícios,(e) 

operações de perda” e a análise dos significados que os elementos morfológicos possuem ao 

longo do tempo, contribui para a compreensão destas perdas e serve de exercício para que os 

novos elementos inseridos na paisagem possam ser resultado dos interesses da maioria da 

população e não de grupos culturais que visam apenas o interesse econômico (Andrade, 

2003). 

Assim, na inserção de novos elementos na paisagem do bairro Centro da cidade de 

Teresina, e na transformação dos elementos existentes, precisa ser considerada a importância 

das manifestações culturais espacializadas nesta paisagem através dos elementos 

morfológicos da forma urbana.  

 

4.2  Praças 

 

Importantes, tanto pela “função integradora” como pela “função simbólica”, as praças 

do Centro são elementos morfológicos que se destacam na paisagem pela beleza cênica e 

porque definem uma vasta cobertura vegetal para o local, representando grande importância 

para o melhoramento do clima da cidade como um todo.  

Foram selecionadas seis das doze praças do bairro, tendo como critério para esta 

seleção a existência de conflitos de uso nestes elementos, principalmente pela presença dos 

camelôs. São elas: Marechal Deodoro, Rio Branco, Pedro II, João Luis Ferreira, Saraiva e 

Landri Sales, representadas na Figura 20. Nas outras praças, como a da Costa e Silva, da 

Liberdade, São Benedito, Demóstenes Avelino, praça Floriano Peixoto e Pe. Marcos, também 

existem conflitos, mas não foram geradoras de debates como as demais, pois não possuem um 

uso intensivo desse grupo e estão localizadas na periferia do bairro, local que possui 

características de uso diferenciadas.56   

 

 
                                                 
55 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
56Dentre as praças que estão fora do recorte da pesquisa, vale destacar a praça da Costa e Silva que possui uma 
arquitetura diferenciada das demais e pelo projeto paisagístico de Burle Marx, única onde o elemento água 
predomina, pela presença de lagos artificiais.  
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FIGURA 20: Mapa do Centro, com a indicação das praças que foram selecionadas no recorte da 

pesquisa. Fonte: Acervo SEMPLAN Organização: Laurens Steen 
 

 

Estas praças eram locais de festas, comícios, reuniões entre amigos, animadas 

conversas, paqueras e passeios em família. A mudança da população residente do bairro 

Centro para outros bairros, a partir da segunda metade do século XX e os conflitos de usos 

entre lojistas, camelôs e usuários, resultaram em um abandono destes espaços públicos, que 

concentravam no seu entorno não só moradia e comércio, mas também toda a diversão de 

Teresina.  

Neste sentido, reafirma-se que a análise individual destes elementos é apenas para uma 

melhor estruturação do trabalho, pois as praças não podem ser analisadas sem a inserção das 

edificações que existem no seu entorno, nem os novos usos que foram atribuídos a estes 

elementos, assim como todos os elementos morfológicos aqui analisados, que se relacionam 

entre si e constituem a paisagem do bairro. 

Apesar do uso intenso durante o dia, as praças ficam abandonadas e escuras à noite, 

passando a ser freqüentadas por vândalos, gerando insegurança e medo para os moradores. 

Neste contexto, os seus usuários buscam novas opções de lazer, se refugiando em espaços 
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privados. Assim, as “praças de alimentação” como são denominados os locais internos dos 

shoppings, passam a ser a referência de praça para uma nova geração de jovens e também 

para os antigos e atuais residentes do bairro, que não vêem mais as praças do Centro como 

locais de lazer e entretenimento. 

Segundo Lamas (2000, p.102), a praça é “um elemento de grande permanência na 

cidade (e) evolui com modificações de formas e pormenores, mas mantendo a sua 

localização” e, no bairro Centro da cidade de Teresina não é diferente. No entanto, apesar de 

permanecerem como elementos importantes na configuração da paisagem do bairro, os novos 

usos atribuídos à estes elementos são muitas vezes responsáveis pelo seu abandono. Segundo 

o autor, se a rua e o traçado, são os lugares de circulação, a praça é o “'lugar intencional do 

encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 

urbana e comunitária e de prestígio, e, conseqüentemente, de funções estruturantes e 

arquiteturas significativas” (Lamas, 2000, p. 102). No entanto, as praças do Centro têm sido 

utilizadas de forma que a realização destas práticas não é mais possível, tornando-se, 

exclusivamente, locais de comércio com a presença dos camelôs. Segundo Gomes (2002, 

p.177), 
 

“(...) os camelôs representam o setor informal que se desenvolve quase sempre nos 
locais públicos de maior circulação ou de grande valorização comercial e se 
estabelece como meio de se explorar uma atividade sobre uma área que em 
princípio deveria ser livre de acesso a todos, ocupam as ruas e estende de forma 
contínua sua malha de barracas ou bancos nas principais vias de circulação de 
pedestres e veículos.” 

 

O espaço público é um local de demonstração de poderes, onde os habitantes 

aprendem a aceitar e, às vezes, a encarar as diferenças que os separam. Contudo, mencionar o 

espaço público é, especialmente, “fazer referência ao lugar de aprendizagem e tolerância, da 

cohabitação e do respeito com o citadino”. Quando questionado sobre os problemas atuais 

que existem no bairro Centro, um dos entrevistados ressalta a falta de civilidade com estes 

espaços: 

 
“(...) tem a questão da civilidade da população pelos equipamentos de uso comum, 
uso público, a questão do lixo, de banheiro público, qualquer lugar, qualquer 
calçada é transformada em banheiro público. Para quem convive com isso no 
cotidiano, chega esbarrando neste tipo de coisa, é muito desagradável (...).”57 

 

                                                 
57 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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Assim, na análise das praças do bairro, ressaltam-se os conflitos que esta falta de 

civilidade provoca e o embate entre os grupos culturais, onde os camelôs são apontados como 

os grandes transformadores destes elementos morfológicos e, conseqüentemente, da paisagem 

do Centro. Ressalta-se que a morfologia é aqui analisada como um processo, que possui duas 

vias inseparáveis, as mudanças nas relações sócio-espaciais e mudanças nos aspectos físicos. 

No entanto, o caráter de permanência destas praças resultou em poucas modificações neste 

último aspecto. 

 

4.2.1 Praça Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 21: Praça Rio Branco. Fonte: Acervo IPHAN/PI. 

 

A Praça Rio Branco (Figura 21), antes denominada Praça Uruguaiana, era considerada 

a mais freqüentada no início do século XX, onde as pessoas se encontravam para conversar e 

passear.  Em uma das extremidades da praça se localizavam os bares, os cafés e era onde se 

fazia a vida política, social e literária da cidade.  As edificações, onde estas manifestações da 

vida pública aconteciam, já não existem mais. Foram demolidas, como em todas as outras 

praças, para a construção de estacionamentos privados. Em uma das extremidades da praça, 

no local de uma das antigas edificações foi construído o estacionamento do Hotel Luxor, 

situado na mesma quadra da praça, assim como o prédio da Receita Federal e a primeira 

construção da cidade, a igreja de Nossa Senhora do Amparo.  
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Hoje a praça Rio Branco se encontra totalmente ocupada pela atividade comercial, em 

sua maioria representada pelos camelôs como observa-se na figura 22, e se tornou apenas um 

lugar de passagem para os usuários do bairro que muitas vezes preferem desviar por outros 

caminhos. É o que relatam os seguintes depoimentos: 

 
“(...) a rio Branco é uma praça ótima, mas até por conta da confusão eu evito 
circular por lá. A Rio Branco é impressionante (...). É uma praça muito viva.” 58 

 
“Acho que a reforma que está tendo nestas praças todas é uma maneira de 
melhorar o geral. A Rio Branco, por exemplo, eu acho que tem que ser feito uma 
reforma nela porque ela está totalmente deturpada, anarquizada. Vai ter que ser 
uma intervenção grande.” 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 22: Praça Rio Branco atual. Foto: Luciene Cardoso 

 

Os aposentados que mantiveram ainda por algum tempo o costume de se encontrarem 

na praça para um bate-papo com os amigos, tiveram seu número reduzido e hoje se encontram 

confinados em um único banco da praça.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
58 J. M. Arquiteto coordenador do Plano de Ação do Centro. 
59 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. 
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4.2.2 Praça Saraiva 

 
“Você chega na praça Saraiva, por exemplo, que clima tem ali!” 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 23: Praça Saraiva. Foto: Luciene Cardoso 

 

 

Construída em 1872, a Praça Saraiva (figura 23), nome em homenagem ao fundador 

da cidade, Antônio Saraiva, continha inúmeras árvores, sendo semelhante à um bosque. Em 

uma das extremidades da praça foi erguida a Catedral Nossa Senhora das Dores e sua área foi 

reduzida para instalação de estacionamentos em ambas as laterais. Um deles destinado à 

Delegacia de Polícia Civil. No ano 2000, a sua área foi novamente reduzida para instalar um 

abrigo de passageiros de ônibus coletivo, pois estes passaram a trafegar em uma via projetada 

dividindo a praça, construída na sua extremidade norte. Este novo uso da praça Saraiva atraiu 

os camelôs que viram o aumento da circulação de pessoas neste local como uma nova fonte 

de renda. Segundo o depoimento de um dos entrevistados, 
 

 “A Praça Saraiva é enorme, mas ela foi tomada por banquinhas, e cada banquinha 
dessas tem um padrinho e a praça está inutilizada (...). Isso não era para encostar 
camelô, nem os camelôs que eram registrados. Eles falaram na prefeitura para 
poder colocar as bancas próximas dos ônibus e não foi concedido e depois outros 
foram chegando. Para o ano (2006), por exemplo, é um ano de invasão de todos os 
logradouros públicos porque é ano de política, ninguém quer mexer. Ninguém quer 
dizer nada, fazer nada e fica aquele medo de perder voto (...)”.61 

                                                 
60 I.R.C.  68 anos, advogada, moradora. 
61 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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Quanto às edificações existentes na praça e no seu entorno, ainda se preservam 

edificações importantes como a igreja Nossa Sra. das Dores, o Colégio Diocesano, a Casa da 

Cultura, antiga escola recuperada para se transformar em um centro de artes. Com relação aos 

conflitos de usos no entorno desta praça, o caso mais polêmico quanto a descaracterização das 

edificações foi a casa comercial “Casa Dôta”, já relatada no item anterior. 

A descaracterização ou demolição das edificações no entorno das praças tornam-se 

uma grande perda para a paisagem do bairro, pois as praças são elementos simbólicos da 

paisagem do Centro e este simbolismo é ressaltado pelos acontecimentos realizados nas 

edificações do entorno, bastante enfatizados nos depoimentos dos grupos culturais. O 

depoimento de um dos arquitetos entrevistados relata a importância destes conjuntos de 

elementos - praças e edificações – existentes no Centro: 
 

“Na realidade como as praças têm uma importância muito grande na formação da 
imagem da cidade, então, o entorno delas também é importante, não apenas como 
formador do conjunto, mas algumas individualidades arquitetônicas dentro do 
contexto da praça.” 62 

 

4.2.3 Praça João Luís Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24: Praça João Luís Ferreira atual. Foto: Luciene Cardoso 

 

A Praça João Luís Ferreira, construída em 1922 e recém reformada, passa por um 

processo de degradação devido à instalação de feiras livres que, em um primeiro momento, 

eram temporárias, mas tornaram-se permanentes, obstruindo a passagem dos pedestres e 

danificando os seus jardins e mobiliário, fazendo com que os grupos culturais estabeleçam 
                                                 
62 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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novas relações sócio-espaciais com este elemento, configurando, assim, uma nova paisagem 

para o bairro. 

As praças são elementos fortíssimos de agregação social e têm sido prejudicadas neste 

aspecto por interferências diversas. A autorização da prefeitura para ocupação das praças por 

estas feiras dificulta o papel de local de encontros que a praça exerce. Um espaço que deveria 

assumir seu papel social, atendendo à coletividade, passa a ser referência comercial e assume 

conotação privada. Segundo Rebelo (2006, p.11), a liberação dos espaços públicos para o 

comércio pelo poder municipal “a priori, angaria simpatia popular, entretanto, foge à sua 

responsabilidade permitindo um agravamento do fluxo comercial” nas praças do Centro. 

A maior parte das construções existentes no entorno da praça foi realizada no início do 

século XX e, atualmente, poucas construções mantém sua arquitetura original, quase todas 

passaram a abrigar casas de comércio e três já foram demolidas para a instalação de 

estacionamentos.  

No entanto, aquelas que permanecem abrigando as secretaria municipais e estaduais, 

ainda permanecem, ao menos externamente, com suas características originais. É o caso da 

casa da “D. Carlotinha”, onde hoje funciona a Fundação Municipal Monsenhor Chaves e é 

relatada no seguinte depoimento: 
 

“Na praça João Luis tem a casa da D. Carlotinha com aquela varandinha lateral 
que inaugurou um modo de vida na época da introdução dos produtos seriados da 
indústria. Começa a substituir aquela mão de obra escrava que, no século XIX, 
chegou a construir os principais prédios de Teresina. É um processo de produção 
da arquitetura que foi mudando e retratou um pouquinho esta história da cidade. 
Os prédios principais estão todos no entorno das praças.” 63 

 

As profundas transformações físicas que sofreu em si e em seu entorno ao longo dos 

anos, espelham as mudanças acontecidas na maneira de viver da cidade (Rebelo, 2006, p. 02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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4.2.4 Praça Landri Sales (Praça do Liceu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Praça Landri Sales. Foto: Lucili Vidinha 

 

Os conflitos decorrentes de novos usos das praças do Centro têm ocorrido também na 

praça Landri Sales, tanto na sua utilização pelo comércio informal, quanto pela demolição de 

edificações do seu entorno. Popularmente conhecida como “praça do Liceu”, pela presença 

do colégio Liceu Piauiense no seu entorno, nela foi instalada a feira de livros usados que 

deveria funcionar apenas no início do ano letivo, mas se prolonga por quase seis meses com 

licença concedida pela prefeitura. 

Esta feira vem causando transtornos para os comerciantes e moradores do entorno. Por 

ocasião de sua permanência o tráfego torna-se intenso, gerando problemas de estacionamento. 

Os feirantes degradam seus jardins, sua pavimentação e seu mobiliário e tiram o direito do 

usuário de transitar livremente. Além disto, durante a noite as instalações dos comerciantes de 

livros formam um “verdadeiro labirinto, ambiente propício à ação de marginais”. Os 

licenciados não primam pela limpeza do local e, junto com os vendedores de lanches, 

contribuem para um total descaso com o espaço púbico. 

Hoje a praça encontra-se isolada para reforma, resta saber onde a feira de livros será 

instalada, pois apesar dos pontos negativos já citados, a população de menor poder aquisitivo 

necessita deste serviço devido ao alto preço dos livros novos, e, também, que medidas serão 

tomadas para que ela possa existir sem entrar em conflito com os usuários da praça e os 

moradores do entorno. 
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No entorno da praça, assim como nas demais, também já ocorreu demolição de 

edificações para abrigar estacionamento privado. O desenvolvimento desta prática é uma 

realidade que não pode ser negada pelos órgãos responsáveis pela elaboração de leis que 

definem a permanência de elementos morfológicos importantes para a identidade do 

teresinense.  
 

4.2.5 Praça Pedro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 26: Praça Pedro II.  
Fonte: SUCESSO PUBLICIDADE. Teresina: ontem e hoje. Teresina: HALLEY, 2002. p. 13 

 
 “A praça Pedro II, antiga Aquidabã, era a praça das sorveterias, das moças e dos 
namoricos e desde cedo demonstrou sua vocação para centro artístico e cultural, 
quando se instalou o Teatro Concórdia nas meias águas do prédio do Quartel de 
Polícia, em 1879. Essa tendência é confirmada pela construção do Theatro 4 de 
Setembro, em 1894; do Clube dos Diários, em 1927 e do Cine Rex, em 1939”. 
(Santos, 2001, p. 05) 

 

Em 1998, a execução de um novo projeto para a praça Pedro II resgata seu antigo 

desenho e os elementos arquitetônicos mais significativos da década de 1930. Esta praça, 

reconstituída, desempenha um papel especial no contexto urbano do Centro de Teresina. 

Segundo (Santos, 2001, p. 06): 

 
 “(...) o caráter exemplar na consecução do objetivo maior do projeto foi de 
revitalizar toda a sua vizinhança, destacando a vocação natural da área para o 
desenvolvimento de atividades ligadas às artes, ao lazer e ao turismo”. 
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Houve um tempo em que a vida social e política de nossa capital ocorriam em duas 

principais praças, a Rio Branco e a Pedro II, esta mais nova, uma vez que a João Luiz 

Ferreira, sem dispor ainda do necessário tratamento urbanístico, o que somente ocorreria por 

volta da década de 1950, era destinada apenas aos festejos juninos que a animavam uma vez 

por ano (Santos, 2001). 

No entorno da praça Pedro II, também foram demolidas edificações para a instalação 

de estacionamentos, o que precisa ser melhor administrado pelos órgãos responsáveis pela 

preservação do patrimônio cultural do Centro. Tendo em vista que esta é a única praça que 

consegue manter-se “viva” durante o dia e à noite, devido a presença do Teatro 4 de setembro, 

da Central de Artesanato, antigo quartel, que em alguns dias da semana possuem programação 

noturna e do antigo Cine Rex, que hoje foi restaurado para adequar-se a uma boate, o Clube 

Rex. (Foto 00) 

Não existem camelôs no interior da praça Pedro II, a não ser nos fins de semana, como 

na “feirinha” realizada dia de domingo, patrocinada pelo governo do Estado, e nos dias de 

funcionamento do Clube dos Diários, do Teatro 4 de setembro e do Clube Rex. No entanto, a 

sua inclusão nesta pesquisa deve-se a sua localização, no coração do recorte da pesquisa e por 

ter sido citada em todos os depoimentos como a praça ainda utilizada no bairro como 

atividade cultural, atraindo pessoas de todos os locais da cidade, pela função que os elementos 

do entorno exercem. 
 

4.2.6 Praça Marechal Deodoro (Praça da Bandeira) 

 

Inicialmente denominada como Largo da Matriz e, em seguida, praça da Constituição, 

a praça Marechal Deodoro (Figura 27) é hoje popularmente conhecida como praça da 

Bandeira e, juntamente com seu entorno, constitui a Zona de Preservação Ambiental 1 (ZP1). 

Esta referência na legislação municipal deve-se ao fato desta praça e seu entorno serem 

“espectadores” de toda a evolução da cidade. 
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FIGURA 27: Praça Marechal Deodoro. Foto: Francisco Cândido 

 

No seu entorno existem edificações construídas à época da transferência da capital 

como a Igreja Nossa Senhora do Amparo. No entanto, a lei municipal limita-se a relacionar os 

imóveis a serem preservados, sem possuir uma forma pontual de aplicação. Além disto, a falta 

de uma efetiva fiscalização deixa nosso patrimônio à mercê de pessoas não comprometidas 

com a paisagem urbana de Teresina.  

Hoje a praça é utilizada como palco de manifestações políticas, fato que é favorecido 

pela presença da sede da Prefeitura Municipal no seu entorno. E, também palco de 

manifestações artísticas, pela presença do Teatro de Arena, onde também se realizam eventos, 

como o festival de música “Chapada do Corisco”, freqüentado por uma pequena parcela da 

população, que coloca o valor da cultura acima dos riscos que existem em freqüentar a praça 

durante a noite.  

No interior da praça existem alguns conflitos de usos64, mas nada comparado ao seu 

entorno, como a inserção de novos elementos que transformam uma paisagem representativa 

da história da cidade. No seu entorno está em fase de construção a ampliação da linha férrea 

do metrô e a sua estação de embarque e desembarque e está em fase de licitação o projeto de 

integração desta estação com o “Shopping Cidade”, um dos projetos definidos pelo “Plano de 

Ação do Centro” e que também será construído no entorno da praça. O local para a 

implantação destes novos elementos era antes ocupado pelo terminal dos ônibus rurais, 
                                                 
64 Com a presença de mendigos, jovens Infratores, e funcionando como ponto de prostituição. 



 88

elemento que mesmo comprometendo a visão externa da praça, não era tão conflitante como 

as obras que estão em fase de execução. Na figura 28 pode-se observar a “praça da 

Bandeira”, com a localização da Igreja Nossa Senhora do Amparo e o terminal de ônibus 

rurais, localizado entre a praça e a avenida beira rio. Esta praça e seu entorno possuem uma 

grande importância para a paisagem do bairro, segundo o depoimento de um dos 

entrevistados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 28: Vista aérea da Praça Marechal Deodoro (Praça da Bandeira). 

Fonte: MENEZES, Robert. Teresina vista do céu. Teresina: Halley, 2005. p.07 
 

 
“(...) Os sítios em que o valor simbólico maior estão sendo muito modificados (....). 
Uma mudança muito grande, pode ser notada na praça da Bandeira, que é o início 
da cidade, de interesse maior do tombamento federal para a cidade de Teresina”.65 

 

O processo de tombamento da praça pela Fundação Estadual de Cultura e do Desporto 

(FUNDEC) foi iniciado, mas foi barrado porque ele obrigaria a preservar também o seu 

entorno. Desta forma, o processo foi dificultado para que a obra de ampliação da linha férrea 

do metrô não fosse embargada. Os arquitetos planejadores urbanos sempre ressaltam a 

importância da preservação dos conjuntos arquitetônicos no entorno das praças. Segundo um 

dos entrevistados: 

 

“Teresina (...) tem essa tradição, onde tem praça ajuda a valorizar mais estas 
edificações do entorno, até por essa visão em perspectiva que a gente tem, o Teatro, 
o Clube e eu acho que uma característica urbana de Teresina é essa presença do 

                                                 
65 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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espaço público, praça, imóvel privado e esse estudo de fachada que a gente 
inclusive vai propor.” 66 

 

No entanto, também existem arquitetos planejadores urbanos que possuem uma 

“maneira de ver” diferente, que são aqueles que projetam as propostas de viabilizar estas 

mudanças na paisagem do Centro. Assim, esses profissionais também têm posturas 

conflitantes, apesar de fazerem parte de uma mesma categoria profissional, pois dentro dos 

grupos culturais, também existem “maneiras de ver” diferentes, pautadas em valores, crenças 

e interesses diversos. 

Segundo o art. 55 do Código Civil Brasileiro, as praças públicas são bens de uso 

comum do povo e além de contribuírem para o embelezamento das cidades, auxiliam na 

melhoria das condições higiênicas dos núcleos urbanos e promovem o intercâmbio 

sociocultural dos cidadãos.  

O que se realiza neste estudo é um exercício para que a permanência ou mudança de 

algum destes elementos seja realizada analisando-se a “maneira de ver” dos grupos culturais. 

E, se estes grupos não se envolvem com a permanência destes elementos, os órgãos 

responsáveis pela sua preservação não irão conseguir lutar sozinhos contra as forças de 

políticos que não reconhecem o significado desta paisagem para a identidade e memória da 

cidade.  

 

4.3 Traçado 

  

Depois da mudança da província de Oeiras para Teresina, o conselheiro Saraiva 

propôs o primeiro modelo de ocupação espacial urbana, denominado pela maioria dos autores 

que descreveram a história de Teresina como “Plano Saraiva” (Figura 04). Este plano definiu 

a estrutura do sistema viário e o zoneamento urbano, como a localização das instituições 

públicas, dos padrões residenciais, das atividades do comércio e até mesmo a localização de 

serviços de caráter especial, como cemitério, asilo e cadeia pública. Este primeiro plano 

urbanístico da cidade estruturou-se sob um traçado xadrez com quadras pequenas e uniformes 

e ruas retas, sempre partindo do rio Parnaíba (OESTE) em direção ao rio Poti (LESTE)”67.  

 

                                                 
66 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
67  Informações retiradas de folheto “Planejando Teresina”, publicado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEMPLAN) à época da elaboração do II- Plano Estratégico de Teresina (II PET). 
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Segundo Lamas (2000, p. 100), o traçado é um dos elementos mais claramente 

identificáveis, tanto na forma de uma cidade como no gesto de projetar e é estabelecido a 

partir de um “traçado geográfico” já existente, regulando a disposição dos edifícios e 

quarteirões, unindo partes da cidade e confundindo-se “com o gesto criador”. Na análise de 

M. Poète68, o traçado relaciona-se diretamente com a formação e o crescimento da cidade, 

“em função da importância funcional do deslocamento, do percurso e da mobilidade de bens, 

pessoas e idéias.” 

O caráter de permanência do traçado na delimitação do bairro Centro é evidente, pois, 

após um século e meio, ainda permanece com quadras pequenas e ruas retas, modificando-se 

apenas após o anel circular da Avenida Miguel Rosa, que corresponde ao traçado da estrada 

de ferro. Esta avenida alterou a tendência do traçado regular das vias, o que condicionou a 

formação de algumas radiais sem nenhum planejamento prévio, nascendo em torno delas uma 

série de habitações e configurando um tecido urbano diferenciado do original (Façanha, 

1988). No entanto, apesar da forma geométrica inicial não ter sofrido grandes alterações, as 

ruas tiveram suas larguras ampliadas para adaptar-se ao automóvel, o que reduziu os passeios 

públicos, impossibilitando a plantação de árvores nestes locais.  

Desta forma, Teresina, construída na fase das grandes transformações urbanas69, 

consegue preservar seu traçado original, que está localizado no bairro Centro. Por outro lado, 

alguns lotes que estavam desocupados para proporcionar o futuro alargamento de vias, como 

a avenida Antonino Freire, que seria prolongada até a margem do rio Parnaíba, foram 

ocupados por residências.  Este processo de ocupação das vias foi ressaltado no seguinte 

depoimento: 
 

“(...) no passado era até proibido fazer qualquer modificação nas casas da rua 
Senador Teodoro Pacheco, partindo da Pedro II até o rio Parnaíba, porque o ideal 
era pegar e estender a av. Antonino Freire até chegar ao rio e isso não foi feito, os 
ricos foram tomando de conta, terminaram construindo foi prédio mesmo e a rua 
Senador Teodoro Pacheco ficou sendo mesmo rua. (...) a gasolina aumentou e o 
tráfego modificou, prejudicando não só a nós mas a todo usuário de veículo.” 70 

 

Enquanto os antigos moradores desta rua pretendiam que a via permanecesse com a 

mesma largura, com o objetivo de terem seus lotes ampliados, um dos motoristas entrevistado 

ressalta, segundo sua “maneiras de ver”, que o não alargamento da via prejudicou sua 

                                                 
68 Apud Lamas (2000). 
69 Segundo Gutember (2004, p. 29), quando se iniciou a construção da capital, grandes intervenções estavam 
acontecendo nas formas urbanas, como as intervenções nas grande cidades,como em Paris, Bruxelas, Milão e 
Viena e na realidade brasileira, realizavam-se grandes reformas urbanas, como em Belém e Recife.  
70 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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atividade profissional. Assim, a paisagem do bairro Centro vai se constituindo, segundo os 

interesses dos grupos culturais que conseguem impor suas propostas, resultando em conflitos 

com os demais grupos.  

A abertura desta via existente em frente ao Teatro 4 de Setembro, ainda é pauta de 

discussões, unindo a rua Senador Teodoro Pacheco com à avenida Antonino Freire (Figura 

29) como uma das soluções para a melhoria do fluxo de veículos entre a  avenida Maranhão, 

localizada às margens do rio Parnaíba, e a avenida Frei Serafim. No entanto, na discussão 

atual, se inserem novos elementos, que são as construções existentes no entorno da praça 

Pedro II, como o Teatro 4 de Setembro e o antigo Cine Rex. Defende-se que a praça já se 

integrou à estes elementos e, assim, a via foi transformada em passeio de pedestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 29: Avenida Antonino Freire fazendo ligação com a rua Senadro Teodoro Pacheco, que se prolonga até 

o rio Parnaíba. Fonte: GUTEMBERG, Paulo. Teresina. Teresina: Pulsar, 2004. p.85 
 

Segundo Cosgrove (1998, p.104), as manifestações da cultura no espaço representam, 

na sua maioria, os interesses dos grupos dominantes, pois estes procuram “impor sua própria 

experiência de mundo, suas próprias suposições tomadas como verdadeiras, como a objetiva 

e válida cultura para todas as pessoas”. Desta forma, o traçado do Centro, pode ser 

considerado como uma manifestação das culturas dominantes, como, por exemplo, a abertura 
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de uma das mais belas avenidas do bairro, direcionada para a zona onde se localizam as 

residências da população de maior poder aquisitivo, a Avenida Frei Serafim.  

Com a abertura desta avenida a cidade ganhou uma porta de entrada voltada para as 

rodovias que interligavam as capitais do Nordeste a partir da década de 1950. A avenida 

surgiu a partir de uma estrada natural aberta aos fundos do terreno destinado à construção da 

Igreja São Benedito (Figura 30) para a obtenção de materiais de construção, como água, 

pedras, tijolos e areia, encontrados em abundância no rio Poti (Sousa; Viana, 2004). Largo 

arborizado, o novo boulevard tornou-se o “endereço da elite teresinense, que ali construiu 

seus palacetes” e proporcionou a integração da zona Leste ao perímetro urbano da capital 

(Teresina, ontem e hoje, p. 28). Arborização da avenida é ressaltada no seguinte depoimento: 

 
É muito marcante a Frei Serafim e as praças.(...) é muito bonita e você tem na 
presença muito forte de árvores e torna muito bonito. A Frei Serafim é o mais 
belo.71 

FIGURA 30: Avenida Frei Serafim.  
Fonte: SUCESSO PUBLICIDADE. Teresina: ontem e hoje. Teresina: HALLEY, 2002. p.29 

 

Na década de 1990, inicia-se em Teresina o processo de verticalização, expandindo-se 

por diversas direções, tendo como agente impulsionador o poder econômico, que se apropria 

de determinados espaços sem valorizar as suas características históricas, culturais e urbanas. 

A avenida Frei Serafim sofre as conseqüências dessa nova visão, com a destruição de alguns 

dos seus edifícios para a construção de novos padrões arquitetônicos, diferenciados do 

                                                 
71 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. 
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conjunto existente na avenida (Sousa; Viana, 2004). Fato ressaltado na análise dos conflitos 

de usos das edificações do Centro. 

O conflito de uso na avenida Frei Serafim não está limitado às suas edificações, pois 

algumas propostas para utilização do seu canteiro central foram cogitadas, mas nenhuma delas 

ainda está em discussão e nenhum projeto foi elaborado. No Fórum de Revitalização do 

Centro, realizado em 1997, algumas dessas mudanças de uso já eram discutidas: 
 

“(...) mesmo tendo ouvido falar sobre preservação, eu acredito que é mais prático 
que se crie ali algumas centenas de estacionamentos, com ônibus circulares 
trazendo as pessoas até o Centro”72. 

 

Uma outra mudança na paisagem do bairro que envolve o seu traçado, refere-se a 

transformação de uma parte da rua Elizeu Martins em um boulevard coberto, que foi 

denominada de “rua climatizada”, pois possuía um sistema de refrigeração através de vapor 

d’água (Figuras 31). Segundo as maneiras de ver dos grupos culturais aqui analisados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 31. Rua Climatizada. Foto: Luciene Cardoso 
 

 “A rua climatizada tem que ser muito melhorada. A loja do meu pai era lá, na 
minha opinião foi péssimo. Se eu fosse o prefeito no outro dia eu derrubava. Ela 
tinha o objetivo de climatizar e ela não proporcionou nenhum bem estar à 
população, é mal traçada, mal feita, aquela cobertura de péssima qualidade. A 
construção é que não presta (...).” 73 

 

“A rua climatizada é uma boa opção, se ela tivesse realmente aquele clima, que se 
diz climatizada, hoje é uma rua que tem uma sombra, uma rua que tem um uso 
diferenciado do nosso, do dia a dia. No início ela tinha um clima bom, mas acho 

                                                 
72 Depoimento retirado da revista do Fórum de Revitalização do Centro. 
73 A.D.T.,  médico, presidente do SINDHOSPI. 
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que isso acabou. Até porque lá ta enchendo de gente, eu vejo que lá tem muita 
banca, ali não era pra ter banca, se tivesse que ter banca era para alugar um 
pontozinho. (...).” 74 

 

Verifica-se que no recorte da pesquisa existem ruas que apresentam um maior conflito 

de uso em conseqüência da ocupação destes elementos pelos camelôs. (Figura 32) De acordo 

com Gomes (2002, p.177), “o lugar físico orienta as práticas, guia os comportamentos e estes 

por sua vez reafirmam o estatuto público desse espaço” e, dessa dinâmica, surge uma forma 

conteúdo, núcleo de uma sociedade normativa, o espaço público. Assim, ruas e praças e 

calçadões, que deveriam facilitar o fluxo de pedestres pelo Centro, hoje se encontram 

ocupadas por este grupo cultural que transforma a paisagem do bairro. Este uso dos espaços 

públicos do Centro de forma intensa pelos camelôs gerou grandes conflitos com os lojistas. É 

o que se pode verificar no seguinte depoimento:  
 

“Este cidadão (lojista) só está pensando nos empresário. Ele quer que a gente saia 
do Centro e coloque as bancas nos bairros; vender para quem se no Centro, onde 
circula toda a população da cidade, não vendemos o suficiente?75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 32. Rua Simplício Mendes, ocupada pelos camelôs. Foto: Luciene Cardoso 

 

                                                 
74  C.N.C., presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes do Centro. 
75 Rosilene Ferreira, ambulante. Depoimento retirado a revista do “Fórum de Revitalização do Centro” (1997, p. 
34). 
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No entanto, o número de camelôs aumentou consideravelmente a partir do final da 

década de 1980, evoluindo de cerda de 300 camelôs para cerca de 1.700, contabilizados na 

última pesquisa realizada em 2005 pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). Desta 

forma, o conflito não acontece apenas com os lojistas, mas com todos os usuários do bairro. 

Segundo os depoimentos dos integrantes dos grupos culturais analisados: 
 

“Essa questão do camelô eu acho que foi um dos maiores erros da administração 
da prefeitura que houve. Não ter trabalhado em um local exclusivo que essas 
pessoas pudessem desenvolver  seu trabalho. E aí tomaram essas ruas do Centro e 
isso no meu entendimento não pegou bem, pegou mal”.76 

 
“ (...) o conflito entre pedestres, veículos que ocorre demais, principalmente nesta 
caixa (conjunto de ruas) mais antiga da cidade, principalmente nos locais onde os 
ambulantes dominam é um problema sério este conflito. Eu estou vendo como 
usuária, em tenho que chegar aqui, isso para mim é o maior problema.77 

 

Os camelôs modificam a paisagem do Centro e, mesmo representando um grupo de 

menor poder aquisitivo, dominam esta paisagem com as relações sócio-espaciais que 

estabelecem com o bairro. Segundo Cosgrove (1998), as culturas alternativas são menos 

visíveis na paisagem do que as dominantes. No entanto, quando se muda a escala de 

observação,  da “escala do bairro” para a  “escala da rua” por exemplo, estes grupos menos 

favorecidos podem configurar uma paisagem dominante.  Exemplo disso são as ruas onde os 

camelôs instalaram as suas bancas de comercialização.  

Este grupo cultural, ao ocupar locais de passagens de pedestres, entra também em 

conflito com os demais usuários do Centro. Parte destes usuários, principalmente os de maior 

poder aquisitivo, vêem os shoppings, com amplos estacionamentos e corredores livres para 

circulação como melhor local para realizar suas compras e como melhor local de 

entretenimento. Assim, o Centro passa a ser freqüentado por uma população de menor poder 

aquisitivo e o resultado deste conflito é o desinteresse dos lojistas em investirem nos seus 

empreendimentos que, muitas vezes, os transferem para outros locais da cidade. Segundo um 

dos entrevistados, esta “proliferação de atividades”, onde “todo mundo é dono do centro” faz 

com que: 
 

“(...)o lojista não tenha interesse em melhorar o passeio, o poder público fica 
amarrado, não faz investimento (...), ou seja, enquanto não tiver um processo de 
organização de trânsito, do comércio informal, de melhoria da qualidade do espaço 
urbano, enquanto a gente não ajeitar o caos, ativar novas funções a gente não vai 

                                                 
76 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
77 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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ter uma perspectiva boa, tanto que no projeto a gente coloca que é fundamental 
discutir a gestão do Centro.”78 

 

Hoje, após as discussões durante o Plano – Teresina Agenda 2015, uma das 

modificações efetivadas foi a retirada dos camelôs da rua Areolino de Abreu (Figura 33) 

para facilitar o fluxo do transporte coletivo e para o aumento do número de estacionamento 

na área central.  E, enquanto o “Shopping Cidade” não é construído estes camelôs foram 

deslocados para as ruas perpendiculares à rua Areolino de Abreu. Esta pequena mudança já 

proporcionou a visibilidade de elementos que estavam ”mascarados” com a estrutura que 

abrigava os camelôs. O depoimento a seguir demonstra o efeito desta mudança para um dos 

grupos: 
 

“( ) depois que tiraram os camelôs, a gente abriu e começou a ter uma vista da 
paisagem, então é muito interessante, o museu, aquelas casinha, tem muita 
paisagem, muita coisa desfigurada, o próprio Mercado Velho, você começa a ter 
uma visão em perspectiva, uma visão do outro lado da praça(...).”79 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 33: Bancas para camelôs. Foto: Luciene Cardoso 

 

Outro fator de conflito que está relacionado ao uso do traçado do bairro Centro é a 

utilização da Avenida Maranhão. Nos últimos anos o maior impacto na paisagem do bairro, 

tanto pelo volume da obra quanto pela sua localização, foi a obra de ampliação da linha férrea 

do metrô que, como verifica-se na Figura 34, está sendo construída às margens do rio 

                                                 
78 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
79 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
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Parnaíba, local de implantação da cidade no século XIX, e que interceptou uma paisagem que 

antes se integrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 34: Obra da ampliação da linha férrea do metrô, localizada no canteiro central da avenida 

Maranhão. Foto: Luciene Cardoso 

 

Além da linha férrea, será construída a estação de embarque e desembarque de 

passageiro, que será integrada ao “Shopping Cidade”, também no terreno onde funciona o 

Termina Rural. O impacto desta obra para a paisagem do  bairro e da cidade é imenso, porque 

este era o único terreno público que poderia ser aberto para o rio e, através desta abertura 

integrar a praça da Bandeira com o cais. Mas, será utilizado para a instalação de um 

equipamento de transporte de massa e um centro comercial privado. Segundo o depoimento 

de um dos arquitetos entrevistados: 
 

“A Avenida Maranhão, para o metrô, eu acho um desastre de todos os pontos de 
vista. O impacto é negativo demais, porque inclusive vai desvalorizar muito as 
edificações ao longo da avenida. Porque cria uma ruptura imensa do ponto de vista 
paisagístico. Também é outro problema, criou uma barreira imensa, destruiu uma 
amenidade importante que é aquele coqueiral na avenida e criou aquela coisa de 
concreto enorme. Toda grande cidade que tem viaduto, essa coisa alta, fica uma 
imagem totalmente desvalorizada e é um local péssimo para moradia.”80 

 

A obra dificulta a proposta de tombamento da praça da Bandeira, pois as inserções 

destes novos elementos na paisagem do bairro não favorecem a defesa dos órgãos 

responsáveis pelos tombamentos estadual e federal em construir argumentos que justifiquem o 

tombamento do local. Segundo uma das responsáveis pelo tombamento da área:  

                                                 
80 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. 
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“Eu tenho isso hoje mais consolidado na minha cabeça, seria através de uma 
proposta urbanística, do traçado urbano, como uma cidade voltada para o rio, as 
circunstâncias históricas da construção dela, mas que infelizmente isso foi 
interrompido com a construção do metrô, a gente fica até com dificuldade de 
colocar isso numa escala federal por causa dessa ruptura.”81 

 

Esta obra tem a importância para o melhor funcionamento do transporte de passageiros 

para um local do Centro mais próximos da área comercial do bairro, mas a concepção da sua 

estrutura adequada para o sistema do trem já existente, tendo que circular a seis metros de 

altura, poderá “não passar de uma gota de benefício em um oceano de prejuízos”. Esta obra 

defendida pela companhia metropolitana causou grandes discussões entre os técnicos que 

defendiam o patrimônio histórico e cultural do local, juntamente com os especialistas em 

trânsito e também intelectuais e artistas.  

Dando subsídios ao Ministério Público quanto à importância deste sítio para a 

formação sócio-econômica da cidade de Teresina, a diretora do IPHAN/PI, elaborou inúmeros 

ofícios direcionados aos órgãos públicos envolvidos nestas discussões, destacando que: 

 

“(...) este sítio representa o núcleo original da primeira proposta urbanística 
planejada para a capital no período provincial e teve como condição para a sua 
implantação a localização às margens do Parnaíba, como local de entrada e saída 
de mercadorias e pessoas, configurando-se, durante muitos anos, o portão de 
entrada e saída da cidade.”82 

 

 A diretora destaca também o interesse federal83 no valor cultural da área, devido ao 

seu valor arquitetônico, urbanístico, histórico e simbólico conquistado ao longo do tempo. É 

importante que se analise que interesses existem por trás de uma obra deste porte, pois um 

conjunto arquitetônico que caracteriza a história da cidade está à mercê de interesses políticos 

e econômicos que passam despercebidos por uma grande maioria da população. Segundo 

Claval (1999, p. 92),  
 
“A paisagem (...) fala da sociedade na qual se vive, e das relações que as pessoas aí 
estabelecem com a natureza; este cenário está carregado de lembranças históricas 
cuja significação é apreendida pouco a pouco.” 

 

                                                 
81 U.M.F., empresário, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. 
82 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
83 No entorno da praça Marechal  Deodoro alguns elementos da paisagem do Centro encontram-se em processo 
de tombamento federal e estadual, dentre eles podemos citar a ponte João Luís Ferreira e a Igreja N. S. do 
Amparo.  
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A primeira transformação que a obra causou foi a retirada das carnaubeiras do canteiro 

central da avenida. O impacto tanto ambiental quanto paisagístico da obra, possui diferentes 

opiniões entre os grupos culturais, segundo os depoimentos: 
 

“Metrô, na minha opinião, é uma questão essencial, mesmo o metrô de superfície, 
porque é a oportunidade de levar muita gente ao mesmo tempo à custo mais barato. 
Não tem o que estar discutindo, eu vi os ambientalistas discutindo sobre a retirada 
das carnaúbas, tudo bem, mas a utilização por parte das pessoas está acima de 
meia dúzia de carnaúbas. Podiam colocar nas praças, no jardim, na estação. 
Infelizmente o metrô tinha que passar ali, não tinha outro jeito (...). “ 84 

 

“A questão do metrô é como eu havia falado, aquela obra ali foi um dos erros 
também, porque no meu entendimento ele devia ter usado outra forma desse metrô 
fazer interligação como o Centro, através de túneis preservava muito mais a 
cidade.”85 

 

Em manifesto, publicado no ano do sesquicentenário de fundação de Teresina, no ano 

2002, vários artistas e intelectuais da cidade se pronunciaram, reconhecendo as atitudes dos 

representantes de órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e Federal, que se 

manifestaram contra a obra e considerando que estas atitudes materializam a “conduta que 

deve nortear o exercício dos cargos públicos”, definindo-as como “a expressão da vontade 

coletiva dos que desejam viver em uma cidade consciente da sua história e que se insurgirá 

sempre contra as ações dos que se julgam senhores de todas as verdades.”86 No entanto, a 

obra, que já foi embargada devido às pendências já citadas, foi liberada e continua em 

andamento.  

Após a liberação da obra e de ter participado de amplos debates sobre o seu impacto 

no sítio histórico, a diretora do IPHAN/PI conclui que:  
 
“Mesmo se ter partido para um debate não foi um debate apropriado, ele foi feito 
por técnicos, e um ou outro intelectual, a população não se mobilizou porque senão 
teria impedido, por isso que ele foi construído, eu acho. Fica muito difícil o poder 
público lutar sozinho, qualquer que seja o órgão, seja estadual, municipal ou 
federal, porque não tem muita legitimidade para impedir (...) vai até contra a 
opinião pública e fica difícil segurar.”87 

 

Assim, segundo o arquiteto coordenador do Plano de Ação do Centro: 
“O projeto do Centro tem que ser incorporado a um projeto de gestão forte, para 
dar exatamente esta sustentabilidade, controle, todo um setor responsável pelo 
Centro, tem que ter tratamento especial.”88 

                                                 
84 A.D.T., médico, presidente do SINDHOSPI. 
85 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
86 Citação do manifesto publicado por artistas e intelctuais da cidade no ano do sesquicentenário de fundação de 
Teresina. 
87 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI 
88 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
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Desta forma, a partir deste “projeto de gestão forte”, o traçado do Centro, elemento 

morfológico significativo desta paisagem e as relações sócio-espaciais nele estabelecidas não 

seriam tão conflitantes. Assim como as praças, o traçado não sofreu alterações físicas 

relevantes, a não ser após a ampliação da linha férrea do metrô. Sua maior mudança se refere 

aos novos usos atribuídos a este elemento pelos camelôs.  

 

4.4  Rio Parnaíba e suas pontes 

 

Dentre os elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro aqui 

analisados, o único que já configurava a paisagem antes da transferência da capital, era o rio 

Parnaíba, cuja presença foi um dos fatores que impulsionou esta transferência.  A localização 

da antiga capital, Oeiras, no sertão, não mais atendia aos requisitos para o desenvolvimento da 

Província e não favorecia aos interesses políticos e econômicos da época.  

Interesses econômicos, porque, pelo ano de 1850 a pecuária estava em decadência e 

toda a atividade econômica do Piauí estava baseada no extrativismo vegetal e na criação de 

gado no interior do sertão, sendo que o transporte para a circulação das mercadorias entre os 

diversos centros comerciais era feito em lombo de animais. Desta forma, o rio iria facilitar o 

transporte destas mercadorias. E, também, interesses políticos, pois, segundo Gutemberg 

(2004), esta transferência ainda favoreceu a expansão de interesses de proprietários 

maranhenses em terras piauienses89 e, a cidade Caxias, no estado do Maranhão, era 

considerada o ponto comercial de maior importância à época da transferência da capital . 

Além da sua função vital ao fornecer o abastecimento de água para a cidade, o rio 

Parnaíba também possui a função de deslocamento. Neste sentido, apesar de ser analisado 

individualmente, é considerado como parte do traçado, assim como suas pontes. (Figura 10) 

No entanto, a navegação no rio se encontra prejudicada pelo assoreamento de suas margens, o 

que pode ser confirmado no seguinte depoimento:  

 
“Eu tinha um transporte de carroceria e fazia o transporte de mercadorias para as 
lojas e residências. Aí o rio foi se aterrando, nós tínhamos também muitas balsas 
que chegavam e hoje não tem condição de atravessar nem uma canoa.”90 

 

                                                 
89 À margem esquerda do rio Parnaíba encontra-se a cidade de Timon (antiga Flores), no estado do Maranhão. O 
rio, então, é o limite entre este estado e o Piauí.  
90 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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Durante a época sem chuvas, é comum a população utilizar as “coroas” de areia 

existentes no rio durante os fins de semana como área de lazer, que, com o passar dos anos, 

estão cada vez maiores, quase unindo a cidade de Teresina a Timon, no Maranhão. Nesta 

época os barqueiros, que fazem a passagem entre as duas cidades, têm seu trabalho dificultado 

pela quantidade de areia existente no rio (Figura 35) 

Apesar de o rio ser uma marca na paisagem de Teresina, alguns teresinenses só o têm 

como referência no bairro Centro, pois esse rio é pouco visível em grande parte dos bairros, 

ao contrário do rio Poti, que é considerado o “rio da cidade”, sendo o rio Parnaíba o “rio do 

Estado”. Desta forma, todos os grupos culturais aqui analisados têm com este elemento uma 

ligação afetiva, ou porque vivenciaram este rio durante a infância, tendo morado próximo ao 

mesmo ou porque nos trabalhos desenvolvidos o rio e suas pontes foram objetos de estudos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 35: Os “bancos” de areia formados no leio do rio Parnaíba. Foto: Luciene Cardoso 

 

No entanto, não mais o utilizam, como é o caso da arquiteta entrevistada que, apesar 

de atuar em defesa da integração rio Parnaíba à paisagem do bairro, não estabelece uma 

relação direta de uso com este elemento: 

 
“Muito longe de minha residência, eu uso por exemplo o rio Poti, próximo onde eu 
moro, eu caminho na beira do rio com uma certa freqüência. Ele está mais presente 
no meu cotidiano que o rio Parnaíba porque é um rio que fica um pouco deslocado 
por questão geográfica.”91 
 

Hoje, a paisagem do rio torna-se cada vez mais invisível para os grupos culturais e, de 

acordo com Landim (2004, p. 44), invisível “não no sentido de inexistente, mas de não-

                                                 
91 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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vivenciada, de não experimentada, de não percebida”. Com isso, grande parte da população 

não mais se identifica com este elemento e não se envolve com a sua preservação. Da mesma 

forma que não se envolve com a permanência dos demais elementos aqui analisados, como as 

edificações, as praças e o traçado. Este não envolvimento dificulta a preservação dos 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro. Fato observado no seguinte 

depoimento: 
 

“(...) Hoje em dia a proposta e a seleção do que se vai preservar não 
pode ser somente uma proposta, um olhar técnico, ou urbanístico, do 
arquiteto, de qualquer profissional, tem que ser uma coisa 
referenciada em valores de grupos sociais, representativo para a 
sociedade. Então eu acho que precisa ter um pouco mais de 
identidade da sociedade, da população com a cidade e se verem mais 
motivadas para buscar esta preservação (...).”92 

 

O rio é um elemento que possui uma importância paisagística para a cidade, pois toda 

a proposta inicial do “Plano Saraiva” foi realizada voltada para este elemento. Analisando-se 

a planta de Teresina, verifica-se que as primeiras edificações foram construídas em forma de 

“U”, voltadas para o rio e para o antigo Largo do Amparo.  

De acordo com Andrade (2003), não poderíamos imaginar o novo sem recorrer à 

história e, sem a memória, toda a percepção seria inútil e o passado um vazio sem acesso, 

ainda segundo o autor: 

 
“Uma cidade não é feita somente do desenho de ruas e arquiteturas, ela é feita 
também de sonhos, segredos, interpretações objetivas e subjetivas que vão se 
armazenando no seu desenho. Bairros, praças, ruas, edificações, monumentos e 
até mesmo seus respectivos nomes, documentam a ficção vivida de uma cidade” 
(Andrade, 2003, p. 03). 

 

No entanto, um rio que era um elemento integrado à paisagem do Centro, encontra-se 

hoje desintegrado do conjunto histórico representado por esta paisagem, isto é, dos elementos 

morfológicos que constituem o berço da cidade, a história de Teresina em seus princípios. 

Segundo Landim, (2004, p. 47)  

 
“as cidades foram construídas num primeiro momento próximas a grandes cursos 
d’água, pois os rios eram a principal via de transporte; o núcleo urbano inicial era 
estabelecido a partir de uma igreja, localizada sempre em um divisor de águas e 
com entrada voltada para o nascente, definindo a posição da praça e a 
hierarquização do espaço (...)”  

 
                                                 
92 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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Esta desintegração da paisagem foi reforçada pelo início das obras de ampliação da 

linha férrea do metrô. Enquanto os órgãos responsáveis pelo tombamento da área pretendiam 

usar como argumento para a sua preservação a existência do conjunto constituído pelo “Plano 

Saraiva”, enquadrando o rio, juntamente com as suas pontes, as edificações e as praças, após 

o início da obra, estes argumentos não mais poderão ser utilizados. Segundo a arquiteta 

entrevistada:  

 
“Em termos até de funcionamento, além do impacto no sítio histórico mais 
importante da cidade (...), da destruição de uma área de amenidade, tem também a 
questão funcional. Não existe demanda que justificasse uma intervenção tão 
drástica em uma área consolidada.”93 

 

Com relação à avaliação do rio quanto ao seu estado de conservação, sob o ponto de 

vista ecológico, ligações clandestinas na rede de águas pluviais do município e os esgotos, 

que são despejados nas águas do rio de forma irregular, vêm acelerando seu processo de 

poluição. Outro fator de degradação do rio Parnaíba é a erosão de suas margens, pois, 

segundo Dias (2004), elas são, em geral, formadas por solos que predominam areia em sua 

composição e a destruição da vegetação existente nas margens lança sedimentos na calha do 

rio, o que resulta em um assoreamento em toda a sua extensão. 

Não se pode desvincular o rio de suas pontes, e, no recorte da pesquisa estão situadas 

duas delas, a ponte João Luís Ferreira, popularmente denominada de “Ponte Metálica” e a 

ponte José Sarney, também popularmente chamada de “Ponte da Amizade”. De acordo com 

Dias (2004), a construção dessas duas pontes contribuiu para a degradação do rio. Segundo o 

autor a rigidez na apresentação do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) para a 

construção de uma ponte é muitas vezes criticada, mas,  
 

“Esquece-se (...) que a construção de uma ponte exige uma infra-estrutura que vai 
desde os aterros, nas cabeceiras da ponte, suas alças de acesso, retirada de 
empréstimos de jazidas, cuidados com a mata ciliar ao seu entorno, até o processo 
construtivo, que em muitos casos obstrui a calha do rio”. (Dias, 2004, p. 43) 

 

A “Ponte Metálica” (Figura 37) já se transformou em símbolo para as duas cidades e 

sua presença também foi utilizada como argumento em defesa da não construção da linha de 

ampliação do metrô. A sua importância é relatada no seguinte depoimento: 
 

“Sob o aspecto histórico, acreditamos ser relevante a sua posição no contexto 
nacional, por integrar um conjunto de obras ferroviárias que se espalhou pelo 

                                                 
93 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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Brasil em momento de apogeu desta modalidade de transporte. (...) e transformou-
se ao longo do tempo, de mero meio de ligação, em elemento identificador e cartão 
postal das duas cidades que interliga (Teresina e Timon-MA)”94 
 

 
FIGURA 36: Ponte Metálica. 

Fonte: MENEZES, Robert. Teresina vista do céu. Teresina: Halley, 2005. p. 08 
 

Como relação à “Ponte da Amizade”, além do resíduo de material obstruindo o leito 

do rio, o pilar situado em frente a um esgoto deixa a água estagnada, provocando 

assoreamento e mau cheiro, motivo de protesto dos comerciantes da Avenida Maranhão. 

(Dias, 2004). Outra questão relacionada aos conflitos que esta ponte causou foi o tempo 

destinado para a sua construção, segundo o depoimento: 
 

“É triste de ver como eu vi aí no começo em Timon, o presidente Sarney dizendo 

que tinha doado o dinheiro três vezes, somando o que ele disse na verdade ou ele 

comeu o dinheiro junto com os outros ou esse dinheiro não foi dado, porque não é 

brincadeira uma ponte iniciada e até o aniversário de 15 anos de parada foi feito. 

Me lembro hoje quando foi anunciado na rádio pioneira a menina de 15 anos que 

nunca saiu do lugar.”95 

 

Assim, na análise destes elementos que constituem a paisagem do bairro Centro -  

edifícios, praças, traçado, rio Parnaíba e suas pontes - foram encontrados usos conflitantes 

entre os grupos culturais que vivenciam o bairro. E muitas vezes estes usos transformam 

                                                 
94 Citação do parecer definido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional-PI, 
referente à proposta de tombamento para a ponte João Luís Ferreira. Além desta ponte, recentemente foi 
concluída a construção da ponte José Sarney, também na área do Centro. 
95 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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estes elementos, o que dificulta uma maior integração da população com o bairro. Fato 

relatado no seguinte depoimento: 

 
 “A pouca importância que ainda as pessoas dão a imagem. (...) uma falta de 
envolvimento da sociedade, de reconhecimento dessas áreas como importante na 
identidade da cidade.  Conhece a história, mas não se sensibiliza. O povo se 
desencanta, não acredita que haja forma de conter este tipo de mudança (...). Se a 
população de um modo geral percebesse isso com tanta clareza eu tenho certeza 
que iria estacionar. Mas não é todo mundo que tem essa visão, talvez até se visse 
demonstrado, poderia fazer pressão e criar um movimento nesse sentido. Por isso 
que a participação da população é importante, soluções urbanísticas, decidir um 
pouco o rumo das coisas.” 96 

 

Desta forma, o exercício da cidadania precisa ser efetivado por toda a população, pois 

a diversidade de grupos culturais que se envolvem nos debates é muito reduzida, e a maioria é 

constituída por aqueles que possuem maior poder aquisitivo e, portanto, transformam a 

paisagem de acordo com seus interesses. Segundo Santos (1988, p.41-43), “onde o indivíduo é 

também cidadão, pode desafiar os mandamentos do mercado e, diferente do consumidor, tem 

direito ao debate sobre os objetivos de suas ações públicas ou privadas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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5 UM RECORTE DA PAISAGEM DO CENTRO DE TERESINA: 

SIGNIFICADOS DOS SEUS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS PARA OS 

GRUPOS CULTURAIS 

“A cidade é feita de cruzamentos. O difícil, para compreender a mudança urbana, é 

percorrer juntas as duas vias que se juntam a ela, em vez de privilegiar uma a 

outra” (Lepeti, 2001, p. 141). 

 
A paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina é resultado das ações dos grupos 

culturais ao longo da sua formação, sendo considerada um produto social e cultural. Segundo 

Mayrink (2003, p.176), tanto a cultura quanto as paisagens não são “realidades globais” e 

estão em constante evolução, sendo “constituídas ao longo do tempo e de forma específica”. 

Desta forma, estas particularidades precisam ser consideradas ao se propor intervir nas 

paisagens através de projetos urbanísticos e ambientais. 

A partir da segunda metade do século XX, muitas mudanças culturais, políticas, 

econômicas e sociais ocorreram em Teresina, que resultaram em novas relações sócio-

espaciais existentes no bairro Centro. Estas mudanças acarretaram uma série de debates entre 

os grupos culturais que vivenciam o bairro. Desta forma, alguns grupos vêm se envolvendo 

diretamente na confecção da sua paisagem, participando destes debates, e embates, gerados 

por estas mudanças. No entanto, nem todos conseguem inserir as suas propostas nas 

discussões promovidas ou pelo poder municipal ou pelos empresários do Clube dos Diretores 

Lojistas (CDL). Tudo isto acarretou o enfrentamento desses grupos culturais, que queriam que 

fossem consideradas as suas “maneiras de ver”, pautadas em crenças, valores e interesses 

diferenciados, pois “a maneira de olhar a paisagem é cultural” (Mayrink, 2003, p.176). 

Assim, as formas como esses grupos se apropriaram dessas paisagens e as 

transformaram foi o componente objetivo desta abordagem, e o significado para aqueles que 

“as fizeram, as alteraram, as mantiveram (e) as visitaram” (Cosgrove, 1998, p.109) foi o 

componente subjetivo. 

Através desta narrativa, foram-se evidenciando, com base nos fundamentos da Nova 

Geografia Cultural, os significados da paisagem do bairro Centro para os grupos culturais, 

assim como foram sendo interpretadas as “maneiras de ver” estas paisagens e as relações 

estabelecidas entre estes grupos e os elementos morfológicos, expressas através dos relatos 

contidos nas entrevistas. Estas são consideradas “produtos culturais” e evidenciam como são 

múltiplas e distintas as expressões individuais e coletivas, assim como são específicos a cada 

indivíduo, e a cada grupo cultural, os significados das paisagens (Mayrink, 2003, p.176). 
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Nesse sentido é que serão interpretados os significados da paisagem do Centro de 

Teresina, que se diferenciam entre os grupos culturais que o vivenciam. Estes significados 

variam de acordo com o tipo de uso que esses grupos fazem dos elementos morfológicos que 

configuram a paisagem do bairro. Para Cosgrove (1998), as diferentes posições ocupadas 

pelos grupos culturais na sociedade resultam em consciências e experiências distintas, e a 

evidência dessas diferenças se expressa na paisagem.  
 

5.1   A   diversidade  de  “maneiras de ver”  a  paisagem  do bairro Centro entre  os  

grupos culturais  

 

Neste item, será interpretada a diversidade de “maneiras de ver” a paisagem do bairro 

Centro da cidade de Teresina pelos grupos culturais em um dado recorte espaço temporal, 

através dos depoimentos orais, considerados como uma série de “construções culturais”, cada 

um representando uma visão particular de mundo. Nesse contexto, serão considerados 

“intérpretes das paisagens” do bairro os grupos culturais que são os participantes ativos 

dessas paisagens, ou seja, produzem novas paisagens para o bairro. Nessa direção, foram 

considerados como grupos culturais: os moradores, os camelôs, os lojistas, os profissionais do 

Pólo de Saúde, arquitetos especialistas no campo do planejamento urbano e na defesa do 

patrimônio cultural da cidade e os motoristas que transitam diariamente no Centro, aqui 

representados pelos motoristas de táxi e de ônibus coletivo. 

A interpretação dessas paisagens se baseia em dados qualitativos, conforme está 

explicitado na metodologia. Nessa direção, visando a levantar esses dados, optou-se pela 

pesquisa qualitativa, que tem como procedimentos a observação livre e a entrevista semi-

estruturada. Visando-se, então, a seguir essa linha de abordagem nas entrevistas, as questões 

foram organizadas dentro de tópicos com a intenção de se obterem respostas às questões que 

se pretende esclarecer. No entanto, apesar de existir uma estrutura, as questões foram 

dirigidas com o intuito de os entrevistados se expressarem livremente. Nesse contexto, as 

temáticas foram estruturadas, nos tópicos seguintes:  

1. Trajetória espacial – visando a verificar o porquê dos grupos culturais terem 

escolhido o bairro Centro como local de trabalho e/ou moradia e o vínculo com a mesma. 

2. Conhecimento sobre o recorte da pesquisa – tendo como objetivo levantar 

informações a respeito do conhecimento histórico sobre as mudanças na paisagem do bairro e 

os problemas apresentados pelo mesmo.  
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3. Relação estabelecida com os elementos morfológicos – com o intuito de 

apreender a importância dos elementos morfológicos que constituem a paisagem do Centro 

enquanto elementos utilitários, afetivos e/ou profissionais, essenciais para a permanência da 

memória da cidade, e as vantagens e desvantagens de trabalhar/morar no bairro. 

4. Posicionamento quanto às intervenções urbanas – visando a identificar a 

aceitação e/ou rejeição dos projetos urbanos e ambientais já executados ou propostos. 

 

5.1.1 Moradores 

 
Para a entrevista deste grupo foram selecionadas duas moradoras residentes dentro do 

recorte objeto da pesquisa, ambas com histórias próprias, vivenciando realidades distintas. 

Como este grupo cultural não possui nenhuma instituição que os represente, as entrevistadas 

foram escolhidas por residirem desde a infância no bairro e, conseqüentemente, foram 

expectadoras do processo de construção da sua paisagem. 

 

Trajetória espacial 

 

As moradoras entrevistadas nasceram no bairro, e, coincidentemente, ambas receberam as 

suas residências como herança de família, como demonstram os seguintes depoimentos: 
  

“Foi opção de meus pais, quando eles compraram a casa, a gente morou a vida 
toda, até que eles faleceram e a gente continua morando no mesmo lugar.” 97 
“Chegando aqui, ele casou, quando terminou o mandato ele (o pai foi governador 
do Piauí) recebeu uma importância dos amigos e comprou este terreno (...). Aqui 
nasceram seus filhos, eu em 1927.”98 

 

No entanto, quando questionados sobre o vínculo com o local, cada uma se expressou de 

forma diferenciada, segundo o depoimento das mesmas: 

 
“Gosto! Para mim facilita demais, é perto de banco, de mercado, supermercado, 
tudo eu resolvo aqui rapidinho, andando mesmo99”.“Não é questão de gostar ou 
deixar de gostar, a casa que eu tenho é esta(...)”Eu acho muito prático morar no 
Centro (...). É muito fácil, os bancos perto e a casa que eu tenho é esta. 100 

 
 Estes depoimentos confirmam que a “maneira de ver” a paisagem é diferenciada tanto 

dentro de uma sociedade, quanto dos grupos culturais que a compõem. Cabe ao planejador 

                                                 
97 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
98 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
99 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
100 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
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urbano, analisar cuidadosamente estas diferenças. Neste sentido, é importante que a sociedade 

esteja organizada para que consiga reivindicar seus direitos, caso contrário o planejador 

urbano precisa utilizar o bom senso para poder captar uma “maneira de ver” que resuma o 

“modelo cultural” deste grupo da forma mais representativa possível.   
 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

 

Neste item, quando relataram sobre as mudanças no bairro, as moradoras enfatizaram 

o abandono das residências pelos vizinhos, a proliferação dos camelôs e o aumento da 

insegurança nos locais públicos. Uma das entrevistadas relatou a lembrança e os costumes de 

outras épocas, o saudosismo pelo uso que se fazia de alguns elementos morfológicos no 

passado. O conhecimento histórico sobre as mudanças nas relações sócio-espaciais no bairro 

foi descrito através destes depoimentos:  

 
“(Mudou) totalmente porque os costumes são outros. Antigamente você sentava na 
porta da casa, não tinha televisão, hoje todo mundo vive apavorado com medo de 
ser assaltado.”101(...) “A gente foi perdendo muitos vizinhos(...). Saíram porque eu 
acho que queriam mudar para uma casa melhor, porque achavam que estava 
tumultuado o Centro(...). Ficou muito desumano em parte, porque aí ficou essa 
marginalidade, ficou tudo muito isolado (...). Você vem um domingo aqui, ou em um 
feriado, você olha de uma parte a outra da rua e não vê nada. Você nem vê 
pessoas.” 102 

 

Uma outra mudança enfatizada por este grupo foi a transformação nos elementos 

morfológicos, demonstrando uma preocupação com a sua descaracterização: 
 

“eu acho que deveria ter continuado pelo menos aquela tradição antiga. Muitas 
casas foram desmanchadas (...). Eles pegam e fazem qualquer arquitetura na 
fachada, não deixam nem a fachada, não respeitam.”103 

 

Quanto aos principais problemas existentes no bairro foram ressaltadas a presença dos 

camelôs, a poluição e a falta de arborização: 
 

“A invasão dos camelôs está acabando com a nossa cidade inclusive é um cartão 
péssimo para quem chega. Você não tem a opção de andar no comércio, anda 
tumultuada, é rodando entre uma banca e outra.”104 “(...) hoje você só vê os 
camelôs, é a maior dificuldade para passar ali, mas as pessoas têm que viver com 
esse mercado informal. Eu não sei, isso é solução dos políticos, mas enfeiam (...). 

                                                 
101 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
102 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
103 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
104 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
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Agora não vejo solução, não é que eu acho que deve tirar, mas o negocio é 
sério.”105 

 

Outro problema ressaltado foi a falta de apropriação dos espaços públicos: 
 
“O Mercado Central, por exemplo, está uma verdadeira sujeira, o pessoal não tem 
a mínima noção de limpeza. (...). Eles rasgam o papel, jogam no chão, vêem a 
lixeira, mas não colocam. Devia ter campanhas educativas constantes na televisão 
com relação à limpeza da cidade. Porque os outros bairros são limpos. Arborização 
é outra coisa que está faltando”. 106”(...) O centro da cidade hoje está muito sujo, 
muito desvalorizado.”107  

 

 Relação estabelecida com os elementos morfológicos 

 Neste item faz-se referência aos elementos morfológicos que constituem a paisagem 

do Centro, enfatizados na pesquisa. Como nem todos os grupos possuem uma relação direta 

com os elementos, foi preciso uma intervenção do pesquisador para que eles se referissem na 

entrevista sobre todos os elementos pesquisados. 

 

a) Edifícios 

 Quanto ao vínculo com as edificações, verifica-se que existe uma afetividade com 

alguns edifícios e um receio de que a memória da cidade seja perdida com a eliminação de 

alguns destes elementos: 
 

“Tem um prédio lindo que eu me encanto por ele que é a estação Ferroviária, que é 
até dos ingleses. Deus me livre de desmancharem aquele prédio! (...) Eu gosto 
também da Justiça Federal. Eles tiraram um prédio público, onde hoje é o 
Ministério da Fazenda. Meu Deus, porque fizeram uma destruição daquela. Quer 
dizer, nós não temos memória, nós precisamos de memória. (...) não estou 
desprezando o moderno não, que eu acho muita coisa bonita, mas porque não 
deixar o que já está. Na Pedro II, desmancharam uma casa, a casa era linda. O 
Clube dos Diários também eu acho muito linda aquela arquitetura.”108 

 

b) Praças 

 As praças, que antes eram locais de encontro entre vizinhos e amigos, hoje são 

utilizadas com receio pelos moradores que apenas transitam pelo Centro quando precisam de 

algum serviço existente no bairro, como serviço bancário. Assim, a falta de segurança e o uso 

intenso pelos camelôs dificultam a apropriação destes elementos por este grupo, segundo os 

depoimentos dos seus integrantes: 
 

                                                 
105 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
106 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
107 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
108 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 



 111

“Hoje não dá mais para utilizar, a gente tem medo de ficar nas praças, mas eu já 
usei muitas: a Rio Branco, Liceu e Pedro II, três praças maravilhosas. (...). Você 
chega na praça Saraiva, por exemplo, que clima tem ali!”109 Morro de medo de ser 
assaltada. Hoje é diferente. Na minha época se achava graça ficar conversando ali 
na praça, hoje não.”110 

 

Uma das entrevistadas ressalta que o uso atual destes elementos é o resultado dos 

novos costumes existentes na cidade: 
 

“Eu fui da época da Praça Pedro II (...). Mas hoje é diferente, a cidade cresceu (...) 
Nestes 50 anos houve uma mudança de comportamento. Então os costumes 
mudaram, a globalização é um fato, a vida sexual é um fato diferente, longe de mim 
criticar, mas é outro costume.”111 

 

c) Traçado 
Com relação a este elemento, os entrevistados ressaltaram o vínculo com a rua onde 

moram e também a importância da presença da arborização para o melhoramento do clima do 

bairro. Como se constata nestas expressões: 

 

“Eu gosto da minha rua muito, essas três ruas aqui eu gosto muito. Benjamin 
Constant, Lizandro Nogueira, até aquela ali eu gosto muito a Areolino de Abreu. 
(...) está faltando é arborização, Teresina precisa ser arborizada. Eu um vez assisti 
uma palestra e o paisagista foi bem claro, disse: você 1:00h da tarde se posicione 
atrás do Palácio do Governo e veja a diferença de clima. Ao passo que as outras 
ruas não têm isso (...). Arborizar, ajardinar, ficar mais bonita, dar uma visão mais 
bonita, porque Teresina não é feia (...) tudo certinho, as ruas bem traçada.”112 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

Não existe uma relação direta atualmente com este elemento, mas os depoimentos das 

integrantes destes grupos mostram a amenidade visual que este elemento proporciona nos 

poucos momentos em que ele é visto e também ressaltam o não aproveitamento do rio para o 

turismo: 
 

“Eu gosto, quando eu vou para a minha hidroginástica eu vejo as margens, dou 
uma olhada, mas hoje em dia você não tem tempo de ir olhar, apreciar (...). O rio é 
muito importante para passeios turísticos, mas  aqui tem outras prioridades.” 
113“(...) dava oportunidade de passear, o turismo seria maravilhoso, tinha por onde 
andar, aquelas barquinhas que tinham antigamente, tinha balsa. Eu me lembro que 
minha avó colocava a gente na balsa só para passear. A beira do rio também devia 

                                                 
109 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
110 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
111 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
112 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
113 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
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ser toda trabalhada para ser lugar de passeio. Principalmente para as pessoas que 
moram no Centro, lugar de passeio também, que tivesse algo para ver.” 114 

 

Em outro depoimento uma das entrevistas relata uma preocupação com a poluição do 

rio e de suas margens, o que dificulta ainda mais o seu uso por este grupo: 

 
“Eu vejo o rio Parnaíba e o Poti com grande tristeza, primeiro a poluição está 
muito grande, um cheiro terrível naquela beira de rio perto do Mercado Central. As 
margens dele fazem nojo, todo mundo joga até lixo aí, tem que tomar providências 
seríssimas no nosso Estado.” 115 

 
Com relação às pontes, nenhuma das entrevistadas fez qualquer comentário sobre a 

“Ponte Metálica”, definida por muitos autores como cartão postal da cidade. Quanto à “Ponte 

da Amizade”: 
 

“A ponte da amizade não sei se é muito boa. Muita gente gostou porque sai em 
cima do centro de Timon e evitou muito aquelas barcas que passavam, canoas, 
porque o rio não é mais navegável. Se tivesse o interesse em governar com 
honestidade, eu te falo com certeza como a coisa ia melhorar muito essa visão 
paisagística da nossa cidade.”116 

 

Após ressaltarem a relação que estabelecem com os elementos morfológicos os 

entrevistados foram questionados sobre as vantagens e desvantagens de morar no Centro. A 

proximidade de alguns serviços foi a vantagem mais ressaltada pelos entrevistados. No 

entanto, mesmo sendo mencionadas as desvantagens de morar no Centro, como a falta de 

segurança e a dificuldade de locomoção pela presença dos camelôs, os entrevistados foram 

unânimes em reconhecer que “tudo é mais fácil e mais rápido” porque “é próximo de tudo”. 

Segundo um dos depoimentos: 
 

“É importante porque é perto para ir à igreja, para ir ao comércio, essa é a grande 
vantagem. Para visita não está, porque a maioria dos amigos foi para longe. Os 
parentes, os irmãos, os amigos, quase todos já saíram para outros bairros, mas 
ainda é bom.”117 

 

 No entanto a moradora não demonstra interesse em sair do bairro, nem mesmo com o 

sentimento de abandono ainda maior existente durante o fim de semana, quando o movimento 

dos usuários do bairro diminui e quando o comércio não funciona: “durante a semana tudo 

bem, mas no fim de semana é triste”. 

 

                                                 
114 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
115 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
116 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
117 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
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Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

As questões inseridas neste tópico tiveram como objetivo levantar informações sobre o 

conhecimento e a opinião dos moradores acerca das propostas urbanas e ambientais 

implantadas nesse recorte objeto de estudo, assim como, acerca das discussões sobre as 

últimas intervenções na paisagem do bairro, como os projetos do “Plano de Ação do Centro”, 

discutidas no Plano – Teresina Agenda 2015 e em fase de elaboração. 

As moradoras entrevistadas demonstraram tomar conhecimento sobre as intervenções 

urbanas apenas após a sua veiculação pelos meios de comunicação. Como confirma o 

seguinte o depoimento: 
 

“A gente vê na televisão, nos jornais, vários projetos, infelizmente é tão pouco 
(...).”118 

 
As moradoras, mesmo sem a participação efetiva nos debates sobre as intervenções 

urbanas realizadas no bairro, são observadoras das modificações da sua paisagem. Assim, 

quanto às intervenções nas praças uma delas se expressa da seguinte forma: 
 

“Eu acho que fizeram a reforma nas praças, mas não fizeram um trabalho 
educativo.” 119 

 

O mesmo observa-se neste outro depoimento em que a moradora enfatiza a falta deste 

trabalho educativo de preservação destes elementos: 

 
 

“Se você chegava ali (Praça Rio Branco), com fonte cheia, depois elas foram 
desligadas, aqueles marginais tomando banho, fazendo todas as suas necessidades 
fisiológicas dentro dos tanques, tenha dó!”120 

 

Outras intervenções questionadas foram referentes às ruas e avenidas do Centro, como 

a “rua climatizada”, a obra de ampliação da linha férrea do metrô na Avenida Maranhão e a 

instalação dos camelôs na rua Areolino de Abreu pelo poder municipal. Quanto à “rua 

climatizada”, consideram principalmente que a presença dos camelôs e o vandalismo são os 

principais problemas para o bom funcionamento do projeto: 
 

“A rua climatizada, em primeiro lugar, não deve ser para camelôs, deve ser para 
lojas, restaurantes, para sorveteria, até mesmo para banco, mas que seja uma coisa 
bem organizada.” 
Os marginais dominam, fizeram uma praça, os bancos foram todos arrebentados. 
(...) O Centro de Teresina deveria ser bem policiado para evitar o vandalismo, acho 

                                                 
118 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
119 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
120 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
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até que o prefeito devia climatizar outras mais aqui próximo da (praça) Rio Branco, 
melhorava o comércio, ia ser muito bom para Teresina.”121 

 

No que se refere à obra de ampliação da linha férrea do metrô, as moradoras tiveram 

opiniões diferenciadas. Uma entrevistada ressaltou a importância do metrô como um meio de 

transporte mais barato para os usuários de outros bairros se locomoverem até o Centro: 
 

“Acho muito importante levarem o metrô até o Centro porque hoje em dia as 
pessoas têm que trabalhar. (...) eu acho as passagens de ônibus muito caras para as 
pessoas virem todo dia, não acredito que essas vendas dêem para pagar tudo isso 
que a pessoa tem.” 122 

 

Enquanto a outra entrevistada ressaltou que o modo como está sendo executada a obra 
poderia ter sido repensada de forma que não interferisse na paisagem: 

 

 “O metrô eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que tira um pouco 
da paisagem de Timon para cá. (...) Devia ter um correndo era embaixo. No meu 
ponto de vista não achei vantagem, deviam usar um trem bonito, moderno, com ar 
condicionado, onde servisse de passeio também para as pessoas aos domingos e 
feriados, para não ficarem parados. Mas de uma forma que circulasse até a cidade 
mesmo, digamos que passasse até pela beira dos rios por aí.” 123 

 

Isso demonstra que, enquanto a intervenção na paisagem continuar ocorrendo segundo 
as representações dos planejadores urbanos e políticos com interesses próprios, não se 
levando em consideração a realidade vivida por essas populações, ou seja, o significado que 
as paisagens têm para elas, esses conflitos não irão diminuir. 

 

5.1.2 Camelôs 

 
Este grupo cultural é aqui representado pelo presidente do Sindicato do Comércio 

Varejista dos Feirantes do Centro. Desta forma todos os depoimentos apresentados foram 

extraídos da entrevista realizada com este indivíduo, sendo a sua “maneira de ver” referente 

às questões colocadas na entrevista, representativos do grupo cultural ao qual ele pertence. 

Neste caso, ao grupo dos camelôs. 
 

Trajetória espacial 

A escolha do local de trabalho está relacionada com a profissão exercida na 

associação, mesmo não atuando mais como ambulante, pois, segundo seu depoimento, foi 

preciso deixar as ruas porque o Sindicato “requer da gente 24h por dia”. Ele diz que a 

localização da sede no Centro é importante porque, 
                                                 
121 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
122 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
123 I.R.C. , 68 anos, advogada, moradora. 
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“Queria que as pessoas começassem a saber o que era o sindicato, (...) para que as 
pessoas começassem a visitar, (...) saber o que importava o sindicato para eles”. 

 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

As mudanças na área foram relacionadas com o aumento do desemprego, ressaltando 

que isto resultou no aumento do número das bancas de comercialização de mercadorias. 

Segundo ele, 
 

 “(...) as bancas eram distantes uma da outra (...). O problema é que Teresina é 
uma capital constituída de 65% de desempregados, e isso a capacidade do governo, 
do prefeito, não porque não sabe administrar, não tenha boa vontade, mas é muita 
coisa e ele não teria como dar emprego para todo povo para acabar com essa crise 
pelo desemprego.” 

 
Assim, o entrevistado foi descrevendo sobre acontecimentos referentes ao seu 

cotidiano. Quando questionado sobre a mudança resultante da implantação dos dois grandes 

shoppings para a sua atividade comercial no Centro, ressalta que: 
 

“Não alterou. Ele apenas afastou o pessoal que era deles mesmo, porque aqui, o 
pequeno comprador, o pessoal de baixa renda, eles vão para o shopping fazer o 
quê? O que alterou mesmo foi o número de ambulantes, aí se mexeu na economia, 
foi diminuindo de alguns, porque tinha tantos camelôs. Aí surgiu essa multidão, não 
porque o povo não está vindo, é porque tem muito camelô”. 

 
Quanto aos problemas existentes no Centro, o entrevistado faz uma crítica às 

atividades dos integrantes do seu próprio grupo. Segundo as suas palavras: 
 

“(...) aumentou a banca, isso está ruim, tá afastando o cliente, ele não faz essa 
avaliação, a gente leva para eles, mas aquela ganância, aquela vontade de ganhar 
mais coisa.” 

 

E também ressaltou problemas no traçado do bairro para a circulação de pedestres, 

enfatizando a importância da faixa de pedestre no cruzamento das vias: 
 
 

“A (rua) Coelho Rodrigues, (rua) Paissandu, os principais problemas delas são os 
cruzamentos, aqueles que têm aquela faixa. É onde tá mais controlado, onde não 
tem faixa é difícil.” 
 

Na realidade, a dificuldade para os usuários cruzarem estas ruas, também está 

relacionada à presença dos camelôs nestes cruzamentos. 
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Relação estabelecida com os elementos morfológicos 

 

a) Edifícios 

Quando questionado sobre a relação que estabelecem com os edifícios do Centro, na 

tentativa de captar o envolvimento afetivo com estes elementos, constatou-se que existem 

laços afetivos com as edificações mais próximas do seu local de trabalho: 

 
“Essas daqui dessa rua, (rua) Senador Teodoro Pacheco (...). São as mais novas, as 

mais perfeitas.” 

 

E ressalta que, 
 

“(...) é a memória da nossa capital. Tem que preservar mesmo algumas, porque 
quebra tudo, acaba, não tem memória, a cidade fica sem lembrança. Quem é daqui 
do Centro vai sentir falta, não vai ter nada da época que a gente era jovem, então 
isso é memória da cidade, que eu acho muito importante.” 

 

b) Praças 

A relação estabelecida com este elemento é primordialmente profissional, pois no seu 

depoimento refere-se às praças onde os camelôs possuem suas bancas instaladas: 
 

“Utilizo algumas. Nós temos a (praça) João Luís. Aliás, o povo que está lá nem é 
nosso, mas temos alguns nossos, temos a (praça) Rio Branco e a praça da Bandeira 
e a praça Saraiva. A utilização é exatamente como ambulante, trabalhando em 
cima. Não somos de andar conversando em praça. (...) Às vezes, à noite, eu fico um 
pouco na praça, mas é por pouco tempo.” 

 

c) Traçado 

Ao analisar o depoimento sobre a relação com as ruas e avenidas do Centro, verifica-

se um maior vínculo com as ruas onde os camelôs estão situados, como ressalta o 

representante deste grupo: 
 

“(Rua) Álvaro Mendes, que é onde estão os camelôs, (rua) Simplício Mendes, 
Coelho Rodrigues, Félix Pacheco, é a rua que já venho trabalhando. Tomamos 
assim uma amizade por aquele espaço. Onde às vezes quando chega alguém aqui, 
querendo colocar uma banca ali, a gente diz não (...). Cabe a gente defender a rua. 
Porque a gente acha que já tem muito ambulante e fica difícil colocar mais.” 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

A utilização do rio Parnaíba é ressaltada no seguinte depoimento: 
 

“A gente utiliza porque na realidade bebe a água e a energia que não é 
especificamente do rio, mas é gerada por ele.” 
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No entanto, mesmo sem um contato direto com este elemento, relata a importância do 

rio como “o maior patrimônio da cidade”. Quanto às pontes, ressalta que, “dificilmente” 

utiliza, mas, mesmo sem possuir veículo, quando quer ir à Timon, utiliza a ponte da Amizade. 
 

Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

Mesmo ressaltando a importância da praça como “espelho do Centro”, na sua 

“maneira de ver”, o entrevistado já incorpora o camelô como parte integrante da paisagem do 

bairro e vê a necessidade de adequação das praças para o fim comercial, como se verifica 

neste depoimento: 
 

“Importantíssimo. A reforma nas praças hoje é uma necessidade. Hoje nós temos 
um problema aí com relação aos banheiros, nós tentamos várias vezes com o seu 
prefeito para ver se construía banheiros pra gente, mas eu achava dificuldade(...). 
Não tem como. Botar banheiro onde vai estar todo mundo passando? Então, é 
muito difícil.”  

 

Com relação à rua climatizada enfatiza, assim como os moradores, que a presença do 

camelô prejudica a sua função original. Segundo o entrevistado: 
 

“(...) tira a estética da rua, tira a beleza, e aquela rua também devia ser ampliada, 
porque a necessidade do Centro desta sombra é enorme.” 

 

Quando questionado a respeito da obra de ampliação da linha férrea do metrô na 

Avenida Maranhão, o entrevistado ressaltou que: 
 

“A intervenção do metrô se fez necessária a partir do momento que não estava 
fazendo aquilo que necessitava fazer (...),  que era trazer o povo até o Centro. “ 

 

E complementou que a integração da estação final do metrô com o shopping facilitará 

seu comércio: 
“É até uma satisfação a gente receber na nossa área (...), porque lá vai derramar 
21.000 pessoas diárias. Então para nós foi uma ajuda muito grande e esta obra é 
acertada hoje, antes não se fazia necessária, mas hoje é.” 

 

Com relação à abertura das vias para circulação de veículos após a retirada dos 

camelôs o entrevistado se posicionou da seguinte forma:  
 

“Veja bem, aqui por perto tem uns oito estacionamentos e vão tirar os camelôs 
desta rua para quebrar e passar carro e fazer mais estacionamento para lojista 
estacionar o seu carro na porta da loja. Isso é ridículo, porque isso aí acaba com o 
Centro.” 
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Coloca-se assim contra a liberação das ruas quando a finalidade é o aumento do 

número de estacionamentos, o que vai privilegiar apenas os grupos culturais dominantes. 
 

5.1.3 Motoristas 

 
Na seleção do representante da Associação dos Taxistas não foi entrevistado o 

presidente da associação porque ele não mais trabalha em um “ponto” no bairro Centro. 

Assim, por indicação da própria Associação, o representante deste grupo foi um taxista que 

sempre trabalhou no bairro e é um dos motoristas mais antigos que ainda atua na profissão em 

Teresina. No caso do depoimento dos motoristas de ônibus, entrevistou-se o presidente da 

Associação dos Rodoviários que representa os motoristas de ônibus coletivo. 
 

Trajetória espacial 

A escolha do local de trabalho foi diferenciada para os dois motoristas. O taxista, 

como também é morador do bairro, demonstrou o seguinte vínculo com o local de trabalho:  
 

“(...) eu passei a trabalhar aqui no Centro mesmo porque eu nasci e me criei na rua 
Olavo Bilac, próximo da praça onde eu trabalho. E a praça mais próxima de onde 
eu nasci era a Saraiva. Então eu passei a trabalhar aqui na praça, exatamente por 
este motivo.” 124 

 

Quanto ao motorista de ônibus, sua trajetória até o centro da cidade diferencia-se do 

taxista segundo o seguinte depoimento: 

 
“Na realidade quando eu passei a trabalhar no sistema urbano a própria empresa 
que eu passei a executar este trabalho fazia a rota do Centro. Isso fez com que a 
gente passasse cotidianamente a trabalhar no Centro de Teresina.” 125 

 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

 As entrevistas revelaram que as transformações dos elementos morfológicos relatados 

sempre destacam os elementos nos quais os grupos culturais têm uma relação direta. Neste 

sentido, o taxista destaca, nas mudanças observadas no bairro, as transformações existentes 

nas ruas e avenidas e a evolução nos meios de transportes: 
 

“Quando eu comecei a trabalhar no Centro, já está com 44 anos, a capital era bem 
pequenininha e nós éramos apenas 47 carros. As agências todas eram em torno da 

                                                 
124 F.C.P.M., motorista de táxi. 
125 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
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Praça Saraiva, e depois a cidade foi crescendo (...), ficando aqui a praça só como 
logradouro público”126 

 

No entanto, o motorista de ônibus, além de ressaltar as mudanças nas ruas, faz a 

relação destes elementos com as edificações existentes no seu percurso. Como a paisagem é 

um todo, e a sua divisão em elementos morfológicos deve-se a uma melhor estruturação da 

pesquisa, a relação existente entre praça, edifício e rua, é continuamente ressaltada pelos 

grupos culturais. Segundo um dos motoristas: 
 

“Uma outra coisa que mudou também foram as praças, que foram muito 
modificadas e não foi conservado nem um pouco daquela fórmula antiga. Os 
casarões, a maioria deles foram demolidos e construídos prédios, então isso para a 
cultura da nossa cidade é péssimo”.127 

 

Os dois motoristas destacaram também a mudança no sentido dos carros nas ruas do 

bairro, fazendo com que eles dêem “muitas voltas” para fazer um retorno. Isto foi bastante 

ressaltado principalmente pelo motorista de táxi: 
 

“Só para lhe dar uma idéia da progressão do que aboliu o direito de ir e vir, uma 
rua sim, outra não: na rua Rui Barbosa, depois da (rua) Desembargador Freitas, só 
desce a (rua) Paissandu. O que causa um grande congestionamento. (...)Se toda rua 
fosse indo e a outra vindo,  como era no passado, e eu pediria que o Prefeito fizesse 
isso, porque a gasolina aumentou e o tráfego modificou, prejudicando não só a nós, 
mas a todo usuário de veículo.128 As ruas (...), a maioria delas, foi mudando o 
sentido (...).”129 

 

Uma outra questão ressaltada foi a presença do camelô. Novamente eles são relatados 

como os grupos culturais se utilizam de forma privada de espaços que deveriam ser públicos, 

como ressalta este motorista: 
 

“O maior problema que tem no Centro de Teresina (...) foi essa fase de camelô (...). 
Tomaram conta das ruas transformando tudo em calçadão. Eu acho isso uma 
verdadeira aberração. Aboliram as calçadas, o pedestre fica numa situação 
dificílima porque os camelôs tomaram conta das calçadas e das esquinas. Para se 
manobrar um carro é muito trabalho e para o pedestre a situação é de vida ou 
morte (...).” 130 

 

Em outro depoimento um dos motoristas destaca que este meio de transporte 

circulando no interior do bairro, aumenta o problema de tráfego já existente. Segundo ele: 

                                                 
126 F.C.P.M., motorista de táxi. 
127 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
128 F.C.P.M., motorista de táxi. 
129 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
130 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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“(...) um dos grandes problemas é exatamente o inchaço, o fluxo está muito intenso 
de veículos, de bicicletas, pedestres e hoje para se mudar isso aí tem que se fazer 
uma mudança mais radical do que já foi feito, porque não existe espaço no Centro 
de Teresina para que se possa mudar essa atual situação e a principal coisa que 
teria que se fazer é tirar os ônibus do Centro de Teresina, só que quem iria ser 
penalizado era o usuário (...)”.131 

 

Relação estabelecida com os elementos morfológicos 

 

a) Edifícios 

O taxista demonstrou que sua relação com os edifícios do Centro não tem nenhum 

caráter preservacionista, demonstrando no seu depoimento um maior vínculo com edifícios 

que representam uma “modernização” da arquitetura da cidade: 
 

“As estruturas são muito fracas, não tem nem muito o que se ver, hoje o que está 
expandindo bem é ali para a João XXIII (zona Leste) que já estão surgindo prédios 
bonitos, lojas bonitas e o lugar melhor para se  morar são os condomínios do rio 
Poti.”132 

 

O motorista de ônibus refere-se à uma mudança na paisagem, resultado de um dos 

projetos do “Plano de Ação do Centro”, que é a liberação da rua Areolino de Abreu para a 

passagem de ônibus: 
 

“O que veio melhor combinar foi na Areolino de Abreu, porque ela é a principal 
rua do Centro, então isso no meu entendimento é o que veio melhorar a paisagem”. 

 

b) Praças 

Quanto ao uso das praças, os motoristas justificaram a não utilização destes elementos 

pela falta de tempo. Uma das justificativas para o não uso das praças é relatada no seguinte 

depoimento: 
 

“(...) em primeiro lugar trabalho direto, manhã, tarde e noite, então não tenho esse 
tempo suficiente nem sequer para dar uma volta no Centro. Atualmente eu não 
tenho esse tempo disponível”133. 

 

No entanto, um dos motoristas refere-se à um certo saudosismo do tempo em que 

utilizava estes elementos, destacando à falta de segurança na sua utilização: 
 

                                                 
131 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
132 F.C.P.M., motorista de táxi. 
133 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
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(...) há algum tempo atrás eu freqüentei as praças de Teresina, a praça Saraiva, a 
praça da Bandeira, a praça do Liceu. Ia estudar, ia ao médico, aí a gente sempre 
vinha para essas praças para conversar, até para namorar mesmo e hoje a gente 
não pode fazer isso por conta do tempo e porque hoje a violência está muito grande. 
(...) se alguém for namorar numa praça dessas à noite está pondo em risco sua 
própria integridade física.134 

 

c) Traçado 

Enquanto o taxista refere-se às ruas e avenidas que mais gosta, relacionando-as à 

maior fluidez no trânsito, como no seu depoimento a seguir: 
 

“Não é muito bem gostar, mas é a única via que nós temos que tinha escoamento 
que é a avenida Maranhão, mais rápida (...)”.135 

  

O motorista de ônibus relaciona estes elementos à tradição que elas possuíam e 

demonstra um certo saudosismo quando refere-se à mudança dos nomes destes elementos: 

 
“As ruas tradicionais daqui de Teresina e a avenida Maranhão, a Campo Sales, a 
Frei Serafim, a Miguel Rosa, então, a Joaquim Ribeiro a José dos Santos e Silva, 
são as principais ruas do Centro, a tradicionais, que anos atrás adotavam um nome 
e hoje eles mudaram (...). Mudaram os nomes das ruas, mas são ruas que muito 
representam.”136 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

O rio Parnaíba é sempre relatado como parte de um passado destes grupos culturais.  

Hoje este elemento é relacionado à poluição e ao assoreamento do rio, pela existência das 

“coroas de areia” no seu leito. Os dois motoristas relembram este passado para relatar sobre 

os usos que estabeleciam com este elemento: 
 

“(...) Utilizei no passado para o lazer. Todo sábado eu ia pescar no Rio Parnaíba, 
mas a coisa ficou tão caótica, em termos de esgoto. Você vê os esgotos daqui e a 
maioria está ligada no Parnaíba, então a água ficou toda contaminada e o rio foi se 
aterrando, não tem mais peixe. (...) Hoje só tem areia, os governantes não tomam 
providência, muita propaganda, muito papo, muita reunião, mas ação que é bom, 
nada.”137 “ Eu morei anos na beira do rio Parnaíba, a casa da minha família era 
ribeirinha (...), meu pai trabalhava fazendo compra no Sul do Estado em cima das 
embarcações e era um rio navegável e hoje estamos vendo aí.”138 

 

Quando questionados sobre a importância do rio, relembram a navegabilidade deste 

elemento e relataram que ele é “importantíssimo”: 

                                                 
134 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
135 F.C.P.M., motorista de táxi. 
136 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
137 F.C.P.M., motorista de táxi. 
138 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
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“(...) até mesmo pelo meio de transporte, eu me lembro no passado nós tínhamos o 
vapor que transportava pessoas e mercadorias. Eu tinha um transporte de 
carroceria e fazia o transporte de mercadorias para as lojas e residências. (...) Hoje 
não tem condição de atravessar nem uma canoa.”139” (...) é tudo, acredito que se 
um rio desse chegar a cortar os prejuízos vão ser enormes.” 140 

 

Os entrevistados foram questionados sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar 

neste local, segundo um dos depoimentos: 

 

“A vantagem é que, se você trabalha em qualquer ponto que não seja aqui no 
Centro, você só vai ter a população daquele bairro, (...) vai ser uma coisa limitada, 
e no Centro não é limitada as corridas, porque aqui anda turista. Na verdade, no 
Centro tem todas as classes, a pobre, a média, a rica, o turista.  Tudo você tem aqui 
para poder trabalhar. (...) é onde está o movimento, onde circula mais ou menos o 
dinheiro,  aqui é a somatória do que eu já falei, todo mundo aqui no Centro.” 141 

 

Quanto às desvantagens, os motoristas referem-se principalmente ao funcionamento 

do trânsito: 

 
“É que tudo é complicado, por exemplo, se eu chegar no segundo quarteirão e o 
passageiro desistir da viagem eu tenho que voltar doze, treze, catorze quadras para 
retornar ao meu lugar, as ruas são inviáveis”. 142 “(...) hoje nos horários de pico, 
precisa ter muita paciência, para se deslocar ou então tem que ir a pé porque não 
tem lugar para estacionar.”  143 

 

Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

Com relação às ruas, os representantes deste grupo, não apenas destacaram as obras 

que facilitaram o fluxo de veículos como, também, demonstraram uma preocupação com a 

paisagem do bairro: 

 
“Livrar a Areolino de Abreu (dos camelôs) foi um das grandes medidas que o 
prefeito tomou e eu dou nota mil, o que está faltando é aquele negócio de fase de 
política. O que eles não sabem que enquanto eles estão protegendo aquela meia 
dúzia eles estão perdendo uma centena de votos, o meu e de outros. Já foi feito 
serviço não sei quantas vezes e deveria colocar as bancas dentro do mercado, 
porque cabem todos. Por causa do voto ficam colocando fora, inclusive enfeiando a 
capital, inutilizando o Centro, o carro não pode nem passar.”144 

 

                                                 
139 F.C.P.M., motorista de táxi. 
140 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
141 F.C.P.M., motorista de táxi. 
142 F.C.P.M., motorista de táxi. 
143 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
144 F.C.P.M., motorista de táxi. 
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“O fechamento da rua eu falei que sou contra, não sou contra os camelôs, desde 
que tenha um local apropriado. A rua climatizada é muito pequena, mas foi bom 
porque eu conheci aquele comércio e ali não tinha ninguém, hoje a gente já vê que 
o comércio é viável, inclusive os comerciantes tomaram mais gosto e pegaram suas 
lojas e fizeram uma roupagem diferente. Tudo o que é para melhorar eu acredito 
que é progresso.” 145 

 

Quanto à obra de ampliação da linha férrea do metrô, se referem à possibilidade de ter 

sido “melhor estruturada”: 
 

“A questão do metrô é como eu havia falado, aquela obra ali foi um dos erros 
também, porque no meu entendimento ele devia ter usado outra forma desse metrô 
fazer interligação como o Centro, através de túneis. Preservava muito mais a 
cidade.”146 

 

No entanto, a obra do “Shopping Cidade”, destinado para camelôs, que também é uma 

grande interferência para a paisagem do bairro, é aprovada pelo grupo: 
  

“Uma que está sendo muito discutida é a construção do Shopping, eu acho uma 
boa, essa é uma das coisas que tem que ser feita.” 147 

 
5.1.4 Lojistas 

 
Os lojistas estão aqui representados pelo presidente do Clube de Dirigentes Lojistas 

(CDL), assim, todos os depoimentos apresentados foram recolhidos na sua entrevista. 
 

Trajetória espacial 

A escolha do Centro para a implantação do seu empreendimento é justificada pelo 

representante deste grupo através do seguinte depoimento: 

 
“Porque era a principal área comercial da cidade. Ela continua, está sendo. Eu 
posso afirmar isso. Quando eu abri a loja há 15 anos não existiam centros 
comerciais como o shopping, e até os próprios bairros não se destacavam tanto 
como uma área comercial. Então o Centro, naquele tempo em que eu abri o meu 
negócio, ele era realmente o lugar mais importante da cidade em termo de 
comércio, por isso nós escolhemos este local.” 

 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

Como principal mudança, ressalta a proliferação dos camelôs e a falta de 

estacionamentos: 
 

                                                 
145 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
146 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
147 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
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“(...) a dificuldade das pessoas caminharem de um lado para outro do Centro 
aumentou bastante por conta do aumento continuado da presença dos ambulantes 
nas principais vias do Centro, e também a questão da falta de estacionamento. 
Quanto mais foi evoluindo mais o estacionamento foi diminuindo e a gente sente 
uma necessidade crescente de estacionamento.” 

 

O representante do grupo foi questionado diretamente sobre algumas mudanças 

específicas, como a construção de dois “shopping centers” na cidade. Neste sentido, relata 

que a construção destes empreendimentos: 
 

“Alterou no início. Houve um impacto grande porque muitas lojas, ou abriram 
filiais no shopping, ou transferiram seus negócios para lá, mas (...) o crescimento 
do comércio possibilitou que estes espaços viessem sendo ocupados por outras 
empresas e outros negócios. Então eu diria hoje que o Centro está forte, ele pode 
ficar muito mais forte.” 

 

Quanto aos problemas existentes no bairro, novamente os camelôs são apontados 

como uma barreira para o funcionamento do comércio formal no Centro: 
 

“O principal problema é a presença dos ambulantes em quantidade maior do que 
as vias suportam. Se você observar ao lado da praça da Bandeira é um risco 
impressionante que as pessoas correm porque elas têm que andar o tempo todo pelo 
asfalto. E existe um segmento da população que é extremamente forte 
economicamente que são os idosos. Só que tem dificuldade (...). E isso é um 
absurdo. Então, quando a gente conseguir a questão da Revitalização que a gente 
tem lutado tanto, (...), vai possibilitar estas pessoas que até tem uma ligação 
emotiva com o Centro e voltar a freqüentar.” 

 

Relação estabelecida com os elementos morfológicos 
 

a) Edifícios 

As edificações que precisam ser preservadas são as existentes no entorno da Praça da 

Bandeira e a sua “visão de empresário” não vê o tombamento de outros edifícios necessários: 

 
“O que eu mais gosto do Centro é o conjunto arquitetônico da praça da Bandeira. 
É o grande conjunto que tem valor realmente arquitetônico(...). Muitas vezes está se 
tombando prédios que não tem esse valor (...). Tenho a visão do capital, se nós 
precisamos de estacionamento é preciso demolir um imóvel (...). Agora, se você 
perguntar se na avenida Frei Serafim deve ser derrubada eu diria não. Antes eu 
achava que devia e hoje eu não acho mais, porque era uma área que tinha muito 
prédio bonito, muito prédio antigo e que esses prédios tornariam a região mais 
bonita para a cidade.” 

 
b) Praças 

Novamente a “falta de tempo” é citada com um dos motivos do não uso destes 

elementos, apesar de serem apreciadas pela beleza e arborização que representam na paisagem 

do bairro: 
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“Eu não utilizo as praças até porque não tenho tempo para nada, mas acho bonito, 
acho a praça Saraiva muito bacana, arborizada. Eu acho muito bonitas as praças 
de Teresina, mas são pouco utilizadas e pouco valorizadas” 

 

 

c) Traçado 

Quanto ao traçado a avenida Frei Serafim é considerada “a nossa avenida principal” 

demonstrando uma relação afetiva com esta avenida e no seu depoimento se refere também à 

rua onde o seu empreendimento está situado. No seu depoimento relata que “gosta mais” da 

avenida Frei Serafim: 
 

“ mas que eu evito por conta do problema do trânsito, engarrafamento. Eu espero 
que com a nova ponte ela possibilite diminuir o engarrafamento.  E uma rua é a 
Lizando Nogueira, que é a rua que eu tenho meu negócio.” 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

Novamente as lembranças do passado, são as principais referências quando 

questionados pelo uso deste elemento. Isto revela o distanciamento dos grupos culturais com 

o rio. Segundo o entrevistado: 
 

“Não utilizo para nada, o rio Parnaíba é aquele rio que tem uma ligação histórica 
pra gente, que a vida toda a gente tem essa ligação mesmo com o rio. Inclusive 
antigamente, quando era garoto, gazeava aula, pegava o navio ali na beira do rio, 
atravessava para Timon, só por atravessar e voltava. Aí voltava, ia para o mercado 
comprava milho e ficava dando para os pombos na Praça da Bandeira.” 

 

No entanto, a preocupação com a poluição do rio é ressaltada no seguinte depoimento: 
 

“O rio Parnaíba hoje dá uma pena de ver, porque é um rio que está abandonado e 
cada vez mais a gente sente que as coroas estão dominando o rio e realmente é uma 
situação preocupante.” 

 

E, assim como para grande parte dos moradores da zona Leste da cidade, as pontes 

sobre o rio Poti estão mais presentes no seu cotidiano, como expressa a seguir: 
 

“As pontes eu uso especialmente as do (rio) Poti, que eu moro do outro lado, quase 
nunca atravesso para Timon.” 
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Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

Os projetos do “Plano de Ação do Centro” são de pleno conhecimento dos integrantes 

do Clube de Dirigentes Lojista (CDL), que participaram de todas as discussões destes 

projetos. Para o entrevistado: 
 

“(...) esses projetos, a cada dia que passa, eles ficam melhores. E o último que foi 
colocado, de se fazer o Shopping (Cidade) através da iniciativa privada e fazer 
realmente um shopping, uma coisa grandiosa. Vai ficar uma coisa fantástica.” 

 

Quanto à liberação das praças do comércio informal, e, conseqüentemente, um maior 

conforto para que os usuários do Centro possam circular pelo comércio, posiciona-se da 

seguinte forma: 
 

“eu acho que é muito bom, muito importante, e vão possibilitar com que se façam 
certas programações estimulando mais as pessoas a utilizarem mais o Centro, 
fazendo projetos culturais à noite. É muito mais importante ter esse tipo de 
atividade, porque as praças são fundamentais para embelezar, para dar uma 
melhoria climática para nossa cidade que é muito quente.” 

 

Quando se refere à rua climatizada, o representante deste grupo cultural não citou a 

questão da presença dos camelôs, como os grupos anteriores, apenas refere-se aos benefícios 

climáticos do projeto: 
 

“A rua climatizada foi uma coisa boa, apesar de hoje ela não ser climatizada coisa 
nenhuma, ela ajuda a combater o sol. Só por obstruir o sol já é uma vantagem.”  

 

Ao referir-se sobre a instalação dos camelôs em uma das vias do Centro pelo poder 

municipal, organizando-os em bancas padronizadas, o presidente ressalta que “parecia uma 

boa idéia, hoje não é mais”. Segundo o seu depoimento: 
 

“(...) essas ruas têm que ser abertas para o trânsito. Vai melhorar o 
engarrafamento para as pessoas poderem andar mesmo.” 

 

5.1.5 Profissionais do Pólo de Saúde 

 
Os profissionais do Pólo de Saúde estão aqui representados pelo presidente do 

Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises 

Clínicas do Estado do Piauí (SINDHOSPI). Com isso, os depoimentos a seguir foram 

retirados desta entrevista. 
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Trajetória espacial 

Quanto à escolha do local para a implantação do Pólo de Saúde, relata que: 
 

“(...) nós tínhamos um grupo constituído por mim e outros quatro médicos e 
procurávamos fazer um hospital em Teresina (...) Nós não vislumbrávamos naquele 
momento que aqui poderia se tornar um centro de referência em Saúde, tinha o 
HGV (Hospital Getúlio Vargas) e o São Marcos, começamos a construir em 1971 e 
em 1975 inauguramos. E não havia uma coisa específica além desses três 
hospitais.” 

 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

Ex-morador do bairro Centro, o médico se refere às mudanças, relembrando que o 

comércio estava limitado “nas mediações da praça Rio Branco” e todas as outras edificações 

eram residenciais, até que iniciou-se a mudança para a zona Leste porque, segundo o seu 

depoimento: 
 

“A praça Pedro II tinha o Teatro 4 de setembro que deixou de ser Teatro para ser o 
Cinema e o Rex, e o célebre bar Carnaúba ali toda noite a rapaziada, homens e 
mulheres iam para lá para se divertir, conversar, tinha um cinema e depois disso 
íamos para a praça conversar, namorar, muitos casamentos e tinha um coisa bonita 
que era a retreta, a banda da Polícia Militar.” 

 

E refere-se às praças como uma particularidade do bairro: 
 

“Teresina tem uma particularidade belíssima. Na área central, além da margem do 
rio tem a praça da Bandeira, a Pedro II, a praça Saraiva, a Praça João Luís, Rio 
Branco e a praça do Liceu, mas são áreas que deveriam ter sido dado mais atenção. 
Namoramos muito na praça João Luís Ferreira, a praça foi abandonada, tomada 
por pessoas.”  

 

Relação estabelecida com os elementos morfológicos 

a) Edifícios 

Assim como os representantes dos demais grupos, ressalta a importâncias dos edifícios 

localizados principalmente no entorno das praças: 

 
“A área da (praça) Rio Branco, áreas do contorno das praças, praça da Bandeira, 
que tem um elemento extremamente importante que é o Mercado e está acabando, 
que deveria também ser revitalizado. Tem um que eu acho muito bonita e tem uma 
localização muito boa é a Igreja São Benedito.” 

 

 b) Praças 

O entrevistado revela a indignação com a falta de conservação destes elementos: 
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“Maltratadas, não tem piso adequado, calçamento adequado para as pessoas 
passarem, não tem iluminação correta e não tem arborização, Teresina perdeu 
muito o verde, oitizeiros na (rua) Paissandu. (...) Plantas nossas que ninguém sabe 
que tem a beleza delas colocada nas praças. Porque acabaram com as plantas, tem 
que voltar essas coisas todas.” 

 

c) Traçado 

Com relação a este elemento, ressalta as ruas que estão mais próximas à algumas 

praças que considera importantes: 
 

“As ruas da praça Saraiva, extremamente bonita e tradicional, pelo nome do nosso 
fundador e a praça Pedro II, ruas que dão acesso a estas praças. Porque elas têm 
confluência.” 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

As lembranças de tempos passados continuam sendo as primeiras relatadas quando os 

grupos são questionados sobre estes elementos. Os entrevistados relatam também algum tipo 

de transporte existente no rio e o desenvolvimento de algum entretenimento. Segundo o 

representante deste grupo cultural: 
 

“Tinham aquelas histórias, eu tinha participado no Pronto Socorro, tinham muitos 
afogamentos. Agora não sei como é mais. Conversei com amigos, porque eles não 
criavam umas embarcações adequadas para o nível da água mais baixo. Meu pai 
era comerciante, tinha uma loja e ele vendia no interior. Ele saía numa balsa, 
levando mercadorias. Tudo isso nós perdemos. Raramente uso” 

 

No entanto, o rio é considerado um elemento vital para a cidade: 
 

“Fundamental em vários aspectos. Primeiro pelo fornecimento de água, segundo 
para lazer, nas coroas, nas margens, esportes. Tem que aproveitar as margens em 
todos os sentidos. Eu questionei muito o pessoal do turismo, eu acho que devia se 
dar um tratamento muito maior”. 

 

As pontes, assim como o rio, não são utilizadas diretamente pelos representantes dos 

grupos: 
 

“Utilizei muito a ponte metálica, tava passando e ia até Timon e voltava, hoje não 
tenho utilizado.” 

 

Estes “não usos” confirmam o distanciamento dos grupos com o rio, fato que pode 

ainda se agravar após a finalização das obras em execução na avenida Maranhão e na 

extremidade da praça da Bandeira, isto é, o “Shopping Cidade” e a estação final do metrô.   
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Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

Considera os projetos realizados no Centro como uma “conjugação de esforços”, pois 

o Pólo de Saúde atrai pessoas tanto de Teresina como de outras cidades para o Centro, 

desenvolvendo assim a atividade comercial do bairro. Segundo o seu depoimento: 
 

“Pela proximidade das áreas, a área central propriamente dita e essa que nós 
estamos(o entorno dos hospitais), então o crescimento é inevitável. Eles vêm para 
cá e vão fazer compras, agora tem que ter as condições que tem em um shopping. 
Você não vai deixar de ir ao shopping, com ar condicionado, uma boa loja para vir 
nessa bagunça” 

 

Com relação à obstrução da paisagem provocada pela obra de ampliação da linha 

férrea do metrô, o entrevistado considera que esta: 

 
“(...)é uma questão essencial, mesmo o metrô de superfície, porque é a 
oportunidade de levar muita gente ao mesmo tempo à custo mais barato. Não tem o 
que estar discutindo. Eu vi os ambientalistas discutindo sobre a retirada das 
carnaúbas, tudo bem, mas a utilização por parte das pessoas está acima de meia 
dúzia de carnaúbas. Podiam colocar nas praças, no jardim, na estação. 
Infelizmente o metrô tinha que passar ali, não tinha outro jeito.” 

 

5.1.6 Arquitetos e planejadores urbanos 

 
Os entrevistados que fazem parte desse grupo cultural, são considerados interventores 

dessa paisagem, por terem participado, enquanto técnicos ou gestores, de alguns projetos de 

intervenções urbanas e ambientais, propostos na área objeto de estudo. Na realidade, todos os 

grupos aqui analisados também produzem novas paisagens para o Centro, através das relações 

sócio-espaciais que estabelecem com o bairro. 

As questões que serviram de base para as entrevistas realizadas com esse grupo 

cultural foram estruturadas tendo como referência os mesmos tópicos utilizados nas 

entrevistas com os outros grupos. 

Diante do exposto, foram feitas 2 (duas) entrevistas, 1 (uma), com o arquiteto 

coordenador do “Plano de Ação do Centro”, funcionário da Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEMPLAN), e outra com a arquiteta do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Nacional (IPHAN/PI), que tem se envolvido diretamente com a preservação dos bens 

culturais existentes no bairro Centro. 

Apesar de analisados de forma conjunta, foram ressaltadas as particularidades de cada 

um destes entrevistados, de acordo com suas diferentes “maneiras de ver” a paisagem do 

bairro. O tópico trajetória espacial permaneceu, pois o envolvimento dos integrantes deste 



 130

grupo com o bairro Centro, antes mesmo da sua atuação profissional, certamente influenciaria 

as respostas da entrevista.  

 

Trajetória espacial 

Os membros deste grupo cultural têm com o Centro uma relação profissional e afetiva, 

conforme o relato de ambos os arquitetos: 
 

“Eu me criei no Centro, tomando banho de rio Parnaíba, vendo a barquinha 
chegar, vendo minha avó fazendo feira no Mercado Velho. (...) Depois despertou o 
lado que eu poderia dar uma contribuição para a cidade, o lado profissional, mas 
veio antes o lado afetivo(...)”148  Tenho uma relação profissional porque meu local 
de trabalho é o Centro há 23 anos, a mesma idade que eu conheço Teresina. Afetiva 
porque eu aqui passo a maior parte do meu tempo (...). A lembrança que eu tenho 
de vida social em Teresina é quase toda no Centro.”149 

 

Conhecimento sobre o recorte da pesquisa 

A construção de novos padrões arquitetônicos na avenida Frei Serafim, a poluição 

visual nesta avenida, a substituição de uso das edificações, a ocupação das ruas pelos camelôs, 

foram as modificações mais ressaltadas pela arquiteta do IPHAN. No entanto, segundo ela: 
 

“(...) em termos de funcionamento do Centro é o que mais chama atenção é a 
dificuldade de pedestre andar, cheio de barracas. Tanto pela imagem visual quanto 
funcional, modificou demais em relação a isso.”150 

 

Outra questão ressaltada pela arquiteta é a falta de “civilidade” no uso dos 

equipamentos públicos, pois os usuários “jogam lixo, fazem das calçadas banheiro público”. 

Segundo a arquiteta: 
 

“(...) fica um espaço pouco qualificado para promover um uso diversificado. (...) 
várias classes sociais usando o mesmo espaço, mas ele acaba perdendo qualidade 
de serviços, (...) tem um efeito de afastar, negativo.” 151 

 

Para a arquiteta não existe o “orgulho de pertencer ao local” e “nenhuma 

preocupação com o futuro, com nossos descendentes.” 

Segundo o arquiteto entrevistado, o principal problema existente no Centro é o 

abandono dos moradores e a conseqüente “marginalização” noturna do bairro, para ele: 
 

                                                 
148 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
149 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
150 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
151 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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“uma coisa é fundamental, que é a implantação de novo entretenimento, noturno, 
para trazer as pessoas para o Centro (...) tirar um pouco dessa coisa bem marginal 
que é o Centro, que ficou muito tempo.”152 

 

Para o arquiteto a recuperação de alguns elementos foi fundamental para que a 

imagem do bairro fosse desvencilhada desta de “passado marginal”: 
 

“(...) como o Teatro 4 de setembro, o Clube dos Diários, essa área institucional de 
serviços, como o Palácio da Cidade, o Colégio do Liceu, intervenções públicas de 
recuperação das edificações, que foi uma referência. Então, através destes 
elementos o Centro foi revitalizado naturalmente(...).”153 

 

O entrevistado também se referiu ao impacto na paisagem que os camelôs 

proporcionam. Segundo ele: 
 

“Hoje se instalou o caos, principalmente voltando a questão do comércio informal, 
ocupando muito a área central, degradando um pouco do espaço urbano, pelo não 
controle, fiscalização e planejamento, virou esse caos.”154 

 

Relação estabelecida com os elementos morfológicos 

A relação com a paisagem do bairro Centro foi analisada através dos elementos 

morfológicos que constituem esta paisagem, assim como os demais grupos culturais. Neste 

caso, o olhar dos membros desse grupo, influenciado pela atuação profissional dos mesmos, 

relatou não apenas as relações afetivas com os elementos, mas as suas transformações urbanas 

e ambientais. 

 

a) Edifícios 

Para estes profissionais a importância destes elementos são simbólicas, considerando-

os como “prédios emblemáticos” e a importância de incentivar os proprietários a preservarem 

os seus imóveis, a “mostrar a fachada”. E, assim como os demais grupos, ressaltam a 

importância dos edifícios no entorno das praças: 
 

“Tem que ter um inventário, principalmente em torno das praças até pela visão 
perspectiva que a gente tem dos edifícios”155 (...) eu acho que uma característica 
urbana de Teresina, os imóveis, é essa presença do espaço público, praça, imóvel 
(...).” 156 

 

                                                 
152 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
153 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
154 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
155 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
156 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
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b) Praças 

Para o arquiteto coordenador do “Plano de Ação do Centro” as praças do Centro e o 

“uso social” que elas proporcionam, como a praça Pedro II. Segundo o arquiteto,  o mais 

“interessante”: 
 

“(...) são as praças, sua função, seu desenho, já consolidadas na imagem, na 
história da cidade. E em termos de uso social, a praça Pedro II,  que tem no entorno 
edificações importantes.”157 

 

E discorre também sobre o uso das demais praças, demonstrando o forte vínculo 

afetivo com estes elementos: 
 

“Eu utilizei a praça do Liceu. O maior “point”. Quando eu saio do escritório eu 
vou lá. A Pedro II, área bem utilizada pelo equipamento do Teatro, área bem 
interessante pelos eventos que tem lá (...). E a praça da Bandeira que eu circulo, 
mas devido ao serviço, sempre gosto de passar por dentro e tenho diversas leituras 
pela circulação na praça. Agora deveriam ser mais utilizadas (...). A Rio Branco é 
uma praça ótima, mas até  por conta da confusão eu evito circular por lá.”158 

 

A arquiteta entrevistada, apesar de não utilizar as praças, as consideram importantes 

pela “função estética” que desenvolvem, e, segundo ela, “é tão importante quanto estar lá no 

uso direto”. A praça, segundo a arquiteta: 
 

“(...) é um dos poucos locais da cidade que conserva uma qualidade ambiental 
interessante. Apesar de não ter um uso direto, de ir lá. Eu não vou porque moro 
muito longe, o estilo de vida da gente não dá nem pra fazer este tipo de uso, 
freqüentar a praça.” 159 

 

c) Traçado 

A característica ressaltada neste elemento é a importância estética e climática das 

árvores presentes nos canteiros centrais e o ambiente construído ao longo das vias e o uso das 

suas edificações. Características relatadas nos seguintes depoimentos: 

 
“Quando eu cheguei em Teresina, o local que eu mais gostei foi a avenida Frei 
Serafim. Ela tem uma coisa agradável, dá uma boa sensação por ser arborizada, 
aquela avenida larga, pelo sombreamento, pela beleza das edificações (...). Hoje 
infelizmente está toda tampada com letreiro, com adaptações muito mal conduzidas, 
excesso de brilho, revestimento. A própria característica da arquitetura da época 
está se perdendo. Cores, platibandas e toldos obstruindo os elementos da fachada.” 
160 

 
                                                 
157 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
158 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
159 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
160 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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“Tem a rua Paissandu, que tinha uma coisa mais interessante, que eram os 
boêmios, os cabarés, era uma área cultural, ainda hoje tem o (restaurante) VTS, 
que resiste, que foi o bar dos boêmios se encontrarem para trocar idéias, tinha uma 
tradição bem interessante.”161 

 

d) Rio Parnaíba e suas pontes 

O arquiteto possui uma “relação poética” com o rio e justifica que prefere deixar a 

relação ambiental para os ambientalistas. Para o arquiteto “se você quiser ser eterno, caia no 

rio Parnaíba”. Segundo o seu depoimento: 
 

“O rio é tudo, eu não tenho nem palavras para dizer a importância do rio para a 
cidade, a referência do rio, historicamente, como nasceu a cidade, como fortaleceu 
as referências, a coroa Eu acho que a grande vida da cidade de Teresina está no 
rio. No dia que o rio se acabar a cidade acaba”. 162 

 

A arquiteta justifica o não uso do rio por ser muito longe da sua residência, apesar de 

estar sempre envolvido com a preservação da paisagem do bairro, considera que o rio 

Parnaíba: 

“(...) é um rio que fica um pouco deslocado por questão geográfica”.163 
 

Ressalta a preservação da “simbologia”, da imagem do rio e ressalta que foi esta 

simbologia que defendeu quando foi contra a obra de ampliação da linha férrea o metrô, pois 

queria “preservar a relação da cidade com o rio”. 

Para finalizar a relação que estes dois profissionais estabelecem com os elementos 

morfológicos que configuram a paisagem do bairro Centro, questionou-se a participação na 

manutenção destes elementos, pois ambos os profissionais participaram da elaboração da 

legislação no final da década de 1980, que estabeleceu as zonas de preservação ambiental. Os 

profissionais referem-se que sem o “envolvimento da sociedade”, sem o “reconhecimento 

dessas áreas como importante na identidade da cidade” ou sem uma “discussão maior”, uma 

“mudança cultural”, a legislação continuará sem funcionar. 
 

Posicionamento quanto às intervenções urbanas 

Participantes ativos destas intervenções, um executando projetos e outro elaborando 

pareceres técnicos sobre o impacto destas obras na paisagem, estes arquitetos se posicionaram 

quanto às praças da seguinte forma: 
 

                                                 
161 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
162 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
163 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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“Eu acho fundamental para a revitalização do Centro. Onde foram feitas boas 
intervenções o povo participou, ou seja, a gente tem que fazer com que a praça 
participe do cotidiano das pessoas que circulam, tem que ter função de praça 
mesmo.”164  
 
“As praças são locais que menos precisam de intervenção, é um local de 
visibilidade. Geralmente, todo mundo quer fazer porque aparece, fica bonito. Acho 
que precisa mais de conservação na realidade(...). É um local de referência de 
cultura da cidade, foi uma intervenção bem qualificada, agora é a conservação. 
Infelizmente no Brasil tem grandes linhas para fazer obras, mas não tem para 
conservação. A manutenção é problemática.” 165 

 

Neste item verificou-se que após o impacto da obra do metrô na paisagem, os dois 

profissionais tiveram que rever os conceitos dentro das suas áreas de atuação. Segundo o 

arquiteto coordenador do “Plano de Ação do Centro”: 
 

“(...) antes do metrô eu tava dentro da concepção IPHAN, muito de preservar, 
radicalmente preservacionista (...). Hoje a concepção é intervencionista, a gente 
tem que preservar e saber intervir no Centro.”166 

 

“A avenida  Maranhão, para o metrô, eu acho um desastre de todos os pontos de 
vista. O impacto é negativo demais, porque, inclusive, vai desvalorizar muito as 
edificações ao longo da avenida. Porque cria uma ruptura imensa. Do ponto de 
vista paisagístico também é outro problema. Criou uma barreira imensa, destruiu 
uma amenidade importante que é aquele coqueiral na avenida e criou aquela coisa 
de concreto enorme. Toda grande cidade que tem viaduto, essa coisa alta, fica uma 
imagem totalmente desvalorizada e é um local péssimo para moradia.”167 

 

A arquiteta também se posiciona contra a construção do “Shopping Cidade”, relatando 

que se resolve o problema de uma camada da população através da “invasão do espaço 

público”. Segundo o seu depoimento: 
 

“(...). Eu prefiro muito mais eles como ambulantes do meio da rua do que pegar 
uma área de praça e construir. Só organizar é uma coisa que é reversível, vamos 
supor que melhore a situação do país, as pessoas comecem a ter mais emprego. E 
eu também acho que não vai funcionar, porque os ambulantes não vão ficar 
restritos dentro de uma edificação se o metrô não tiver um grande público que vai 
comprar a mercadoria deles.”168 

 

Neste item foram expressas, através de depoimentos orais, as “maneiras de ver” dos 

elementos morfológicos que constituem a paisagem do Centro, visando a ter subsídios para a 

interpretação dos significados desta paisagem para os grupos culturais. A interpretação das 

diferentes relações sócio-espaciais estabelecidas por estes grupos com esses elementos foi 

                                                 
164 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
165 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
166 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
167 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
168 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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importante, porque elas interferem diretamente nestas “maneiras de ver”. Assim, para melhor 

expressar os resultados deste item, buscou-se uma compilação de termos e frases mais 

utilizados pelos grupos culturais para se expressarem. 

 Com relação aos edifícios do Centro, os grupos culturais ressaltaram que estes 

elementos morfológicos fazem parte da “memória da cidade”. Isso pode ser evidenciado 

quando relatam que as transformações destes elementos resultam na perda da “fórmula 

antiga” do bairro, das “lembranças de uma época” ou das “características de uma época”. No 

entanto, o entrevistado que representa os lojistas, apesar de ressaltar a “beleza do antigo”, 

considera que apenas precisam ser preservadas as edificações do entorno da Praça da 

Bandeira e da avenida Frei Serafim, ficando as outras à mercê das adequações que a atividade 

comercial exige. 

Ao relatarem sobre as “maneiras de ver” as praças do Centro, as moradoras e os 

motoristas ressaltaram a insegurança destes elementos, destacando que a “a violência está 

muito grande” e que utilizar as praças é um “risco à integridade”. E utilizaram expressões 

como “a gente tem medo” ou “morro de medo” quando questionadas se utilizavam ou não as 

praças. Muitos consideraram as praças como o “espelho do Centro” e “uma particularidade 

belíssima” do bairro. Consideram, também, que o “uso social” das edificações do entorno, são 

indispensáveis para transformar estes elementos em  “referência da cultura” da cidade. Para 

alguns dos grupos culturais, estes elementos também proporcionam uma “qualidade 

ambiental” e a “melhoria climática” para o bairro. O único grupo que se referenciou à praça 

como “local de trabalho” foi o grupo dos camelôs. 

A maioria dos grupos recorre à lembranças “de outras épocas”, ao “passado”, e 

também ao “abandono” destes elementos, lembrando com saudosismo da épocas em que os 

utilizavam como local de “entretenimento”. No entanto, também consideram que as praças 

estão “maltratadas” e “desvalorizadas” e que a presença dos camelôs faz com que alguns 

grupos “evitem passar” por estes elementos. 

Em relação ao traçado do bairro, ruas e avenidas são relacionadas à sua “arborização”, 

ao seu “sombreamento” e à “beleza das edificações” nelas existentes. Enquanto outros grupos 

ressaltam a “dificuldade de pessoas circularem” e a “falta de estética” de algumas ruas, 

provocados pela presença dos camelôs. O “congestionamento” e a “dificuldade de estacionar” 

são os termos também mais utilizados quando relatam estes elementos. 

O rio Parnaíba é referenciado a um “passado de lazer”, à ”vida”, à “energia”, ao 

“nascimento da cidade” e também a uma época de navegabilidade, onde os grupos citam com 

saudosismo os usos da “balsa”, da “canoa”, do “navio”, do “vapor”. Relataram que este 
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elemento é “desvalorizado turisticamente”, e também se referiram a questão ecológica 

quando relacionaram este elemento aos “esgotos” e ao “lixo”, existentes nas suas margens, 

assim como ao assoreamento do rio. O rio é visto como uma “referência histórica”, um 

“símbolo” e um “patrimônio da cidade” e está relacionado ao “nascimento” de Teresina.  

Verifica-se que o rio Parnaíba é o único elemento que nenhum dos grupos culturais 

utiliza, no entanto a “ligação histórica” com este elemento precisa ser defendida para a sua 

reintegração à paisagem do bairro, como enfatizam alguns grupos. 

A partir destas diferentes “maneiras de ver” os elementos morfológicos que 

constituem a paisagem do Centro, confirma-se que a paisagem é um todo, pois os grupos 

culturais não dissociam estes elementos ao relatarem as relações que estabelecem com eles. E 

a análise destas diferentes “maneiras de ver” resultou em subsídios para uma melhor 

interpretação dos significados da paisagem do bairro como um todo.  

 
 

5.2 Significados da paisagem do Centro de Teresina para os grupos culturais 

 

Após expor como os grupos culturais se relacionam com os elementos morfológicos 

que constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina e as “maneiras de ver” as 

transformações desta paisagem, partiu-se para a interpretação das camadas de significados 

que tem a paisagem do bairro para esses grupos, visando a atingir um dos objetivos propostos. 

Estes significados expressam as diferentes “maneiras de ver” a paisagem para os grupos 

culturais. Assim, tomou-se como base os depoimentos orais transmitidos através das 

entrevistas estruturadas no seguinte tópico: 

Significado da paisagem do Centro de Teresina – as questões organizadas neste 

tópico tiveram o intuito de apreender os significados que a paisagem do Centro tem e teve 

para os diferentes grupos culturais, reveladas através dos elementos de destaque da paisagem, 

apontados por estes grupos, para expressar as suas “maneiras de ver”.  
 

5.2.1 Moradores 

 
Quando se questionou às moradoras a respeito dos significados do Centro, as repostas 

ressaltaram os aspectos subjetivos, do sentimento, da emoção, da referência histórica e 

cultural que os elementos morfológicos representam para Teresina e deveriam ser 

transmitidos para as outras gerações. Segundo o depoimento, o Centro: 
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“Significa muita coisa, porque ele vive o passado, o passado que já vem bem 
distante e a gente queria que fosse de geração em geração.”169 

 

Por outro lado, após ressaltar que o Centro “vive o passado”, reclama que este passado 

tem sido “jogado fora” com tantas mudanças nos elementos morfológicos que constituem a 

paisagem do bairro, e, para que isso deixe de acontecer deve haver uma “mudança de 

mentalidade” da população. A moradora ressalta que: 

 

“Para que tenhamos referência no futuro para falar de um passado que já se foi, 
para transmitir para os outros que aquilo que os antepassados viram, eles também 
estão vendo(...). É isso que entristece a gente. É ver aquele passado todo 
desmanchando, todo jogado ao léu.” 170 

 

Quando questionados sobre as recordações que tinham do Centro, os entrevistados se 

posicionaram de maneiras diferentes. Enquanto uma delas se posicionou sem nenhum 

saudosismo, como está expresso no seguinte depoimento: 

 

“Na minha época era diferente. Nós tínhamos a Praça Pedro II, o Teatro 4 de 
setembro que dava festas em beneficio da Igreja do Amparo, mudou completamente 
(...) não vamos viver recordando (...)Eu não desprezo meu passado, meu passado é 
muito importante mas eu acho que nada como o dia de hoje.”171 

 

A outra entrevistada recorda do “convívio de amizade” que possuía com os vizinhos: 
 

“Era como se fossemos irmãos (...), companheirismo que pouca gente tem. Ninguém 
se visita, ninguém faz mais nada.”172 

 

No entanto, ambas recordaram o convívio existente nas praças, apesar de que, a 

primeira não possuía nenhum saudosismo, a segunda refere-se as estes elementos da seguinte 

forma: 

 

“Se tivesse a pracinha com segurança, a gente ia passar uma tarde lá (...) porque 
distraía as pessoas. Era tão bom, ver jardim, para fazer bem a vista. Na imaginação 
da gente faz como se fosse uma cena passando(...). A gente espera que no futuro 
tenha governante que tenha interesse de ver a cidade crescer conservando, pelo 

                                                 
169 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
170 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
171 M.G.A.M., 79 anos, empresária,  moradora. 
172 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 
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menos para termos alguma coisa da nossa memória para que a gente possa se 
sentir feliz.”173 

 

Este depoimento revela o quanto a recuperação das praças pode contribuir, tanto para a 

amenidade visual como para proporcionar momentos de lazer, não só para os moradores do 

bairro, mas para a população como um todo. 

 

5.2.2 Camelôs 

 
Para o representante deste grupo cultural o Centro é uma “grande necessidade do 

trabalho”. Segundo o seu depoimento, o Centro é importante: 
 

“porque nós aqui estamos servindo a uma classe social. (...) porque hoje quase todo 
mundo compra na nossa mão aqui, só não compra aquelas madames, mulher de 
deputado, de senador, esse pessoal não vem aqui, ou o alto comerciante. Vão para o 
shopping.” 

 

Ressalta também a importância do Centro como o local de origem da cidade: 

 

“Na realidade, cada cidade tem o seu objetivo que é crescer, mas crescer 
ordenadamente e tem também o zelo pelo seu início, onde foi iniciada.” 

 

Em relação ao depoimento do entrevistado, o Centro está relacionado com a profissão 

exercida pelo grupo que ele representa, pois, quando foi questionado sobre o significado do 

bairro o termo “trabalho” foi a primeira expressão utilizada pelo representante do grupo. 

Desta mesma forma, quando questionado sobre as recordações que possuía do bairro, as suas 

referências estão sempre relacionadas ao setor comercial, como mostra o seguinte 

depoimento: 
 

“Eu tenho recordações que quando eu cheguei aqui e não tinha ninguém. O 
comércio era pouco. Eu lembro que eu era o único cliente dentro da loja, então a 
clientela é pouca mesmo. E o resto é a rua que não tinha muito conforto (...) a gente 
encontrava alguém, conversava, ia para uma praça.” 

 

No entanto, quando descreve a paisagem, o verde representado pelas praças, é o que 

primeiro vem à mente do entrevistado: 
 

“A paisagem mais bonita do Centro é o verde, essas árvores, eu acho isso lindo, 
mas Teresina está perdendo um pouco dessa característica (...) e tem alguns prédios 
que ajudam a embelezar, mas o que a gente acha lindo mesmo são as praças (...). 
Existe uma coisa que tira a estética, é o próprio camelô, a banca do camelô, ela tira 

                                                 
173 I.R.C., 68 anos, advogada, moradora. 



 139

a estética da paisagem. Ela muda muito. Pra quem está de cima até é bonito, mas 
pra quem está lá embaixo acha feio. E tem muita coisa descaracterizando. Tem 
muitos locais bonitos, quando você vê numa foto você se apaixona.” 

 
5.2.3 Lojistas 

 
Para o representante deste grupo cultural, o Centro e a cidade não podem ser 

analisados separadamente: 
 

“É até difícil pra mim falar do Centro, especificamente. Porque eu sou um 
teresinense apaixonado, completamente apaixonado, e Teresina para mim significa 
muito, é uma cidade que foi planejada para ser capital(...)”. 

 

E se refere ao Centro como uma “imundice” quando compara a poluição do bairro ao 

restante da cidade, referindo-se à poluição visual provocada pelos ambulantes na rua 

Simplício Mendes. Segundo o seu depoimento, Teresina:  
 

“é bonita, é limpa, é toda esquadrinhada, toda bacaninha, tem dois rios que ajudam 
a embelezar, tem não sei quantas pontes. E o Centro é uma sujeira, uma 
desorganização. Até as próprias lojas são feias, porque não vale a pena você vai 
ajeitar uma fachada de uma loja na (rua) Simplício Mendes o que adianta? 
Ninguém vê?” 

 
A rua Simplício Mendes é hoje local onde os camelôs estão localizados, o que 

demonstra que estes são dois grupos culturais que têm interesses distintos e conflitantes e, 

apesar das inúmeras negociações entre esses grupos, enquanto os camelôs não forem retirados 

das ruas, não irão conviver de forma harmoniosa. 

Quando questionado sobre as recordações que tem do Centro, o representante do 

grupo, por ser ex-morador do bairro, refere-se a alguns elementos, como edifícios, ruas, que 

estavam relacionadas com seu cotidiano. 
 

“(...) eu andava de bicicleta em torno do (colégio) Diocesano, descendo a São 
Pedro, subindo. Passei a vida caminhando para o (Cine) Royal para assistir filme 
(...). Tantas coisas boas! O próprio comércio. Nossa vida era o Centro.” 

 

Ao descrever a paisagem do Centro, as praças e a arborização como um todo, são 

citadas como uma “marca” na paisagem do bairro: 
 

“A paisagem do Centro é muito marcada pelas próprias praças (...) é 
impressionante. É muito marcante a Frei Serafim e as praças. A Frei Serafim é 
muito bonita e você tem a presença muito forte de árvores, e torna muito bonito”.  

 

A presença dos camelôs seria para este representante o que não lhe agradaria na 

paisagem do bairro, segundo ele: 
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“o mais feio é principalmente a Álvaro Mendes e a Simplício Mendes, onde há 
aquela quantidade de camelô absurda.” 

5.2.4. Motoristas 

 
O motorista de ônibus ressaltou que o Centro é para ele “crescimento”, 

“desenvolvimento”, onde se “encontra tudo”. Para o taxista, que também é morador do bairro 

e local onde nasceu, o Centro significa “a vida”, pois foi através da “praça” que ele se criou e 

criou os filhos. 

Nesse contexto, o representante dos motoristas, quando questionado quanto aos 

significados que o Centro tem para ele, disse que o bairro significava vida, expressa de 

maneiras distintas, relacionada à fonte de sobrevivência ou de dinamicidade. Segundo os 

depoimentos desses entrevistados, 
 

“Hoje o número de carros é exorbitante, a gente fica recordando o passado, a 
tranqüilidade, eu trabalhava dia e noite, viajando, as viagens foram acabando 
porque os meios de transporte foram melhorando e o táxi foi perdendo valor para 
viajar para outras cidades.” 174 

 

“O que eu acho mais bonito são as propostas que a prefeitura vem fazendo, porque 
ninguém tem assim uma coisa para se destacar no Centro de bonito, de belo. O 
governo quer fazer e tem medo do comércio informal. Os hotéis novos, as reformas 
dos velhos, o (hotel) Metropolitan, que vem valorizando a nossa cidade (...)”.175 

 

“Tem a (rua) Paissandú, que eu não havia falado, que é onde existia o maior 
número de casas noturnas, que era freqüentada por muitas autoridades(...). É isso, 
e os ambulantes. Acho o verde bonito e feio os vândalos, a prostituição, pessoas 
mendigando, isso aí é o lado ruim.”176 

 
5.2.5 Profissionais do pólo de saúde 

 
O médico faz uma relação entre o Centro e o corpo humano, quando ressalta que o 

bairro é “coração”, “a vida” da cidade: 
 

 “(...) no momento penso que o centro da cidade é o coração, ali que vai nascer a 
idéia da concretização, da aproximação, da harmonia, da auto estima, da vontade 
de estar aqui na cidade (...). Ali que morou, nasceu, desenvolveu, aquele negócio do 
ciclo vital (...). na minha opinião é extremamente importante ter uma conotação 
nesse sentido, ser a vida, o coração da cidade onde deveria ser onde as pessoas 
degustassem de toda as coisas.” 

 
 

                                                 
174 F.C.P.M., motorista de táxi. 
175 F.C.P.M., motorista de táxi. 
176 A.M.P., motorista de ônibus, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Piauí. 
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5.2.6 Arquitetos e planejadores urbanos 

 
Segundo o arquiteto coordenador do Plano de Ação do Centro, o significado do 

Centro recai sobre a “história de um bom tempo de infância” e na sua relação com a origem, o 

nascimento da cidade. Para ele o bairro: 
 

“Foi fundamental, de importância total a referência do Centro, muito pulsante e 
também uma boemia. O Centro sempre me passou esta imagem. Eu gostava de 
música e o grande poeta ficava no Cais ou na praça do Liceu. Primeiro pela 
referência que todo Centro tem relacionado à cidade. O Centro foi onde nasceu a 
cidade, tem o lado histórico, afetivo.”177 

 

Uma outra questão ressaltada pelo arquiteto foi o “poder de confluência” do bairro, 

considerando-o como o local mais “eclético” e “democrático” da cidade: 
 

“O Centro agrega tudo, a gente consegue colocar no Centro toda a população. Vai 
o rico, vai pobre, vai o camelô, vai comerciante, vendedor de galinha, vai o idoso, 
ou seja, a confluência do Centro é fundamental. (...) é totalmente diferente, por isso 
que eu acho que o investimento em benefício do Centro, você está privilegiando a 
cidade toda.” 178 

 

Quanto ao significado do bairro para a representante do IPHAN, ele está relacionado à 

uma “imagem positiva” da cidade: 
 

“O Centro faz parte da minha vida (...). Apesar de todos os problemas ele é a 
imagem mais positiva que eu tenho da cidade. (...) Ele tem um potencial, eu fico 
imaginando como ele pode ser bom, falta uma política de perseverança.”179 

 

Ressalta também que é o local onde as pessoas podem ver “a arquitetura da cidade” e 

também a importância do “uso coletivo” do bairro: 

 
“(...) nos outros bairros você só vê muro e rua. (...) os únicos locais que as fachadas 
estão abertas para o público, para o transeunte, é o Centro. Apesar de todas essas 
propagandas é onde a arquitetura se abre para o coletivo. É uma coisa voltada 
mais para o uso coletivo do que para o uso individual, a não ser no bairro popular, 
mas nos bairros de classe média de Teresina o caráter social é muito 
individualizado, praticamente não tem vida coletiva a não ser no shopping. É outra 
postura.”180 

 

Nesse item, assim como no item anterior, foram expressos, através de depoimentos 

orais, os significados que tem o Centro para os grupos culturais inseridos neste estudo, 
                                                 
177 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
178 J.M.C., arquiteto e planejador urbano, coordenador do Plano de Ação do Centro. 
179 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
180 D.M.F., arquiteta e planejadora urbana, diretora do IPHAN/PI. 
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ficando evidente que são distintas as consciências e as experiências destes grupos com relação 

ao bairro. No entanto, existe uma unanimidade no que se refere à permanência de alguns 

elementos morfológicos, principalmente suas praças e os edifícios do seu entorno, que 

segundo a maioria representam a identidade do bairro. 

Também a maioria se refere ao significado do Centro como “origem” e “vida” da 

cidade, com várias conotações e ressaltam a importância da harmonia nas formas atuais dos 

seus elementos morfológicos, no intuito de resgatar a memória dos teresinenses. Entre os 

membros desses grupos culturais, houve aqueles que expressaram o significado do bairro de 

forma mais objetiva, e outros ressaltaram os aspectos subjetivos, ligados ao sentimento e à 

emoção que esses elementos lhes transmitem. Ainda, alguns grupos demonstraram que a 

formação profissional e intelectual lhes dá uma visão mais crítica sobre a paisagem do bairro, 

influenciando o significado que esta tem para eles. 

Assim, significados como “o registro de um passado”, a prestação de “serviço a uma 

classe social”, local de “encontro”, “coletividade”, ”confluência” de tudo e de todos, 

“sujeira”, quando comparado ao restante da cidade, “o berço”, o “coração” da cidade foram 

ressaltados nos depoimentos.  

De acordo com o que se apreendeu através dos depoimentos orais, os significados dos 

elementos que constituem a paisagem do bairro Centro da cidade de Teresina são diversos. 

Tendo em vista esse contexto, a forma como esses grupos foram confeccionando as paisagens 

do Centro no recorte pesquisado, resultou em choques e em alguns momentos em adequações, 

pois os grupos que detinham um maior poder aquisitivo queriam que fossem consideradas as 

suas “maneiras de ver” a paisagem. Desta forma, esta é a parte da cidade que expressa na 

morfologia da sua paisagem a grande diversidade de relações sócio-espaciais decorrentes dos 

grupos culturais que permanecem dando “vida” ao Centro. 

As relações que esses grupos culturais estabelecem com os elementos morfológicos 

que constituem a paisagem do Centro se expressam na forma como a paisagem do bairro está 

construída atualmente, pois ela é o resultado da ação desses grupos, segundo as suas múltiplas 

“maneiras de ver”. No entanto, as relações que não são estabelecidas pelos demais grupos 

culturais, também constroem a sua paisagem, pois quando eles não se envolvem na 

permanência, ou na mudança dos seus elementos morfológicos estão deixando que a paisagem 

seja construída segundo as “maneiras de ver” de apenas uma pequena parcela da população. 

Assim, como foi ressaltado no início deste capítulo, as paisagens estão em constante 

evolução e novos elementos se inscrevem na história da paisagem do bairro Centro e farão 



 143

com que esta possua um outro significado e, assim, continuamente, novos elementos que 

venham a surgir e que irão desaparecer farão com que estes significados mudem.  

O que deu impulso a este estudo foi a necessidade de incluir os diferentes significados 

atribuídos aos elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro Centro nas 

discussões que resultam em transformações urbanas no bairro e, para que alguns destes 

elementos permaneçam inscritos nesta paisagem. Um destes elementos é o rio Parnaíba, 

interceptado da paisagem do bairro pela obra de ampliação da linha férrea do metrô.  

No entanto, nem todos os grupos culturais entrevistados foram contra a continuidade 

da obra, o que veio confirmar que o arquiteto planejador urbano, na sua prática profissional, 

muitas vezes executa suas propostas a partir dos próprios pressupostos. Na realidade, quando 

analisa as relações sócio-espaciais existentes nas cidades, ou seja, vivencia a sua dinâmica, os 

significados são diferentes da sua expectativa, e, assim, podem mudar. 

Neste contexto, o intérprete deste estudo, também exercendo esta mesma função, não 

tem como se abstrair desta questão, da sua prática profissional, pois ela influi na sua “maneira 

de ver”. Dessa forma, nesta análise também está refletido o que o pesquisador pensa porque, 

segundo a abordagem do método hermenêutico, adotada neste estudo, cada grupo representa a 

paisagem de forma diferente e o trabalho do pesquisador torna-se um trabalho de 

interpretação da paisagem, segundo sua própria simbologia, não deixando de inserir também a 

sua “maneira de ver”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Dissociar os estudos sobre a urbanidade e as pesquisas sobre morfologia urbana 
acarreta a perda da questão urbana em sua especificidade. A cidade não dissocia: 
ao contrário, faz convergirem, num mesmo tempo, os fragmentos de espaço e os 
hábitos vindos de diversos momentos do passado. Ela cruza a mudança mais difusa 
e mais contínua dos comportamentos citadinos com os ritmos mais sincopados da 
evolução de certas formas produzidas. A complexidade é imensa.” (Lepetit, 2002, p. 
141) 

 

Os significados das paisagens dos “centros tradicionais” diferem entre os grupos 

culturais que vivenciam e vivenciaram estes locais e, difere também, no seio destes grupos. A 

“complexidade” para as suas interpretações “é imensa”, porque envolve o entendimento das 

relações sócio-espaciais existentes nas cidades ao longo do tempo. E, estas relações, 

estabelecidas entre os grupos culturais e os elementos morfológicos que constituem as 

paisagens urbanas, resultam na permanência ou mudança destes elementos. 

Desta forma, a abordagem da Nova Geografia Cultural, desenvolvida pelos geógrafos 

anglo-saxões e o método morfológico utilizado por arquitetos planejadores urbanos, ambos 

utilizados neste estudo, constituem um exercício na busca do entendimento da complexidade 

das questões urbanas, resultando em mais um instrumento a ser inserido nos debates que 

orientam as transformações das paisagens dos centros históricos. 

No bairro Centro da cidade de Teresina, estão localizados elementos morfológicos que 

são registros da memória dos teresinenses, como seus edifícios, suas praças, seu traçado e o 

rio Parnaíba com as suas pontes. Assim, os grupos culturais que vivenciam o bairro 

estabelecem relações de usos diferenciadas com cada um destes elementos, e possuem 

interesses distintos e conflitantes. Estas relações são resultantes da expansão da cidade com a 

criação de outros bairros habitados por uma população de maior poder aquisitivo, da 

ocupação das suas periferias, do desenvolvimento do Pólo de Saúde e da ocupação dos 

espaços públicos do Centro de forma privada, tendo como conseqüência o abandono de uma 

camada da população e a transformação de elementos representativos para a memória da 

cidade. 

Dentre estes grupos, selecionaram-se aqueles que estiveram e estão presentes nos 

debates iniciados a partir do final da década de 1980, quando o bairro Centro entrou em crise 

decorrente dessas novas relações sócio-espaciais que se estabeleceram em Teresina. Sendo 

assim, moradores, camelôs, motoristas, lojistas, profissionais do Pólo de Saúde e arquitetos 

planejadores urbanos expressaram suas diferentes “maneiras de ver” a paisagem do bairro, 

que resultam na atribuição de diferentes significados para a sua paisagem.  
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Os moradores, expectadores de todas as mudanças existentes no bairro, relembraram o 

convívio existente nas praças e o abandono dos vizinhos que se deslocaram para outros 

bairros da cidade. Assim para eles, ao mesmo tempo em que o Centro relembra um passado 

de convivência, de familiaridade, significa também uma falta de respeito a este passado, pela 

utilização de forma degradante principalmente dos seus espaços públicos, ou seja, ruas e 

praças. 

Quanto aos camelôs, grupo cultural que se utiliza destes espaços públicos através do 

comércio informal, o significado do Centro remete ao trabalho, à prestação de um serviço 

para uma camada da população que não tem condições de comprar nos shoppings da cidade. 

Os camelôs, assim como os lojistas, são os grupos culturais que participam continuamente dos 

debates sobre o Centro da cidade de Teresina.  

Para o lojista, representante deste grupo cultural, o bairro Centro e a cidade são 

indissociáveis, e ressalta o bairro como um local poluído visualmente, se referindo à poluição 

que os camelôs representam, atrapalhando o melhor desenvolvimento do comércio. Quanto 

aos motoristas o Centro é a vida, é o dinamismo da cidade, é onde se encontra tudo e todos.  

Segundo os profissionais do Pólo de Saúde, o bairro é o coração da cidade, é o local 

que serve para levantar a auto-estima da população, o local que todos devem estar. E, para os 

arquitetos e planejadores urbanos, o Centro é a referência que todos devem ter da evolução da 

cidade, é a origem, e representa a imagem positiva da cidade. 

Existiu uma unanimidade quanto ao caráter de confluência do bairro. Confluência de 

pessoas, classes sociais, de estilos arquitetônicos, de culturas, que precisa ser mantida, mas de 

uma forma harmoniosa. Cabe à população, o envolvimento nos debates que resultam na 

transformação da paisagem do bairro, para que esta paisagem expresse a “maneira de ver” 

não apenas de uma parcela da população.  

Outra unanimidade se refere à importância dos conjuntos formados pelas praças e 

edificações existentes no seu entorno. Assim, conclui-se que a recuperação destes elementos e 

as atividades neles exercidas se constituem num primeiro passo para que o bairro continue 

vivenciado por toda a população da cidade. 

Verificou-se que nem todos os grupos estabelecem relações de usos com todos os 

elementos morfológicos aqui analisados. No entanto, eles elementos não deixam de possuir 

um significado para estes grupos, como o rio Parnaíba, considerado elemento vital para a 

cidade. 

Para se chegar a estas conclusões, de forma que as diferentes “maneiras de ver” 

estejam presentes nos debates que resultam em transformação das paisagens, o exercício da 
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cidadania precisa ser efetivado, pois a diversidade de grupos culturais que se envolvem nos 

debates é muito reduzida, sendo constituída por aqueles que possuem maior poder aquisitivo e 

transformam a paisagem de acordo com seus interesses.  

Segundo Santos (1987, p.41-43), “onde o indivíduo é também cidadão, pode desafiar 

os mandamentos do mercado e, diferente do consumidor, tem direito ao debate sobre os 

objetivos de suas ações públicas ou privadas”, caso contrário, o espaço vivido consagra 

desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um “espaço sem cidadãos”. 

Esta ausência de uma “cultura cívica forte”, de um exercício da cidadania deixa as paisagens 

urbanas à mercê de grupos culturais que transformam os elementos morfológicos de acordo 

com seus interesses, que na maioria das vezes são apenas econômicos.  

O que se pretende destacar neste estudo é a importância da interpretação dos 

significados do conjunto de elementos morfológicos que constituem a paisagem do bairro 

Centro da cidade de Teresina e que atualmente estão no cerne de uma discussão sobre o 

processo de “Revitalização do Centro”. Estes significados precisam ser considerados como o 

resultado de manifestações culturais existentes na cidade ao longo do tempo e a interpretação 

destes significados auxilia na apreensão da heterogeneidade de “maneiras de ver” as 

paisagens do bairro. 

A paisagem do bairro Centro expressa a camada de significados atribuídos aos seus 

elementos morfológicos ao longo do tempo. Novos elementos serão intergrados à esta 

paisagem, muitas vezes em decorrência da desintegração de outros, refletindo as novas 

relações sócio-espaciais existentes no bairro e, conseqüentemente, na cidade. Finaliza-se 

assim, este estudo com as palavras de Cosgrove (1998, p.109): 

 
“O que se propõe aqui não supõe conhecimento profundo ou especializado, apenas 
vontade de olhar, de fazer a pergunta inesperada e estar aberto a desafios, a 
suposições tomadas como certas”. 
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ANEXO 1: ROTEIRO ENTREVISTA APLICADA AOS MORADORES 
 
 
 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de instrução 
6. Local de moradia 
7. Local de trabalho 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para morar? 
2. Você gosta desta área para morar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando você chegou a esta área como ela era? O que mudou?  
2. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você vê alguma perspectiva de 

mudança? 
 

d) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as edificações que você mais gosta? Você participa das discussões que 
envolvem a permanência destas edificações? Qual a sua posição? 

2. Você utiliza as praças do centro? Quais? Como? 
3. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Porque? Quais os problemas 

que você observa nas ruas e avenidas do Centro? 
4. Você utiliza o rio Parnaíba? Como? Você participa das discussões que envolvem a sua 

regeneração? Qual a importância do rio para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba? 
6. Quais as vantagens e desvantagens de morar no Centro? 
7. Qual a importância do Centro para você e para a sua família? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 
2. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação de 

clínicas médicas, farmácias e pensões no entorno dos hospitais?  
3. E a demolição de edificações no Centro para a instalação de estacionamentos 

privados? 
4. O que você acha da reforma das praças do Centro? 
5. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 

a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização de ruas para 
a instalação do comércio informal? 

6. Quais as propostas de Revitalização do Centro que você conhece? O que você acha 
delas? 
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f) SIGNIFICADO DA PAISAGEM DO CENTRO DE TERESINA 
1. Até agora eu lhe questionei sobre alguns elementos que caracterizam a paisagem do 

centro de Teresina, como suas ruas e pontes, as praças, as edificações e o rio Parnaíba, 
então, o que estes elementos significam para você? O que é o centro para você? 

2. Que recordações você tem do Centro?  
3. Como você descreveria a paisagem do Centro? Que coisas bonitas ou feias você vê na 

sua paisagem? 
 
(Este último igual para todos os grupos culturais entrevistados) 
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ANEXO 2:  ROTEIRO ENTREVISTA APLICADA AOS CAMELÔS 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de instrução 
6. Local de moradia 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para trabalhar? 
2. Você gosta desta área para trabalhar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando você começou a trabalhar nesta área como ela era? O que mudou? 
2. Como a construção dos Shoppings Centers alterou as vendas no comércio informal no 

Centro?  
3. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você alguma perspectiva de 

mudança? 
 
d) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as edificações que você mais gosta? Você participa das discussões que 
envolvem a permanência destas edificações? Qual a sua posição? 

2. Você utiliza as praças do centro? Quais? Como? 
3. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Porque? Quais os problemas 

que você observa nas ruas e avenidas do Centro? 
4. Você utiliza o rio Parnaíba? Você participa das discussões que envolvem a sua 

regeneração?  Qual a importância do rio para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba?  
6. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar no Centro? 
7. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como de lojas comerciais? 
2. Qual a sua posição com a mudança de uso das edificações residenciais para a 

construção de clínicas médicas, farmácias, hotéis, pensões no entorno dos hospitais no 
Centro?  

3. E a demolição de edificações para a instalação de estacionamentos privados?O que 
você acha da reforma das praças do Centro? 

4. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 
a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização de via 
públicas para a instalação do comércio informal? 

5. Quais as propostas de Revitalização do Centro que você conhece? O que você acha 
delas? 

6. O que você acha da construção de um shopping para os vendedores ambulantes? 
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ANEXO 3:  ROTEIRO ENTREVISTA  APLICADA AOS LOJISTAS 
 

 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de  instrução 
6. Local de moradia 
7. Local onde trabalha 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para instalar seu comércio? 
2. Você acha que este local apresenta vantagens para o seu comércio? Quais?  
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando você chegou a esta área como ela era? O que mudou?  
2. Como a construção dos Shopping Centers alterou as vendas no comércio do Centro? 
3. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você vê alguma perspectiva de 

mudança? 
 
d) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as edificações que você mais gosta? Você participa das discussões que 
envolvem a permanência destas edificações? Qual a sua posição? 

2. Você utiliza as praças do centro? Quais?Como? 
3. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Quais os problemas que você 

observa nas ruas e avenidas do Centro? 
4. Você utiliza o rio Parnaíba? Como? Você participa das discussões que envolvem a sua 

regeneração? Qual a importância do rio para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba? 
6. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 
7. Quais as vantagens e desvantagens de ter seu comércio no Centro? Você pensa em 

investir mais nesta área? 
8. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 
2. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação de 

clínicas médicas, farmácias, hotéis e pensões no entorno dos hospitais?  
3. O que você acha da reforma das praças do Centro? 
4. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 

a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização ruas para a 
instalação do comércio informal? 

5. E a demolição de edificações para a instalação de estacionamentos privados? 
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6. Quais as propostas de Revitalização do Centro que você conhece? O que você acha 
delas? 

7. O que você acha da construção de um shopping para os vendedores ambulantes? 
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ANEXO 4:  ROTEIRO ENTREVISTA APLICADA AOS MOTORISTAS 
 
 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de  instrução 
6. Local de moradia 
14. Rua ou praça do “ponto de táxi” 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para trabalhar? 
2. Você gosta desta área para trabalhar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando você começou a trabalhar nesta área como ela era? O que mudou? 
2. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você vê alguma perspectiva de 

mudança? 
 

d) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Quais os problemas que você 
observa nas ruas e avenidas do Centro? 

2. Quais as edificações que você mais gosta? Você participa das discussões que 
envolvem a permanência destas edificações? Qual a sua posição? 

3. Você utiliza as praças do centro? Quais?Como? 
4. Você utiliza o rio Parnaíba? Como? Você acha importante a sua regeneração? Qual a 

importância da presença do rio para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba?   
6. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar no Centro? 
7. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como de lojas comerciais? 
2. E a demolição de edificações para a instalação de estacionamentos privados? 
3. O que você acha da mudança de uso edificações residenciais para a instalação de 

clínicas médicas, farmácias, hotéis e pensões no entorno dos hospitais?  
4. O que você acha da reforma das praças do Centro? 
5. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 

a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização de ruas para 
a instalação do comércio informal? 

6. Quais as  propostas de Revitalização do Centro que você conhece? O que você acha 
delas? 
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ANEXO 5: ROTEIRO ENTREVISTA APLICADA AOS PROFISSIONAIS 

DO PÓLO DE SAÚDE 
 

 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de  instrução 
6. Local de moradia 
7.   Local de trabalho 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para instalar seu hospital? 
2. Você gosta desta área para trabalhar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando o hospital foi instalado nesta esta área como ela era? O que mudou? 
2. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você vê alguma perspectiva de 

mudança? 
 
d) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as edificações que você mais gosta? Você participa das discussões que 
envolvem a permanência destas edificações? Qual a sua posição? 

3. Você utiliza as praças do centro? Quais?Como? 
2. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Quais os problemas que você 

observa nas ruas e avenidas do Centro e como você se posiciona com relação a eles? 
4. Você utiliza o rio Parnaíba? Como? Você acha importante a sua regeneração? Qual a 

importância do rio para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba?   
6. Quais as vantagens e desvantagens de instalar um hospital no Centro? Você pensa em 

investir mais na área do Centro? 
7. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 

para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 
2. O que você acha da mudança de uso edificações residenciais para a instalação de 

clínicas médicas, farmácias, hotéis e pensões no entorno dos hospitais?  
3. E a demolição de edificações para a instalação de estacionamentos privados? 
4. O que você acha da reforma das praças do Centro? 
5. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 

a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização ruas para a 
instalação do comércio informal? 

6. Quais as propostas de Revitalização do Centro que você conhece? O que você acha 
delas? 



 162

ANEXO 6:  ROTEIRO ENTREVISTA APLICADA AOS ARQUITETOS E 

PLANEJADORES URBANOS 
 
 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de  instrução 
6. Local de trabalho 
  

b) CONHECIMENTO SOBRE O RECORTE DA PESQUISA 
1. Quando você começou a intervir nesta área como ela era? O que mudou? 
2. Quais os principais problemas existentes no Centro? Você vê alguma perspectiva de 

mudança? 
 
c) RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM A 
PAISAGEM DO CENTRO 

1. Quais as edificações que você mais gosta? Porque? Você acha importante a 
permanência destas edificações? 

2. Você utiliza as praças do centro? Quais?Como? 
3. Quais as ruas e avenidas do Centro que você mais gosta? Quais os problemas que você 

observa nas ruas e avenidas do Centro? 
4. Você utiliza as margens do rio Parnaíba? Como? Você se envolve no debate sobre a 

sua regeneração? Qual a importância do rio Parnaíba para a cidade? 
5. Você  utiliza as pontes sobre o rio Parnaíba? 
6. Quais as vantagens e desvantagens ter um projeto executado no Centro? 
7. Quando você realiza alguma intervenção no Centro você analisa os efeitos para a sua 

paisagem? Como? 
8. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 

 
d) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES URBANAS 

1. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação de 
clínicas médicas, farmácias, hotéis e pensões no entorno dos hospitais?  

2. E a demolição de edificações para a instalação de estacionamentos privados? 
3. O que você acha da reforma das praças do Centro? 
1. O que você acha da modificação de algumas ruas e avenidas, como a rua climatizada, 

a ampliação da linha férrea do metrô na avenida Maranhão e a utilização ruas para a 
instalação do comércio informal? 

4. Na sua opinião  a lei de uso ocupação do solo influencia na formação da paisagem do 
Centro? O que acha que poderia mudar nesta lei?  

5. Qual a importância do Centro para você e para o seu trabalho? 
6. Quais as discussões referentes às propostas de Revitalização do Centro que você 

participou? O que você acha delas? 
7. Na sua opinião quem são beneficiados com esses projetos? 

 
 


