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“Para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do 
Senhor fez isso [...]”. (Isaías 41: 20, Bíblia de Referência Thompson) 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva compreender as transformações socioespaciais que o uso imprime nas 
praças, a partir do estudo de caso da Praça de Deodoro em São Luís – MA. A Praça Deodoro 
é um dos espaços livres públicos mais populares da área central da cidade, caracterizada como 
local de comércio e de passagem, por ser intensamente usada pelo comércio informal e como 
ponto de parada de ônibus. Baseando-se no método de leitura da imagem de uma área urbana, 
realizou-se a leitura do cotidiano da praça, tendo como enfoque os usos ali realizados a partir 
da identificação de territórios. Constatou-se que, embora sendo intensamente utilizada como 
local de comércio e passagem, a praça revela-se pelo uso, como um instrumento em potencial 
para o reordenamento de atividades diárias, o que aponta para sua futura apropriação. Com 
este estudo, pretende-se contribuir para a elaboração de projetos paisagísticos para praças, 
dentro de uma concepção de planejamento que considera a relevância da dimensão da vida 
cotidiana.  

ABSTRACT 

This study has the purpose of understanding the socio-spatial transformation in the use of 
squares, starting from the case study of Deodoro Square in São Luís-MA-Brazil. The Deodoro 
Square is one of the most popular free public spaces in the central area of the city, known as a 
place for market and people transit, because of the informal market and the numerous bus 
stops. Based on the method of image reading of a urban area, it was done the reading of the 
routine of that square, focused on the identification of territories uses. It was evidenced that 
even being used as a place for marked and people transit, the square reveals itself through its 
uses, as a potential instrument for the reordering of daily activities, what points out to its 
future appropriation. With this study it is intended to contribute with the elaboration of 
squares landscaping in a planning conception that considers the relevance of daily life 
dimension. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho serão desenvolvidas algumas reflexões em torno dos espaços livres públicos no 

âmbito do cotidiano. Falar-se-á, particularmente, sobre as praças e, mais especificamente, 

acerca das transformações socioespaciais que o uso imprime nesse espaço público.  

Os espaços livres públicos têm funções relevantes no espaço urbano e, geralmente, são 

abordados pelas suas qualidades estéticas ou ambientais, esquecendo-se de seu papel como 

lugar público. Nesta pesquisa, a preocupação está centrada principalmente na vivência desses 

espaços como livres e públicos. Logo, considerar o uso no cotidiano é indispensável para o 

entendimento de como esse espaço público funciona. 

Dentro do conjunto de espaços livres públicos estão as praças que, desde os tempos mais 

remotos, são locais de expressão da vida coletiva, vistas como o espaço do cidadão, centros de 

convergência, encontro, troca, chegando a serem consideradas como o mais típico lugar da 

vida urbana cotidiana (GLUSBERG, 1996).  Como espaços livres públicos, as praças devem 

estar livres ao acesso, à circulação, ao funcionamento, ou seja, acessíveis a todos, sem coerção 

ou discriminação.  

Contudo, na cidade contemporânea, de modo geral, as praças têm sido transformadas em 

espaços privatizados [especialmente pelo comércio informal] e descaracterizados, 

especificamente no que diz respeito às suas características essenciais de livre acesso, 

circulação e domínio público. É crescente a conceituação das praças como espaços de 

passagem, fluxo e não-permanência. Isto quer dizer que as gradativas alterações nas práticas 

socioespaciais do mundo contemporâneo repercutem de forma direta, concreta e visível no 

espaço livre público. Assim, estudar essas transformações socioespaciais remete à esfera do 

cotidiano, do dia-a-dia, dos usos ali realizados e, conseqüentemente, da ação dos usuários. 

No cotidiano, é pelo uso que as praças são transformadas. Aquele espaço livre público, a 

priori disponível para todos, se converte, por exemplo, em local de trabalho. Logo o que era 

de todos passa a ser território de um grupo e assim se tem muitas praças em uma só praça. 

Tem-se um espaço livre público em potencial, dividido em pequenos espaços privados, em 

busca de uma adequação às necessidades de cada um. Mas, a despeito de todas as 

transformações, algumas que, inclusive, degradam e deterioram o espaço livre público, 

acredita-se que há potencialidades espaciais que hoje estão relegadas, que se devidamente 
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identificadas, constituem-se elementos para a reversão do processo de privatização do que é 

público, colaborando, inclusive, para um incentivo à vida pública.  

 Dessa realidade, surgem algumas inquietações: O que o cotidiano pode revelar em uma praça 

intensamente usada como local de comércio e passagem? Quais as suas potencialidades? Para 

responder estas questões, escolheu-se como estudo de caso, a “Praça Deodoro” em São Luís – 

MA. 

A cidade de São Luís apresenta em seu Centro Histórico um quantitativo de 42 espaços 

públicos, dos quais 34 são praças (IPLAM, 2002). Essas praças estão distribuídas nas três 

zonas em que está setorizado o Centro Histórico, quais sejam: Zona de Proteção Histórica, 

Zona Central e Zona de Interesse Social. Na Zona de Proteção Histórica, existem dois limites 

de tombamento: federal e estadual. No limite de tombamento estadual, em uma área de 160 

ha, tem-se 14 praças, sendo a “Praça Deodoro” uma delas.  

A “Praça Deodoro” é uma praça histórica, porém assim é considerada não somente pelo fato 

de estar dentro de uma zona de tombamento, como também porque tem sua origem ligada a 

um fato histórico marcante na história da cidade: onde se localiza a referida praça hoje, 

outrora foi o Largo do Quartel, sendo esse logradouro lindeiro ao 5º Batalhão de Infantaria, 

primeiro quartel português do Brasil colonial (MARQUES, 1970, p.430).  

Ressalta-se que a escolha da “Praça Deodoro” não está ligada só a fatos históricos, mas 

também à realidade atual desse espaço público. A Praça Deodoro é uma das praças mais 

usadas da cidade; é por onde circula diariamente a maior quantidade de pessoas no centro da 

capital. É uma praça que serve como palco para muitas manifestações populares ligadas à 

história recente da cidade. Como bem afirma a municipalidade, em depoimentos à imprensa 

escrita, essa praça pode ser considerada um dos pontos mais importantes do centro de São 

Luís.  

 Contudo, é um espaço livre público que, ao longo dos anos, tem sido intensamente 

privatizado pelo comércio informal. É um espaço marcado também pela grande quantidade de 

ônibus que fazem ali o seu ponto de parada, o que é traduzido em uma imagem recentemente 

veiculada por uma das emissoras de televisão local quando, ao anunciar a Praça Deodoro, 

mostrou como primeira imagem, ônibus que chegavam e saíam de um dos pontos de parada 

da praça e anunciou que, seja qual for o destino que se pretenda ir, quase todos os ônibus da 
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cidade passam pela “Praça Deodoro”. O vai-e-vem dos ônibus implica no vai-e-vem das 

pessoas que para ali são atraídas, por conta da necessidade de usar o transporte coletivo de 

massa e que fazem da praça um local de passagem. 

Alguns se reportam à praça como um local caótico, sujo e inseguro. Anciãos saudosistas 

lembram-se das retretas e das diversas vezes que foram à praça com esta finalidade e 

lamentam não só a sua inexistência, mas o alto índice de marginalidade que acomete a praça 

na atualidade e que finda por privar-lhes o acesso. Contudo, no consenso geral, a “Praça 

Deodoro” é uma referência para o centro da cidade. Então, como é que a praça mais popular 

da cidade pode apresentar esse cenário tão caótico?  

Certamente a sujeira, a poluição sonora, os altos índices de violência, a deterioração do 

patrimônio construído, a privatização do espaço público para fins particulares são apenas 

alguns dos problemas ali encontrados. Mas assim como fez Arantes (1994) quando de suas 

caminhadas pelo centro de São Paulo, mais especificamente na Praça da Sé, acredita-se que 

há um sentido novo a ser revelado. Caminha-se, então, na busca da resposta às questões 

propostas supracitadas e considera-se o objeto de estudo adequado para respondê-las.

Neste ínterim, esta pesquisa objetivou, de forma geral, compreender as transformações 

socioespaciais que o uso imprime no espaço público, particularmente na praça, por meio da 

delimitação de territórios, no sentido de contribuir para o planejamento de praças, dentro de 

uma concepção de planejamento urbano que enfatiza a relevância da dimensão da vida 

cotidiana.  Para compreender tais transformações, realizou-se a leitura do cotidiano, tendo 

como método a leitura da imagem de uma área urbana.  

O método de leitura da imagem de uma área urbana de Luz Valente é um método de 

conhecimento do meio urbano, através do qual é possível obter, de forma direta e 

personalizada, um retrato global, crítico e interpretativo de uma determinada área, o qual 

permite formar uma idéia de sua constituição, estrutura, características e dinâmica de 

transformação, além de identificar problemas, potencialidades e oferecer orientação para a 

elaboração de propostas de requalificação (PEREIRA, 1996).   

Com a pesquisa, considerando a ação das pessoas no local, e sua compartimentação (LYNCH, 

1999), a partir da identificação de territórios, confirmou-se o pressuposto inicial de que, 

embora intensamente usada como local de comércio e passagem, a praça revela-se pelo uso, 
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como um instrumento em potencial para o reordenamento de atividades diárias, o que aponta 

para a sua futura apropriação.  

Sendo assim, este trabalho faz-se relevante pela importância da “Praça Deodoro” para a 

cidade; por serem poucos os trabalhos que consideram os espaços livres públicos na dimensão 

do cotidiano, tendo como foco os usos; também por sua aplicabilidade a outras praças da 

cidade, assim como para outras praças centrais em centros históricos e, finalmente, pela 

possibilidade de estudo interdisciplinar com os campos da antropologia e da psicologia social.  

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se o 

referencial teórico geral. Com a finalidade de compreender as transformações que o uso 

imprime no espaço, partiu-se do entendimento do espaço livre público no cotidiano, com 

ênfase no uso desse espaço e na sua compartimentação, considerada a partir da delimitação de 

territórios. Tal aprofundamento forneceu também o entendimento sobre a contextualização da 

situação da praça hoje. 

O segundo capítulo é dedicado à exposição da metodologia adotada. A leitura cotidiano da 

“Praça Deodoro”, segundo o método de leitura da imagem de uma área urbana, desenvolveu-

se em quatro etapas: preparação da leitura - enfoque na pesquisa bibliográfica com enfoque 

teórico e histórico; leitura de aproximação – observações iniciais da área, observação das 

relações da área com o entorno; realização da leitura – observação direta semiparticipante, 

mapeamento dos usos, realização de entrevistas e aplicação de formulários; reaproximação e 

releitura – complementação e revisão do trabalho. 

No terceiro capítulo estão os resultados da pesquisa bibliográfica do histórico da praça. Tem-

se um panorama do surgimento dos espaços que caracterizam a “Praça Deodoro”, assim como 

são demonstrados os usos e as transformações socioespaciais ali ocorridos em alguns 

momentos da história.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo, segundo a leitura do 

cotidiano da Praça Deodoro, em que são identificados os seguintes territórios: um território 

sem identificação particular de uma totalidade, o território do terminal, o território do 

comércio, o território do trabalho, o território do estacionamento, o território das 

manifestações populares, o território de oferta de serviços, um potencial para o descanso, a 

pausa e a contemplação.   
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Finalizando, no quinto capítulo, conclui-se a pesquisa apresentando as considerações finais, 

uma revisão do que foi proposto e do que foi realizado e apresentando perspectivas futuras. 
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1 O ESPAÇO PÚBLICO DA PRAÇA NO COTIDIANO 

“Na praça realizam-se actividades cotidianas – encontros e trocas sociais e 
comerciais; actividades excepcionais – teatros, festivais, revoltas; actividades 
comunais – feiras, quermesses, festas – e actividades rituais – paradas, execuções, 
celebrações. Mas é também onde ocorre a circulação em geral, onde se exerce a 
liberdade individual de ir e vir” (VAZ, 1999, p.140). 

Este capítulo apresenta o referencial teórico geral a ser usado nesta pesquisa sobre os espaços 

livres públicos na dimensão do cotidiano. Então, aguça-se inicialmente o entendimento do 

cotidiano da cidade, com ênfase no uso do espaço livre público e sua compartimentação, ou 

seja, a delimitação de territórios. É apresentada a situação da praça hoje e sua relevância como 

espaço livre público e, por fim, são expostas algumas conclusões parciais. 

1.1 O espaço livre público no cotidiano 

A vida cotidiana “é aquela que propicia a base de que nascem nossas conceituações, 

definições e narrativas” (FEATHERSTONE, 1997, p.82); ela apresenta–se como a realidade 

dos homens. O cotidiano é assim a percepção do “comum”, daquilo que se tornou habitual, 

mas sem o qual não viveríamos humanamente, não reconheceríamos os outros, o mundo ou a 

nós mesmos (BERGER; LUCKMANN, 1985, p.35-38). A realidade do cotidiano, rebatida no 

espaço público, é objeto de análise multidisciplinar e interdisciplinar. Daí o fato de a termos 

como objeto de estudo da Sociologia, da Antropologia, da História, da Geografia e também, 

em especial neste trabalho, da Arquitetura e do Urbanismo. 

O mundo da vida cotidiana é um mundo tomado como realidade certa que se origina no 

pensamento e nas ações de homens comuns (Ibid). A vida se transforma e ganha sentido no 

cotidiano (CARLOS, 1996, p.46). O cotidiano é uma realidade certa, que não requer maior 

verificação para que se perceba sua existência, pois está evidente por si mesmo. Origina-se no 

imaginário, ou seja, nos pensamentos dos homens e também nas suas ações, maneiras de 

fazer, práticas cotidianas temporais e espaciais, plenas de significação para dada comunidade.  

Neste trabalho, o foco da análise do cotidiano está nos usos, ações e práticas do homem em 

um espaço específico, a praça, um espaço livre público. Nesta análise, como diz Campos 
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(1995, p.21), os indivíduos são considerados como agentes movidos por formas muito 

específicas de uso do espaço ao longo dos períodos do dia.  

Todo e qualquer indivíduo está posicionado no fluxo da vida cotidiana (CAMPOS, 1997). 

Considerando que o cotidiano está no universo do homem comum, de todos e de cada um, 

tem-se que o senso comum contém inumeráveis interpretações sobre a realidade da vida 

cotidiana, mas “aquilo que todo mundo sabe” tem sua própria lógica ou estrutura. Então, a 

realidade da vida cotidiana aparece como uma resposta clara, atrás da qual há um fundo de 

obscuridade (Id. Ibid).  

A realidade da vida cotidiana está estruturada espacial e temporalmente, organizada em torno 

do “aqui” e do “agora”, do homem no tempo presente em um determinado espaço. Resumindo 

essa dialética temporal-espacial da vida cotidiana, tem-se que: “a produção espacial realiza-

se no plano do cotidiano e aparece nas formas de apropriação, utilização e ocupação de um 

determinado lugar, num momento específico e revela-se pelo uso [...]” (CARLOS, 1996, 

p.26). 

Então, o “aqui” diz respeito à relação que as pessoas estabelecem com o espaço, por meio do 

uso, da apropriação ou simplesmente da transformação deste, com o objetivo de satisfazer 

expectativas funcionais, de co-presença, bioclimáticas, econômicas, topoceptivas, emocionais 

e simbólicas, em função de valores ecológicos, éticos e estéticos, historicamente dominantes 

(HOLANDA, 2002, p.83). 

Contudo, a realidade da vida cotidiana não se esgota nessas presenças imediatas, nem com a 

realidade da vida diária, mas abraça fenômenos que não estão presentes no “aqui e agora”. 

Isso quer dizer que na vida cotidiana são experimentados diversos graus de aproximação e de 

distanciamento, espacial e temporalmente (Ibid.). A aproximação refere-se ao que é mais 

diretamente acessível, ao que está ao alcance imediato, no que é possível atuar e modificar. 

Nessa esfera de atuação, o foco é determinado por aquilo que se faz, fez ou planeja fazer, 

“maneiras de fazer” – práticas pelas quais os usuários se apropriam e reapropriam do espaço 

organizado (DE CERTEAU, 1994). O distanciamento é, por vezes, o que está na memória ou 

nas práticas acumuladas ao longo do tempo, sobre as quais a história se reporta e que exercem 

influência no tempo presente. É o olhar mais distanciado da realidade que permite, ao 

considerar o passado, a recolha de fragmentos que fazem o elo entre o ontem e o hoje, 

imprescindíveis para se entender a realidade. É o ordenamento do conjunto de experiências 
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vividas, que é lembrado no cotidiano como parte e parcela do seu patrimônio (CAMPOS, 

1997, p.42-57). 

Essa estrutura temporal centrada no presente [“agora”] vincula-se à historicidade que 

determina a situação de cada um no mundo da vida cotidiana. É a dimensão da história, 

estabelecendo um vínculo entre o “de dentro” e o “de fora”, o hoje e o ontem, instalando-se 

no plano do vivido e produzindo o sentido do conhecido-reconhecido. É a dimensão de pensar 

a história particular de cada lugar. Em suma: a dimensão histórica emerge no cotidiano das 

pessoas, no modo de vida, no relacionamento com o outro, nos lugares, no uso.  

Para DEUSDEDITH JR. (200_ ) o cotidiano traça a continuidade da história e se revela 

plural, híbrido, miscigenado e complexo. Para ele, longe da unicidade sugerida pela idéia de 

repetição dos atos cotidianos, os atos cotidianos são apenas aparentemente repetitivos, pois a 

produção de cada um deles ocorre em um contexto diverso e produz não um retorno ou 

repetição, mas a continuidade da vida de cada um. Assim, as ações cotidianas produzem o 

conhecido, o esperado o normal e o ordinário. Contudo, isso revela enorme variedade, ao 

mesmo tempo em que convive com o desconhecido, o inesperado, o anormal e o 

extraordinário.  

Logo, o cotidiano pode ser o ponto de partida da interpretação histórica; a sua percepção na 

interpretação histórica depende da observação dos acontecimentos diários, a partir de um 

olhar invertido: aquilo que parece irrelevante para representar uma dada realidade revela o 

histórico em seu ponto de partida. Heller (2004), em “O Cotidiano e a História”, aponta que 

o cotidiano se revela como o “comum”. Mais que o simples, o habitual e o normal, o 

“comum” do cotidiano representa aquilo que é pertencente a todos; neste contexto ela declara 

que “a vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem sem nenhuma exceção [...] o 

homem já nasce inserido em sua cotidianidade”. (HELLER, 2004, p.17-41).  

Ao longo dos tempos, a sociedade muda, usos tornam-se obsoletos e outros aparecem, 

atividades desaparecem e novas surgem, demandando transformações no espaço. O resgate da 

história de um espaço específico e de suas transformações é importante também para se ter 

consciência e responsabilidade pelas transformações, inclusive para as gerações futuras.  

Tendo compreendido a realidade da vida cotidiana e como está organizada, considera-se que a 

cidade, nessa perspectiva, é um lugar de usos, transformações e apropriações (DE CERTEAU, 
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1994, p.174). É uma criação histórica particular, que teve início em um dado momento da 

evolução social e pode acabar, ou ser radicalmente transformada em outro momento 

(BENÉVOLO,1993). É o habitat dos seres humanos, que nasceram de uma necessidade 

pública e de uma contradição antropológica: a necessidade de estar perto de outros seres da 

mesma espécie versus a dificuldade de compartilhar com eles do mesmo espaço.  

E o espaço? Este, diz Milton Santos (1997, p.25), deve ser considerado como “um conjunto 

indissociável de que participam de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 

naturais e objetos sociais e de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade 

em movimento”. Ainda neste contexto, Milton Santos elucida uma definição operacional de 

espaço e relata que o espaço é formado por dois componentes que têm interação contínua: 

- configuração territorial: conjunto de dados naturais mais ou menos modificados 

pela ação do homem; 

- dinâmica social: conjunto de relações que definem uma sociedade em um dado 

momento e que confere significação e valor à configuração territorial (Ibid., 

p.111). 

Gomes (2002, p.159-191.) ratifica este conceito ao afirmar que a idéia de espaço, sob o olhar 

geográfico, é um composto dialético entre a disposição física das coisas e as ações ou práticas 

sociais que ali se desenvolvem. O espaço se mascara na rotina e ninguém escapa à 

inevitabilidade de viver e de se relacionar com pessoas e objetos num espaço material e 

concreto. Logo, não há espaço imutável. Ele é dinâmico e permanentemente transformado. A 

partir desta concepção, os espaços urbanos e arquitetônicos são vistos como elementos a 

serem moldados em favor da utilização funcional do homem (CAMPOS, 1997, p.43).  

Os espaços, no contexto do urbano, podem ser divididos em diversas categorias, sendo uma 

destas a categoria espaços públicos.  Segundo Santos Filho (2004), a palavra “público” 

aparece no século XIV, do latim publicus; o que diz respeito a todos. Público se refere a 

tornar público, publicar, do latim publicare; pressupõe uma ampliação do espaço comum [do 

latim communis – séc IX – ligado à idéia de comunal e de comunidade, o espaço do mercado, 

simbolizado pelas trocas comerciais e redes de intercâmbio] e a atribuição de um valor 

normativo àquilo que é acessível a todos; um espaço onde se estabelece o princípio de 

liberdade.  
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Diz Habermas (1984, apud CARVALHO et al., 2004, p.11) que “público” e “privado” têm 

origem na cidade grega, num modelo ideológico, onde se tem a esfera da polis, comum aos 

cidadãos livres, e a esfera do oikos, restrita à vida particular de cada indivíduo (ARANTES, 

1995, p.115) e que se mantém até os dias de hoje, possivelmente, na dicotomia contrastante 

entre a rua (espaço público) e a casa (espaço privado) preconizada por Da Matta (1985, apud 

BRASIL,1993).  

Ao passo que o privado é uma condição humana, o público é, segundo Sennett (1998), uma 

criação humana. A esfera pública é a esfera do comum, e a esfera privada é a esfera da 

propriedade. Assim, a esfera pública é a esfera do exercício da cidadania. Considerando a 

dimensão do público, a cidade passa a ser vista como uma área onde se processa a mistura 

social, onde diferentes segmentos, com diferentes expectativas e interesses, nutrem-se da co-

presença, transcendendo o particular e ultrapassando as barreiras da diversidade, constituindo-

se como um universo de trocas cotidianas (Ibid., 1998, p.128; ARENDT, 1989, apud 

CARVALHO et al., 2004, p.11).  

O espaço público é um dos componentes que fazem com que a cidade esteja habilitada para 

exercer sua natureza e função de “res publica” – coisa de todos e para todos, coisa pública 

(GLUSBERG, 1996, p.84). A esse caráter, refere-se o Código Civil brasileiro, no art. 66 

quando classifica os bens públicos. Dentro desta classificação estão os bens de uso comum, as 

coisas públicas - res publica, direito de todos, utilizáveis por todos, necessidade de todos, que 

são as ruas, praças, estradas, etc. Sennett (1998, p.16) ensina que uma res publica representa, 

em geral, vínculos de associação entre pessoas que não estão unidas por laços de família; é o 

vínculo de uma multidão, de um povo em um espaço de uso comum. Como na época romana 

participar da vida na res publica é participar da vida pública.  

Segundo Gomes (2002, p.159-191) o espaço público é pleno de atributos com relação direta à 

vida pública e onde se faz necessária a co-presença de indivíduos, para que se estabeleça uma 

atividade pública. É então o lugar onde os problemas se apresentam, tomam forma, ganham 

uma dimensão pública e podem ser resolvidos, pois, enquanto lugar de encontros e de práticas 

cotidianas, o espaço público é um lugar de conflitos, reflexo de uma sociedade fragmentada, 

rica em mistura e em diversidades culturais (ARAÚJO, 2002).  Fisicamente, é qualquer tipo 

de espaço onde não haja obstáculos ao livre acesso e à livre participação de todos e de 

qualquer um. São a praia, a rua, a praça, que estando submetidos às qualidades de livre acesso 
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e livre participação, se tornam também palco de indiferenças e afinidades sociais, 

sociabilidades e conflitos.   

O espaço público enquanto espaço físico agrega práticas, guia comportamentos e reafirma sua 

condição de público, colocando em evidência a dinâmica forma-conteúdo; a ordem espacial é 

entendida como uma condição para que as ações sociais e coletivas se produzam. É local de 

conflitos e sociabilidades, uma arena onde há debates e diálogos, um local de inscrições e de 

reconhecimento do interesse público acerca de determinadas dinâmicas e transformações da 

vida social.  

Ademais, todas as cidades dispõem de espaços públicos, os quais muitas vezes são veiculados 

como a imagem da cidade. Para Gomes (Ibid., p.172), do ponto de vista do olhar geográfico, o 

espaço público passa a ser visto como um conjunto indissociável das formas com as práticas 

sociais. Carvalho (2004, p.5) a partir do seu estudo em praças e jardins localizados em área 

centrais de cidades paulistas, conclui que há uma “correlação forte entre as estruturas 

espaciais e os usos/atividades do espaço e do seu entorno”. Ainda neste contexto, Leite 

(2002) sugere que o espaço urbano só pode ser considerado espaço público quando nele se 

conjugam configuração territorial e ações dos usuários. 

Os espaços públicos representam então uma “estrutura sobre a qual se apóia a grande duração 

que assegura a permanência na cidade”, pois os mesmos marcam uma inscrição perdurável no 

espaço físico, enquanto que as construções se renovam em um ritmo bem mais rápido. Esses 

espaços, além de suas justificativas funcionais, se definem a priori, como espaço do público, 

aberto, acessível a todos, pertencentes à coletividade, instituindo-se então essencialmente pelo 

seu estatuto de domínio público (PANERAI, 1994, p.79, 80) e configurando-se como o palco 

da vida cotidiana coletiva.  

Sobre a questão do estatuto do espaço público, que o faz de domínio público, Araújo (2002) 

afirma que o que faz um espaço ser público não é uma simples questão de uso, mas de regras 

de conduta. Assim, um espaço é público, considerando-se que está equipado para receber o 

público, ou seja, para funcionar como público. Logo, mesmo que em um dado momento esteja 

deserto, continua aberto a todos e passível de acolhimento. 

O espaço público pode ser entendido como a porção de solo comum, na qual as pessoas 

desenvolvem atividades individuais e/ou coletivas que unem a comunidade, quer seja através 
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de atividades corriqueiras da rotina diária ou acontecimentos esporádicos. Dentro do conjunto 

de espaços públicos da cidade, estão as praças, ou seja, espaços públicos multifuncionais, 

“salas de usos múltiplos ao ar livre” (BERJMAN, 2001a, p.6), presentes desde as mais antigas 

épocas da vida na “urbe”, usadas historicamente como local de encontro, lazer, reuniões, 

circulação, descanso, contemplação, manifestações populares [sociais, culturais, políticas], 

local de convivência, convergência, intercâmbio (GALENDER, 1992, p.113; ROBBA, 2001, 

p.3).  

Em se tratando de praça, complementa-se o sentido de espaço público, com a expressão livre, 

tendo-se assim a praça como um espaço público livre, pois se trata de áreas livres ou que 

apresentam um percentual mínimo de edificação, ou ainda, áreas com presença efetiva de 

vegetação, com funções de circulação, recreação, composição paisagística e de equilíbrio 

ambiental. O termo “livre” também se refere a livre acesso, livre circulação, funcionamento 

livre de coerção e/ou discriminação (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000). 

“A praça, esse vazio presente, articula o espaço maior que é a cidade, abrigando suas 

manifestações coletivas, suas relações de sociabilidade, suas trocas culturais e econômicas”

(DERENJI, 1999, p.185). Segundo Berjman (2001a) à medida que se entende este “vazio” 

como presença, confere-se a ele significação, estabelecendo com ele vínculos e 

relacionamentos, a ponto de o mesmo se tornar um espaço de referência. 

No cotidiano, o homem se relaciona com diversos espaços, alguns deles públicos. Esses 

espaços onde o homem habita, se locomove, trabalha, passeia, flana, ganham significado 

através das formas pelas quais o homem se apropria deles, em decorrência do uso. As relações 

que os indivíduos mantêm com tais espaços se exprimem todos os dias nos modos de uso 

(CARLOS, 2003, p.78). Então, há nos espaços urbanos um conjunto de sentidos impressos 

pelos usos. O uso refere-se sempre a uma prática, ação que deixa marcas (Ibid., 1996, p.20-

22, 74). O uso é um indicador crítico do desempenho de um espaço, ou seja, através do uso é 

possível compreender como um espaço funciona (LAY, 1992 apud BASSO, 2001).   

Logo, ao demarcar o espaço público, com o ir e vir do uso há a possibilidade de que o homem 

se identifique com este, transformando-o, conservando-o e, nessa convivência, efetivando 

lugares; criando lugares distintos a partir de usos diferenciados (ARANTES, 1998, p.271). O 

lugar abre a perspectiva de pensar o uso e os processos de apropriação do espaço.  O lugar 
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circunscreve-se em um espaço determinado, qualificando-o, convertendo-o em um fato único; 

é sobrecarregado de sentido e repleto de significações. Estas significações são em sua maior 

parte coletivas e, considerando-as, tem-se que o lugar reúne a história, a continuidade, a 

memória, a tradição, ou seja, tudo aquilo que faz o usuário se reconhecer em algum 

monumento ou em alguma prática acumulada de algum modo de vida (Ibid., 1995, p.124). 

No lugar, “o processo de apropriação desponta como uma condição necessária à vida que é 

realizada no e através do uso” (CARLOS, 1996). Em princípio, é importante ressaltar que a 

apropriação vai além do uso; e no sentido mais lato da palavra, refere-se aos processos nos 

quais o homem estabelece relações com o espaço público, no e através do uso, identificando-

se, apoderando-se, ligando-o à memória como parte de sua experiência e história individual e 

coletiva.  

Os lugares podem se converter em símbolos da experiência comum. São o bairro, a rua ou a 

praça, espaços vividos, conhecidos e reconhecidos, num contexto onde é validada a tríade 

cidadão/identidade/lugar e também a assertiva de que “podemos buscar o sentido do lugar 

nas práticas mais banais e familiares, o que incita a pensar a vida cotidiana segundo a lógica 

[estrutura] que lhe é própria e que se instala no insignificante, no parcelar, no plural” (Ibid., 

p.25). 

A apropriação, por denotar uma relação de ida e vinda com o uso, maximiza a possibilidade 

de êxito de um lugar durante sua vida útil. Deste modo, a vida útil de um lugar está vinculada 

à possibilidade de constante apropriação deste pelo público usuário; e quanto mais e melhor 

este lugar possa ser apropriado, maior será sua aceitação social e por mais tempo será mantida 

sua identidade. A apropriação desponta como o direito fundamental e supremo que o usuário 

tem, ao estabelecer de forma pessoal sua afirmação sobre o espaço (Ibid.) (CARR, 1992, 

p.186).  

A outra possibilidade decorrente da ação do homem no espaço público, com o ir e vir do uso, 

é a de que o homem atuando neste espaço, vivenciando-o através do uso e das atividades ali 

praticadas, não estabeleça vínculos com o mesmo, mas marque-o, definindo e delimitando 

territórios. Segundo Raffestin (1993, apud MESQUITA, 2004, p. 5) o território é fruto do 

espaço, gerado a partir da ação no espaço. Sendo assim, o usuário “territorializa” o espaço. 

Logo, a experiência vivida do homem no espaço público, na esfera do cotidiano, pode fazer 

com que esse espaço passe a ser visto como palco de diversos territórios. Para ser lugar, o 



24

espaço público necessita, além da estrutura social, de um alto grau de sociabilidade e de 

grande carga afetiva, simbólica e subjetiva; para ser território, o espaço público precisa ser 

“taquigrafado”, identificado e codificado (MESQUITA, 2004, p.1-9).  

Considerando a ação do homem no espaço público, tem-se que o usuário imprime marcas no 

espaço. Nesse contexto, entende-se que o uso não é o simples ato de consumo, mas uma 

prática que coloca em evidência as relações das pessoas com o espaço (CARLOS, 1996). 

Realizando a leitura do cotidiano, tendo como pauta a relação homem/espaço, e como foco os 

usos ali realizados, observando as transformações que o uso imprime no espaço, é possível 

perceber que o homem para “habitar” – diga-se “viver”, “usar” – produz espaços 

diferenciados dentro do mesmo espaço, ou seja, delimita territórios com os quais se identifica 

(CARLOS, 1996, p.75).  

Tem-se então que a delimitação de territórios, ou a compartimentação, é a divisão de uma área 

em muitos cenários pequenos [territórios], que tem como enfoque a ação das pessoas no local 

e sua adequação com as características do mesmo. Os territórios estão espacialmente 

distribuídos no espaço e de acordo com os horários [tempo], esses territórios são alterados 

adequando-se à ação do usuário em um dado momento (LYNCH, 1999). Então, considerando 

as ações localizadas no espaço, há um processo de “produção de territórios” dentro do espaço 

urbano, mais especificamente no espaço público, no sentido de constante transformação e 

criação de composições heterogêneas dentro do mesmo, dando um caráter diverso e dinâmico 

a esse espaço no tempo presente. 

A compartimentação é também um dispositivo formal que, considerando o critério da 

adequação, funciona como elemento de união entre padrão espacial e temporal do espaço. A 

adequação é a correspondência entre o local e a ação das pessoas nesse local, considerando o 

comportamento diário, ou seja, as ações cotidianas que sinalizam como o espaço é 

cotidianamente usado, como ele funciona. Considerando que a adequação está 

especificamente ligada à atividade, dificilmente se encontra formas que universalmente se 

conduzam a ela. Logo, Lynch propõe que a compartimentação seja possivelmente o 

dispositivo formal para compreendê-la (LYNCH, 1999, p.145-177). Tem-se nesta pesquisa, a 

compartimentação, considerada a partir da delimitação de territórios, como a variável que 

articula e possibilita o entendimento do uso e suas transformações no espaço público.  
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A compartimentação traz também à tona, em outras palavras, o que diz Calvino (1990) 

quando demonstra que uma cidade comporta muitas. Assim, um espaço público comporta 

muitos, ou mais especificamente, uma praça acolhe muitas praças, visíveis e invisíveis, reais e 

imaginárias.  

“A esta altura, Kublai Khan espera que Marco diga como é Irene vista de dentro. E 
Marco não pode fazê-lo: não conseguiu saber qual é a cidade que os moradores do 
planalto chamam de Irene; por outro lado, não importa: vista de dentro, seria uma 
outra cidade; Irene é o nome de uma cidade distante que muda à medida que se 
aproxima dela. 
A cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é aprisionado e não sai 
mais dali; uma é a cidade à qual se chega pela primeira vez, outra é a que se 
abandona para nunca mais retornar; cada uma merece um nome diferente; talvez eu 
já tenha falado de Irene sob outros nomes; talvez eu só tenha falado de Irene” 
(CALVINO, 1990, p.114-115).

Diante do exposto, depreende-se que o espaço público é construído em função de um tempo e 

uma lógica que impõem comportamentos, modos de uso, tempo e duração de uso (CARLOS, 

1996, p.24), ou seja, apresenta as ações ocorrendo em uma ordem, uma seqüência ou sucessão 

de fatos e acontecimentos. A partir daí, seguindo o que postula Carrión (200-), propõe-se o 

entendimento do espaço público a partir de uma dupla consideração inter-relacionada: sua 

condição urbana e sua relação com a cidade; sua qualidade histórica e sua articulação 

funcional com a cidade.  

Considerando que o espaço público muda ao longo do tempo e da história, e que cada 

momento tem uma lógica distinta, há então uma relação entre a cidade e o espaço público que 

se especifica e se transforma historicamente. Há constantes mudanças nos componentes 

funcionais que estruturam o espaço público. Logo, o que em um momento foi uma praça, em 

dado momento pode ser um local de comércio, em outro momento um local de manifestações 

políticas, ou um espaço de contemplação, ou ainda tudo isto de uma vez só. O espaço público 

se redefine a cada momento, ou seja, o espaço transmuta. 

Desta feita, “inexiste um espaço público único e concreto, definido e delimitado” (SANTOS 

FILHO, 2004), mas existe um espaço público “desenhado” e “redesenhado”, sincrônico à 

ação dos seus usuários. Assim, na busca da compreensão dessas transformações 

socioespaciais ocorridas no espaço público, em função dos usos ali realizados, prossegue-se 

na análise de alguns exemplos de estudos já realizados que, dentre outras coisas, estabelecem 

um elo entre a teoria e a realidade e servem como inspiração e/ou referencial para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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O primeiro exemplo, tem sua relevância por ter sido um trabalho que despertou o interesse 

para o desenvolvimento desta pesquisa no diz respeito à relevância da observação de usos em 

espaços públicos. Assim, sob a égide das diversas atividades e usos que atraem a população 

para um espaço público, um estudo que teve como objeto o Parque do Flamengo, no Rio de 

Janeiro, aponta considerações relevantes sobre as diferentes experiências cotidianas que as 

pessoas têm do espaço público. Neste estudo, a imagem do parque como um “espaço 

democrático”, é discutida através das experiências cotidianas que as pessoas têm do parque 

com enfoque em alguns usos que nem sempre tem o caráter de recreação ou lazer (COSTA, 

1993, pp.155-167).  

O Parque do Flamengo, criado nos anos 1960, às margens da Baia de Guanabara, é um dos 

maiores [120 hectares] e mais populares parques urbanos da cidade. A variedade de atividades 

que oferece, sua localização privilegiada e o fácil acesso por meio do transporte público são 

aspectos apontados como fatores que colaboram para que o parque seja intensamente usado,  

não só por moradores do entorno imediato, mas também por moradores de áreas mais 

distantes da cidade.   

O estudo do Parque do Flamengo mostra que o uso dos parques traz conflitos culturais e 

sociais que podem levar a uma segregação espacial, de acordo com diferentes grupos sociais; 

são os diversos territórios que se identificam quando analisando os usos. A despeito da 

unanimidade sobre a qualidade de democrático evidente no parque, o espaço também é 

marcado como: espaço religioso, local de trabalho e espaço de moradia.  

Estas três categorias de uso, nas quais a pesquisadora centra o foco do seu estudo, diferem do 

uso de recreação e lazer, peculiar aos parques. Contudo, como experiências cotidianas, 

delimitam territórios e transformações na imagem pública do parque. Por conseguinte, afirma 

Costa: “áreas do parque são apropriadas por diferentes grupos e esta apropriação algumas 

vezes implica numa transformação seja em caráter ou em forma” (Ibid.).  

O uso transformando os espaços públicos é também tema de um estudo que apresenta uma 

leitura comportamental de uma população que trabalha ou passa pelo centro do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no Largo de Santa Rita, no fim do horário de trabalho, durante 

a chamada happy hour.  
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Este trabalho elucida algumas transformações socioespaciais que o uso imprime em um 

espaço público. Em um período que dura cerca de três horas, o espaço público da rua 

transforma-se em cenário de teatro “mundano”. Considerando o retorno da população aos 

bairros residenciais na hora do rush e a dificuldade de transporte, constituindo-se como palco 

das práticas espaciais e sociais, as calçadas dos bares e botequins do local transformam-se em 

“espaço de espera” (OLIVEIRA FILHO et al., 2002, p.372-378). 

A observação do comportamento em função do posicionamento dos freqüentadores revelou 

que no Largo de Santa Rita existem: locais protegidos – encostados na parede, na penumbra; 

locais vulneráveis – locais de passagem de pedestres e veículos; locais de evidência – porta 

do bar, sob a luz do balcão e os locais de observação – mesas mais afastadas. A calçada se 

transforma em um palco temporário de shows de música ao vivo e apresentações culturais. 

Neste caso: “o espaço público tem seu uso constantemente modificado em uma sucessão de 

“artistas de rua” que vão alterando os significados do lugar” (Ibib., p.377). 

É fato que o olhar do pesquisador identifica diferenças. A observação das atividades que 

ocorrem em um espaço público delimitado, em um certo tempo, permite identificar, dentre 

outras coisas, como esse espaço público se transforma e como se configuram as relações 

sociais e os conflitos. “[…] ocupando um lugar fixo [ponto de observação], reconhecem-se as 

tramas, a sucessão de tramas até o início de um novo enredo” (Arantes, 1993, p.196).  

Ao caminhar pela cidade, o trajeto percorrido pelos pés é diferente daquele percorrido com o 

olhar. Os passos do pesquisador atento não são desconexos ou aleatórios, mas ordenados e 

fazem a diferença: constroem sentidos. Arantes (1993), em busca de respostas às suas 

perguntas, propõe uma caminhada pelo centro da cidade de São Paulo. Uma primeira 

consideração proposta por Arantes (Ibid., p.192) é a de que mais do que territórios bem 

delimitados, em algumas áreas, nas grandes cidades, o que se tem é um “entrejogo de 

territorialidades interrelacionadas”. Como por exemplo, a Praça da Sé, onde inúmeras 

categorias sociais ganham expressão espacial, “dando visibilidade pública às suas identidades 

contrastadas”.  

Considerando a dimensão do cotidiano, tem-se que para lá [Praça da Sé], assim como para 

outras praças localizadas em áreas centrais, convergem e ganham visibilidade tensões e 

conflitos sociais. A insegurança, a incidência de assaltos, o comércio generalizado, o 

comércio de drogas, a moradia, a mendicância, o policiamento ostensivo, povoam esse espaço 
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público onde quase tudo pode acontecer (Ibid.). Mas o que este espaço público tem a revelar 

além daquilo que o senso comum de antemão indica? É possível, além dos problemas, captar 

suas potencialidades? 

Arantes (Ibid.) relata que a Praça da Sé, onde se encontra o marco zero da cidade de São 

Paulo, é algo mais que um local de comércio e de tráfego intenso de pedestres, por onde todos 

passam e ninguém permanece.  É um importante marco de referência para muitos moradores 

do espaço paulistano, uma das principais referências sobre o centro da cidade (Ibid, p.193-

194). Neste ponto afirma-se que o pensamento de Arantes corrobora o pressuposto inicial de 

que, embora intensamente usada como local de comércio e passagem, a praça revela-se pelo 

uso, como um instrumento em potencial para o reordenamento de atividades diárias, o que 

aponta para sua futura apropriação. 

1.2 O espaço público do ontem ao hoje e até a praça 

“A importância de uma cidade, avaliada pela sua dimensão social e humana, é 
proporcional aos atributos urbanos de suas praças e aos predicados arquitetônicos 
das edificações que as delimitam. 
Este espaço público, síntese da cultura urbana de uma comunidade, traduzida em 
símbolos materializados em sólidos, se constitui num legado pleno de ensinamentos 
e exerce a função insubstituível de aglutinador do encontro de convivência. Ela 
funciona como uma assembléia, onde se desenvolve sua consciência da 
comunidade” (CASE, 2000, p.56).

A história conta que o espaço público, no passado, tinha a função de favorecer a vida social, 

promover a reunião da coletividade local. As praças funcionavam no passado como expressão 

máxima da vida cotidiana coletiva. Segundo Sitte (1992), as praças antigas – da Antiguidade 

ao Barroco – com sua multiplicidade de formas complexas, foram concebidas para promover 

a coletividade local. Era na praça que ocorriam os acontecimentos mais importantes da vida 

em comum. A praça era o “lugar” urbano por excelência; era o “coração da cidade”, o local 

onde se manifestava o sentido de comunidade, o centro vital da cidade (ARANTES, 1995, 

p.122). 

Na cidade medieval, as praças representavam uma necessidade vital para a comunidade, pois 

eram o local do movimento, das festas públicas, das exibições, das cerimônias oficiais e de 

toda a sorte de eventos afins. As piazzas italianas medievais eram usadas para eventos de 

natureza variada: casamentos, funerais, execuções, comemorações, torneios, corridas, 
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apresentações teatrais, etc. A plaza mayor medieval, nas cidades espanholas, situava-se 

deslocada do centro urbano, muitas vezes extramuros e era intensamente usada como o espaço 

das trocas comerciais (SEGAWA, 1996). 

Segundo Segawa (Ibid., p.33), o cotidiano de uma praça medieval retrata um ambiente 

impregnado de liberdade, franqueza e familiaridade. Era a praça o local do povo, “ponto de 

convergência de tudo que não era oficial”, espaço do comércio, da arte popular – a comédia, o 

teatro. “A vida na praça pública [medieval] era permeada pelo universo do riso, do escárnio, 

da festa, numa dinâmica distinta da cultura religiosa ou aristocrática [...]”.

As places royales francesas são um modelo de praça do século XVII para a Europa e para a 

América. Um quadrilátero regular organizando um recinto isolado do tráfego, como a Place 

de Vosges de Paris, um espaço apropriado pela elite parisiense, uma praça com habitações de 

alto padrão e palco de espetáculos reais como o casamento de Luís XVIII. Aí, a massa 

popular – substância catalisadora da praça pública – cede seu lugar para a glorificação do rei 

(Ibid.). 

Nesse mesmo período, as plazas mayores espanholas adaptam sua estrutura física à 

necessidade de se transformarem em um cenário para festas e cerimônias. A praça transforma-

se em um espaço reduzido, à maneira de um grande teatro que, de acordo com as horas e os 

dias, é usado como mercado, palco para festas reais, proclamações, certames poéticos, 

canonizações, jogos de “canas”, corridas de touros, autos da fé, execuções de delitos políticos, 

etc. (Ibid.). 

No contexto da Revolução Industrial, a cidade experimenta a problemática do avanço 

tecnológico versus a qualidade de vida na cidade. Os diversos inventos [máquina a vapor, tear 

mecânico, locomotiva, cimento, etc.] e o conseqüente acelerado processo de industrialização 

funcionam como mola propulsora de um intenso êxodo rural que culmina com o inchaço das 

cidades.  

As cidades desprovidas de infra-estrutura urbana para suportar as transformações 

experimentam situações problemáticas tais como: as ruas são estreitas para o volume de 

trânsito e as casas são compactas e diminutas para hospedar sem inconvenientes uma 

população mais densa. Então, como forma de minimizar os problemas, edifícios históricos são 

transformados e divididos em pequenas moradias improvisadas, e as zonas verdes [espaços 
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livres compreendidos na cidade antiga, os jardins das casas e dos palácios, e os hortos] são 

ocupadas por novas construções, casas e barracões industriais (BENÉVOLO, 1993). 

A partir desse momento há também uma “revolução” no estilo de vida e de produção do 

espaço urbano. Viu-se o surgimento de um novo modelo de cidade, a cidade modernista, na 

qual se experimentou a especialização funcional das áreas centrais, restringindo-as, 

basicamente, ao comércio e aos serviços; a construção de novas áreas periféricas, 

caracterizadas pelo deslocamento do setor residencial das áreas centrais para tais áreas, as 

quais posteriormente assumiriam também uma característica de centralidade, passando a 

cidade a ser policêntrica; instaurou-se o espaço do carro, a grande avenida, a negação do 

espaço do pedestre, uma redefinição do padrão e dos usos dos espaços públicos, o que 

influenciou o conceito da praça de local de convergência para local de passagem.  

Na cidade contemporânea percebe-se a “privatização” e a “interiorização” dos espaços livres 

públicos, ou como diz Milton Santos (1998, p.48) o estabelecimento de “espaços privados 

publicizados”, ou ainda “espaços públicos domesticados” (ZUKIN, 2000, p.105). Para 

Arantes (1995, p.114) o que acontece nas grandes metrópoles contemporâneas é que as praças 

se transformaram em pontos de passagem e as ruas suportes de fluxo para os condomínios 

verticais, o espaço público se tornaria “um derivado do movimento” (SENNETT,1998, p.28), 

marcado pela não permanência. 

Carlos (2003), estudando a metrópole que é São Paulo na atualidade, fala em uma cidade com 

“espaços sem espessura”, ou seja, espaços onde aparentemente os traços do passado estão 

ausentes, assolados pelas formas da modernidade, que agem na relação cidade/cidadão e 

indicam novas formas, novos conteúdos, novos usos. O que significa também dizer que nesse 

processo de mudança são redefinidas não só as dimensões e as formas urbanas, mas também 

os usos dos espaços públicos.  

A autora acrescenta uma adjetivação do espaço público, como efêmero – considerando o 

tempo de permanência cada vez mais rápido ou passageiro, marcado pela não-permanência e 

não-fixação e amnésico – um espaço transformado em passagem e sem referenciais. O tempo, 

enquanto uso, ou seja, enquanto duração da ação no espaço, revelado nos modos de 

apropriação, é, geralmente, um tempo acelerado e comprimido. Logo, considerando tempo e 

espaço abstratos, tem-se redefinição constante de usos; e os processos que criam a identidade 

acabam por extinguir as condições nas quais se gesta a memória coletiva (Ibid.).  
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Serdoura et al. (2000), ao estudar o espaço de uso coletivo na cidade de Lisboa, tendo como 

foco os fatores de apropriação e utilização dos mesmos e considerando o crescimento e a 

modernização da cidade, elucida uma valorização dos canais de circulação, em detrimento dos 

espaços de permanência e apropriação coletiva. Ele afirma que a ausência de vida pública 

torna o espaço coletivo vulnerável e induz nos cidadãos dificuldades em apropriá-lo. Isso faz 

com que a cidade, progressivamente, deixe de ser o local onde se habita e com o qual se 

estabelece relação, para se tornar o espaço do consumo e do emprego, com ênfase no 

deslocamento, não havendo grandes estímulos à apropriação; um espaço marcado pela 

ausência de incentivo da vida urbana pública.     

Segundo Ribeiro (19_ _ ) o que ocorre na atualidade é “uma redefinição do modelo clássico 

de cidade industrial”; uma cidade pós-industrial baseada na informação, onde o setor 

imobiliário, o espaço de fluxos, os fluxos de informação (Castells, 1999, p.435-442) e os 

avanços tecnológicos influenciam diretamente nas características de reestruturação espacial, 

findando por resultar no surgimento de uma nova forma de desconcentração espacial. “A 

cidade redefinida é cada vez mais segregada, cada vez mais o espaço público se transforma 

numa espécie de terra de ninguém, tomada pelos circuitos criminais e aparatos policiais, 

enquanto [a elite]} se espalha numa arquitetura/fortaleza dos condomínios espaços 

semipúblicos privados e controlados ” (Ribeiro,[19_ _ ]).

Gomes (2002, p.176-191), ao reportar-se ao momento atual fala em “recuo da cidadania” e em 

paralelo “recuo do espaço público”. Isto quer dizer um processo de redefinição da vida social 

coletiva, que vem gradativamente modificando as práticas sociais e espaciais no mundo 

contemporâneo, o que repercute de forma direta, concreta e visível no espaço público, em 

especial nas grandes cidades. Para o referido autor, este processo de “recuo da 

cidadania”caracteriza-se pela identificação de quatro processos, quais sejam: a apropriação 

privada  dos espaços de uso comum, a progressão das identidades territoriais, o 

emuralhamento da vida social e o crescimento das ilhas utópicas.

No contexto da apropriação privada dos espaços de uso comum, tem-se como um primeiro 

elemento marcante o enorme crescimento do setor informal da economia: camelôs, 

guardadores de carro, prestadores de pequenos serviços, etc. Esse setor informal se 

desenvolve quase sempre em locais públicos de maior circulação ou de grande valorização 

comercial, estabelecendo-se como uma forma de explorar uma atividade sobre uma área que, 
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a priori, deveria ser de acesso de todos. “O livre acesso pressupõe a não-exclusividade de 

ninguém ou de nenhum uso diferente daqueles que são os de interesse comum. Na prática, o 

que ocorre, é uma apropriação [privada] desses espaços” (Ibid., p.177).  A questão do livre 

acesso, enquanto atributo do espaço público, traz à tona a necessidade de procurar um 

equilíbrio entre a liberdade de usar um espaço que é público e a necessidade de imposição de 

certas limitações e controles (CARLOS, 2003,p.82; BASSO,2001). 

No caso dos camelôs, segundo Gomes (2002), há uma estratégia de ocupação que se inicia 

com elementos de ocupação física mínima, como malas abertas no chão, que posteriormente 

dão lugar a estruturas fixas. Assim, praças transformam-se em mercados, com espaços livres 

mínimos restritos à circulação dos pedestres. Nessa lógica de ocupação, os locais da vida 

pública, do passeio e da idéia de vida urbana cedem vez a um emaranhado de bancas de 

mercadorias onde “a dimensão do homem público se estreita, restringindo-se à de um mero 

passante ou no máximo se limitando à de um eventual consumidor” (Ibid., p.179). No 

contexto de privatização do que é público, o espaço público não é identificado como um bem 

público, mas como um terreno exposto à conquista dos particulares.  

Um outro exemplo de privatização é visto na atividade dos guardadores de carro: uma área 

pública por direito, é transformada [pelos guardadores] em “área privada”. Para estacionar, 

paga-se como se fosse em um estacionamento privativo. O bem público é deteriorado, as 

calçadas se quebram com o peso dos carros; e assim, a prática da vida cotidiana reflete um 

exercício onde o uso do patrimônio comum não assegura igualdade de condição a todos, 

processando-se assim uma “degradação moral” do espaço público (GOMES, 2002). A 

degradação é física e decorrente dos usos que não são condizentes com a idéia de um espaço 

público, um espaço de convivência e de respeito à cidadania do outro.     

Quanto à progressão das identidades territoriais, diz respeito à afirmação de identidades 

sociais na cidade, onde o território próprio a um grupo é concebido como um terreno onde 

determinadas regras funcionam. Esse é um fenômeno também conhecido como tribalização 

(Ibid.), e sob esta ótica o espaço público passa a ser objeto de conflitos, haja vista que 

estabelecer território de domínio de um grupo, significa afirmar a diferença desse grupo em 

oposição aos demais.  

Esse fenômeno é responsável pela transformação da imagem de um espaço público, 

reafirmando o caráter fragmentado do mesmo, o que para alguns geógrafos é uma marca da 
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cidade pós-moderna. Uma cidade que lembra a idéia de um mosaico, que nega a idéia de 

cidade como unitária, coesa e hierarquizada por funções, classes ou usos e apresenta a cidade 

marcada por ajuntamento demográfico e aglomeração.  

Quanto ao emuralhamento da vida social, está bem evidente no fato de que hoje se tem acesso 

ao mundo sem sair de casa.  A primeira conseqüência seria então a vivência cada vez menor 

do espaço da cidade. A via pública reduz-se à função primária de circulação; há uma 

supervalorização do automóvel, que requer um aumento dos espaços destinados para 

circulação, em detrimento de outros usos possíveis para o espaço público, refletindo a idéia de 

confinamento e segurança. É na acepção de Forestier (1940, apud BERJMAN, 2001b) o terre 

morte – espaço livre destinado para veículos, sobrepujando o terre vivant – espaço livre 

destinado à vegetação. 

Com o mundo dentro de casa, há uma negação ou abandono dos espaços de uso comum e 

surge, na opinião de Gomes (Ibid, p.185-186), um outro fenômeno que é o da ocupação dos 

espaços públicos por aqueles que, não tendo os meios de reproduzir privadamente este estilo 

de vida, estão condenados a desfilar sua condição no espaço público: os pobres. “[ ...] os 

espaço públicos se transformam cada vez mais numa passarela para o espetáculo da pobreza. 

Mendicância, prostituição, comércio ambulante de mercadorias baratas ou contrabandeadas 

são assim tolerados, sem muitas queixas, em alguns dos principais eixos da vida pública 

[...]”.

Assim, abandonados por uma parcela da população e muitas vezes pelo poder público, os 

espaços públicos se convertem em terra de ninguém, perdem sua característica de espaço 

democrático. Carrión (200_ ) ratifica estas considerações acrescentando que, com a 

segmentação vivida pela cidade e pelo próprio espaço público, este último passa a ser usado 

pelos pobres, haja vista que os ricos constroem seus próprios espaços privados. Por 

conseguinte, o espaço público é a expressão do popular, e os espaços privados são os “espaços 

públicos” dos ricos. Nessa atmosfera de segmentação e segregação, não só os espaços 

públicos, mas “o coração da cidade” [seu centro], fora dos horários de trabalho, passa a ser, 

fundamentalmente, um lugar dos pobres. 

O último aspecto ao qual se refere Gomes é o crescimento de ilhas utópicas (2002, p.186-

188), que trata do hábito de viver em ambientes homogêneos e isolados, como os são os 

condomínios fechados de apartamentos ou de casas, que oferecem calma, segurança, lazer e 
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buscam reproduzir os equipamentos urbanos que lhes seja possível. A idéia básica é um 

ambiente planejado, que reproduzirá toda qualidade do ambiente urbano com a vantagem de 

segurança e homogeneidade social. A regulamentação do uso do espaço é rigorosa, e a 

vigilância é permanente. Aí o homem público se reproduz no ambiente privado, ou melhor, o 

espaço público é recriado em esferas menores privativas. Esses espaços, na opinião do autor 

supracitado, funcionam como a antítese da cidade, haja vista que recusam a diferença, a 

liberdade de acesso, a diversidade e a construção da individualidade dentro de uma 

coletividade múltipla e variada.  

A despeito de toda a realidade supracitada, continua a fazer sentido pensar nas praças públicas 

nas cidades de hoje. Afinal, o espaço público é um componente fundamental para a 

organização da vida coletiva e representativa da sociedade. É um espaço que define a vida 

coletiva, possibilita as manifestações de heterogeneidade e potencializa as oportunidades de 

contato social. Nele é exercido um dos direitos fundamentais da cidade: o direito ao espaço 

público, um direito de inclusão. O espaço público aponta a perspectiva de que o urbanismo e a 

cidade devem ser pensados a partir do público e não do privado, a partir do coletivo e não do 

individual, pois, mediante a utilização coletiva do espaço público, é reforçada a possibilidade 

de a população apropriar-se da cidade (CARRIÓN, [200_ ]). 

Há uma evidência para a necessidade de repensar os espaços públicos na visão do usuário e 

entendê-los como uma projeção da ação daqueles que o usam. Esta escala do usuário é 

acessível e apreendida no âmbito do cotidiano. A participação e as reivindicações dos 

usuários, contestadas e relegadas por tanto tempo, devem ser hoje a pauta principal e o 

elemento norteador de toda e qualquer intervenção nos espaços públicos. A investigação sobre 

os modos de uso de um espaço pode representar um instrumental valioso na compreensão da 

cidade como organismo vivo e em constante transformação. 

A despeito das evidências, o que tem acontecido na atualidade, conforme afirma Campos 

(1997, p.56), é uma prática de planejamento, que considera apenas parcialmente a dimensão 

do cotidiano, não relevando seu papel de elemento integrador dos diversos espaços da cidade, 

o que demonstra desinteresse e desconhecimento das relações de articulação entre os espaços 

da cidade.  

Segundo Pesavento (1995), enquanto formuladores de propostas para a cidade, os urbanistas e 

arquitetos atribuem função e sentido a seus projetos, os quais poderão em muito se distanciar 
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das construções simbólicas feitas pelos usuários daquele espaço transformado. É a velha 

dicotomia: cidade que se tem versus cidade que se quer, deseja ou imagina; e esta projeção da 

cidade que se quer sobre a cidade que se tem pode vir a realizar-se ou não. Assim, a 

compreensão e valorização da realidade cotidiana dos espaços devem estar intrinsecamente 

ligadas à prática de planejamento e desenho urbanos (CAMPOS, 1995). 

Reconstituir uma esfera pública implica redefinir o espaço em suas dimensões físicas e 

simbólicas. Isto não significa voltar aos antigos passeios públicos e grandes avenidas do 

século passado. Implica, sim, que uma nova sociedade demanda novas formas de 

ordenamento territorial (GOMES, 2002).  

Interessante exemplo de tentativa de resgate da cidadania desprestigiada e da urbanidade 

esquecida é o projeto autogestionado pela comunidade juntamente com a Secretaria de Obras 

Públicas de Buenos Aires. O alvo era uma das zonas demolidas para a projetada Via Expressa 

Central, e o objetivo era a apropriação comunitária dos espaços abertos grandes do bairro, a 

partir de um projeto que potencializasse o resgate dos usos que já estavam ocorrendo 

naturalmente, respeitando caminhos, situações e zoneamentos já consolidados pelo uso 

cotidiano, quando o local não passava de um terreno baldio (BERJMAN, 2001b). 

Nesse caso, houve um respeito às vivências preexistentes: o projeto ficou em segundo plano e 

o mais relevante foi a participação da vizinhança na empreitada. Através da Comissão de 

Vizinhos, responsabilizaram-se pela manutenção do local, a partir de então denominado 

Passeio da Paz. Essa primeira experiência se repetiu em uma dezena de situações similares, 

Buenos Aires afora, concretizando projetos elaborados a partir de um planejamento que casou 

o referencial teórico, metodológico e científico do corpo técnico com a vivência, os anseios, 

as necessidades e as expectativas da população usuária (Ibid.).   

“Os espaços públicos centrais, principalmente os ‘verdes’, necessitam ser revalorizados, 

através de diversas ações públicas, para desempenhar o seu papel na comunidade local, 

desde o de imagem unitária de pertencimento à comunidade até o de amenidade, entre 

outros, que preserve uma boa qualidade do ambiente construído para seus usuários mais 

diversos”. Essa é assertiva de Carvalho (2004), quando se refere às praças e jardins 

localizados nas áreas centrais das cidades médias paulistas, apontando os diversos níveis de 

inadequação, obsolescência e degradação, vividos nesses e por esses espaços na atualidade. 
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Como diz Serdoura et al.: 

“é necessário que aumente a preocupação dos diferentes agentes (políticos, 
técnicos, promotores e cidadãos) em conceber e construir novos padrões espaciais 
de vida coletiva, bem como promover a reabilitação de padrões existentes, 
sobretudo em áreas onde estes estão dissociados dos cidadãos, para que requeiram 
o desenvolvimento de soluções espaciais, capazes de criar condições de 
apropriação, utilização e conforto próprias para o exercício da vida coletiva” 
(SERDOURA et al.,2000) . 

O universo de pesquisa de Serdoura et al. (Ibid.), no trabalho do qual a citação acima é parte 

integrante, é a cidade de Lisboa. Nesse contexto, a fim de combater a escassez de vida 

coletiva, as áreas centrais históricas têm sido alvo de intervenções de requalificação do espaço 

público, como é o caso da Avenida Conde Valbom (foto 1.1). Esta intervenção lisboeta 

buscou alcançar o objetivo supracitado, a partir da “reconstrução” do espaço público, bem 

dimensionado e multifuncional, vocacionado para o convívio e a estada dos usuários, assim 

como da humanização dos territórios, de modo a gerar condições para o estabelecimento e 

fortalecimento de relações de sociabilidades, apontadas como cruciais para o sucesso desses 

espaços.  

Foto 1.1 – Avenida Conde Valbom. Lisboa - Portugal 
Fonte: SERDOURA, 2000. 

Intervenções de requalificação em espaços públicos também são vistas em diversas cidades 

brasileiras, como por exemplo: no Rio de Janeiro, o projeto “Corredor Cultural”, abrangendo 
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Praça Tiradentes, Largo de São Francisco e Praça 15 (foto 1.2); em Salvador, o “Pelourinho” 

(foto 1.3); em São Luís, o projeto “Reviver”, diversas ruas e o Largo do Comércio (foto 1.4).

Em São Paulo, a região do Vale do Anhangabaú, Parque D.Pedro II, Eixo Sé-Arouche e a 

“Operação Centro”, objetivando a melhoria do padrão de limpeza e manutenção dos 

logradouros, que surgiu a partir de proposta de requalificação de espaços públicos (SIMÕES, 

1994) (foto 1.5); em Recife, o “Plano de Revitalização do Bairro do Recife”, que teve como 

um dos objetivos tornar o bairro um espaço de lazer e diversão, ou seja, um espaço que 

promovesse a concentração de pessoas nas áreas públicas (ZANCHETI et al., 1998, p.33) 

(foto 1.6).   

Foto 1.2 – Praça 15. Rio de Janeiro – RJ, Brasil.  
Fonte: disponível em htpp://www.acphoto.hpg.ig.com.br 

Foto 1.3 – Pelourinho. Salvador  – BA, Brasil.  
Fonte: disponível em htpp://www.emtursa.com.br
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Foto 1.4  – “Projeto Reviver”. Rua Portugal, São Luís – MA.  
Fonte: disponível em htpp://www.icomos.org/patrimônio_brasileiro/sao_luis/sao_luis.htm 

      
Foto 1.5 - Vale do Anhangabaú. São Paulo – SP.  

Fonte: AS CIDADES, jan.2001 
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Foto 1.6 - “Recife Antigo” – Rua do Bom Jesus, Recife – PE.  

Fonte: disponível em htpp://www.recife.pe.gov.br 

Alguns resultados destas experiências têm sido apontados como satisfatórios. Um exemplo 

disso é o caso do Largo do Comércio, um dos espaços contemplados pela ação do projeto 

Reviver em São Luís que, segundo Caracas (2002), é um espaço público que vive o sentido do 

lugar, intensamente usado e apropriado pela população. Intervenções como esta, no geral, 

denunciam o interesse no ressurgimento da vitalidade dos espaços públicos, através de um 

planejamento que favoreça a satisfação das necessidades de uma vida pública, em contraponto 

ao esvaziamento funcional sofrido pelos espaços públicos nos últimos anos.  

Neste ponto, diante de todo o exposto, cabe apresentar o alvo das inquietações desta pesquisa. 

Definiu-se como objeto empírico de estudo a “Praça Deodoro” em São Luís – MA, uma praça 

histórica, localizada na área central do centro histórico, importante para a cidade pela sua 

história e pelo seu potencial de centralidade e de convergência da população, mas que apesar 

de intensamente usada, tem sido transformada em um local de passagem e de comércio.  

É um espaço público marcado por usos que não reforçam sua característica de público, mas 

usos que o privatizam e que o transformam em um espaço urbano que tem sua extensão 

territorial como alvo de disputa de particulares que ali exercem atividades ligadas à 

sobrevivência. Entende-se que é importante compreender essas transformações que os usos 

vêm imprimindo nesse espaço público, especialmente por contribuir para o planejamento de 

praças, dentro de uma concepção de planejamento urbano, onde se considera a relevância da 

dimensão da vida cotidiana, tendo como ponto focal os usos, ressaltando que a satisfação das 



40

necessidades de uma vida pública tem relação direta com a gestão e a participação coletiva 

dos espaços públicos.  

Neste contexto, o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e sintetiza um grau de participação democrática, 

onde o cidadão é agente ativo nas novas alterações urbanas, haja vista que a participação da 

população nas decisões de interesse público, inclusive na formulação, execução e 

acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, deixa de ser 

facultativa e passa a ser obrigatória. Essa obrigatoriedade certamente estabelecerá novos 

rumos para a gestão das cidades, uma vez que significa a ampliação do espaço da cidadania 

no processo de tomada de decisões que interfiram no território da cidade (ESTATUTO DA 

CIDADE, 2001; PEREIRA; VICENTINI, [200_ ]).  

O Estatuto, dentre outras coisas, legisla sobre criação de espaços públicos de lazer e áreas 

verdes; proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico (ESTATUTO DA 

CIDADE, 2001). Para Santos Filho (2004), o Estatuto da Cidade representa um avanço na 

configuração do espaço público, porque propõe uma nova forma de gestão democrática 

através da inclusão e participação de novos agentes urbanos na construção formal da cidade. É 

uma proposta de gestão do espaço de uso coletivo, como resultado do processo de ampliação 

da participação popular, reforçada pela criação, em 2003, do Ministério das Cidades, no 

intuito de garantir o cumprimento da função social da cidade. 

 Tem-se então a cidade e seu Estatuto, sintetizando esta nova proposta de inserção 

democrática urbana, que ampliou a participação popular no processo de transformação da 

cidade em um espaço urbano multidimensional, heterogêneo, descontínuo. É uma tendência 

do urbanismo contemporâneo, fundamentada na maior participação popular na gestão urbana, 

que corresponde a uma nova forma de desenho urbano e a um novo perfil do espaço público, 

onde é possível verificar que a crescente participação dos habitantes na gestão da cidade 

implica mudanças na forma e no conteúdo desta. 
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1.3 Considerações finais 

O cotidiano é o universo de todo homem, é uma realidade certa que se origina no pensamento 

e nas ações dos homens comuns. As práticas cotidianas, ou seja, as ações dos homens no 

mundo da vida cotidiana estão organizadas em torno do “aqui e agora”. Então a priori, a 

leitura do cotidiano é o estudo da ação do homem no tempo presente em um espaço 

específico. 

O espaço específico no qual está centrada esta pesquisa é o espaço público, espaço este que se 

define essencialmente pela sua característica de domínio público, livre acesso e livre 

participação de todos e de qualquer um. Do estudo do cotidiano, compreendeu-se que o 

homem, ao usar o espaço público, transforma-o social e espacialmente, passando-se a ver o 

uso como um indicador de como esse espaço público funciona. Tendo como foco os usos, 

abre-se a perspectiva para pelo menos duas possibilidades: a efetivação de lugares e a 

delimitação de territórios.  

A delimitação de territórios, ou compartimentação, é a divisão de uma área em muitos 

pequenos cenários, os quais surgem como fruto da necessidade de adequação funcional do 

homem ao usar um espaço específico em um dado momento. Daí, acredita-se que ao 

identificar estes territórios previamente delimitados, chega-se à compreensão das 

transformações socioespaciais que o uso imprime nesse espaço. Assim, tem-se um retrato da 

realidade do espaço que está sendo estudado, elemento importante para o processo de 

planejamento de um espaço público. 

Os exemplos de estudos que consideram a relevância do cotidiano e dos usos transformando 

os espaços públicos apresentados ao longo do capítulo corroboram-se como referenciais para 

o desenvolvimento da pesquisa. Em primeiro plano, tais exemplos demonstram que a 

investigação dos modos de uso de um espaço específico é um instrumental valioso para a 

compreensão da cidade e dos espaços públicos como organismo vivo e em constante 

transformação. Além disso, elucidam os diversos espaços que se tem no mesmo espaço, 

quando se considera a questão das compartimentações que o uso realiza, além de trazerem à 

tona uma nova forma de olhar o espaço público, reeducar o olhar e considerar o espaço 

público a partir da dimensão de quem o usa, o que colabora diretamente para a elaboração de 

propostas eficazes de planejamento urbano.  
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Considerando o que foi exposto sobre a realidade atual dos espaços públicos, mais 

especificamente das praças, verificou-se que elas têm se transformado em locais de comércio 

e de passagem; locais eminentemente privatizados pelos usos inadequados ali realizados e que 

progressivamente têm sido esvaziadas de suas características de espaço público. Contudo, a 

despeito da realidade atual, há uma relevância em se estudar as praças, especialmente pelo 

fato de serem elas, em potencial, espaços fundamentais para a organização da vida coletiva e 

representativa da sociedade e, além disso, um reordenamento dos usos/atividades ali 

realizados implica na possibilidade de a população, ao usar o espaço público, apropriar-se 

dele e, por extensão, da própria cidade, o que refletirá em benefícios para a imagem da cidade 

como um todo, haja vista a integração e a articulação evidentes entre os diversos espaços 

urbanos da cidade. 

No que concerne às intervenções de requalificação em espaços públicos, em Lisboa e em 

diversas cidades do Brasil, compreende-se que, embora pontuais, elas demonstram que há um 

interesse para o ressurgimento da vitalidade dos espaços públicos, o que certamente será bem 

mais eficiente se as ações atuais e futuras considerarem que a satisfação das necessidades de 

uma vida pública tem relação direta com a gestão e a participação coletiva nos processos de 

planejamento, conservação e manutenção dos espaços públicos.  

No capítulo seguinte, tem-se o percurso metodológico, ou seja, método, etapas e 

procedimentos adotados para a realização da leitura do cotidiano da Praça Deodoro em São 

Luís-MA.  
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2  METODOLOGIA 

Entender que a pesquisa é o modo que a ciência tem para obter conhecimento de uma 

realidade empírica, enaltece o objetivo deste capítulo, que é o de apresentar o caminho desta 

pesquisa, ou seja, o método e as técnicas, as etapas e os procedimentos adotados.  

2.1  O método e as técnicas 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender as transformações socioespaciais que o 

uso imprime no espaço público, particularmente na praça, por meio da delimitação de 

territórios, no sentido de contribuir para o planejamento de praças, dentro de uma concepção 

de planejamento urbano que enfatiza a relevância da dimensão da vida cotidiana.  

Considerando que o homem usa o espaço público e o transforma, tem-se na 

compartimentação (LYNCH,1999), considerada a partir da delimitação de territórios, a 

variável que articula e possibilita o entendimento do uso transformando o espaço público no 

cotidiano. E a leitura do cotidiano é o caminho para a compreensão dessas transformações, o 

que fornece um cabedal de informações consistentes sobre a realidade do espaço público na 

atualidade. Tais informações são o embasamento para o planejamento, no que diz respeito à 

elaboração de propostas de intervenção adequadas para tais espaços públicos. 

A leitura do cotidiano, a princípio, tem como referencial teórico-metodológico a antropologia, 

mais especificamente centrado na antropologia urbana. Mas o que tem a ver a antropologia 

com o estudo do urbano? A antropologia forja seus profissionais no estudo das chamadas 

“sociedades primitivas”, ou “sociedades de pequena escala”. Dessa forma, diante de povos e 

costumes radicalmente diferentes dos seus, o antropólogo é treinado para observar cada hábito 

ou gesto, por mais insignificante que pareça. E assim, no aparentemente trivial, por vezes 

banal, ele desvenda os mistérios de uma cultura. Despojando-se do seu modo próprio de ver, o 

antropólogo assume o olhar do outro e após paciente observação e indagação, percebe que os 

pormenores começam a fazer sentido (LAPLANTINE, 2000; MAGNANI, 1991). 

A antropologia urbana busca aliar a descrição minuciosa, a atenção para cada detalhe, o 

contato face-a-face em busca do significado de uma prática. Na antropologia, o pesquisador 

parte do desconhecido ou inusitado para o conhecido ou familiar; já na antropologia urbana, o 

caminho parece o inverso, parte do conhecido, do que já está aparentemente sistematizado 
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pelo senso comum, para o estranho, o novo e inusitado, a fim de desvendar o que está por 

detrás do cotidiano dos espaços. Além disto, um outro cuidado da antropologia urbana é 

elucidar que o recorte escolhido mantém relações com a envolvente. Por assim dizer, a 

dinâmica de uma praça não se esgota em seu perímetro, pois há um significado mais amplo 

além dos limites do recorte físico do objeto de estudo.  

Como se percebe, no intuito de desenvolver a pesquisa, realizar a leitura do cotidiano e 

alcançar os objetivos propostos, partiu-se da antropologia urbana, contudo, constatou-se que, 

atualmente, as limitações teórico-metodológicas, oriundas da formação desta pesquisadora 

que é arquiteta e urbanista, limitariam em muito a aplicação pura do método etnográfico. 

Assim, o mesmo passa a constituir-se como um apoio para o método adequado à realidade 

proposta, que é o método de leitura da imagem de uma área urbana, preconizado por Luz 

Valente.  

O método de leitura da imagem de uma área urbana de Luz Valente é um método de 

conhecimento do meio urbano, através do qual é possível obter de forma direta e 

personalizada, um retrato global, crítico e interpretativo de uma determinada área, o qual 

permite formar uma idéia de sua constituição, estrutura, características, dinâmica de 

transformação, além de identificar problemas, potencialidades e oferecer orientação para a 

elaboração de propostas de requalificação. A justificativa da escolha do método, além das 

características conceituais acima apresentadas, também está no fato de que esse método 

considera os usos como aspecto relevante na composição da imagem de uma área (PEREIRA, 

1996).   

O processo de realização da leitura abrange as seguintes etapas: preparação da leitura, 

realização da leitura de aproximação à área urbana e das suas relações com o entorno, 

realização da leitura e registro da leitura.  

Na leitura da imagem de uma área urbana, a capacidade de o técnico ver e analisar o que vê, é 

aguçada, pois o processo de leitura tem como técnica principal a observação direta 

semiparticipante, onde conhecimento, avaliação e diagnóstico são partes integrantes da 

leitura, e a presença do pesquisador no local de estudo é indispensável.  
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“A leitura da imagem da área urbana deve permitir realizar o esboço rápido e 
significativo da situação presente e da sua dinâmica e dar-lhe a perspectiva crítica 
que suscita a construção simultânea de orientações e propostas de ações para sua 
reabilitação e transformação urbanas” ( Ibid., p.5).  

De acordo com a aplicação deste método, esta pesquisa centrou-se na leitura da constituição e 

estrutura ativa da área, tendo como foco os diferentes tipos de usos realizados, a leitura dos 

usos de modo a perceber a apropriação do espaço, as atividades cotidianas e sua 

espacialização no território, o tipo de clientela que se dirige para a área, as áreas ou eixos de 

animação ou sossego, a multi ou monofuncionalidade de diferentes áreas e a observação dos 

diferentes usos nos diversos períodos do dia e da semana (Ibid., p.36). Estes procedimentos 

foram realizados através da observação direta, do mapeamento, de entrevistas com técnicos e 

usuários e de registro fotográfico.   

O estudo de caso é a Praça Deodoro em São Luís-MA. Embora sendo um estudo mais 

aprofundado de uma realidade particular, o caso selecionado é considerado como 

representativo de outros casos análogos. E assim, o estudo se propõe a observar os 

fenômenos, procurando descrevê-los e interpretá-los, de forma a oferecer conclusões 

facilmente generalizáveis (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

A cidade de São Luís, em seu Centro Histórico, apresenta um quantitativo de 42 espaços 

livres públicos, dos quais 34 são praças (IPLAM, 2002). Estes espaços estão distribuídos nas 

três zonas em que está setorizado o Centro Histórico, de acordo com o Plano Diretor de 1992, 

lei no 3252 (mapa 2.1). Na Zona de Proteção Histórica, dentro dos limites do tombamento 

federal, em uma área de 60ha estão distribuídas 11 praças e 02 largos; ainda nesta zona, 

dentro dos limites de tombamento estadual, em uma área de 160ha tem-se 14 praças, 02 largos 

e 01 parque. Nas Zonas Central e de Interesse Social, cujo somatório da área perfaz um total 

de 173ha, estão 09 praças e 01 parque (IPLAM, 2002).  

A Praça Deodoro é uma praça histórica que está localizada na área central do Centro 

Histórico, dentro da zona de tombamento estadual (mapa 3.1). É considerada histórica porque 

tem sua origem ligada a um fato histórico marcante na história da cidade: onde se localiza a 

referida praça hoje, outrora foi o Largo do Quartel, sendo este logradouro lindeiro ao 5º 

Batalhão de Infantaria (1793-1797), primeiro quartel do Brasil (MARQUES, 1970, p.430). 

Mas a escolha da Praça Deodoro não está ligada só a fatos históricos, mas também à realidade 

atual desse espaço público.     
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Mapa 2.1 – Mapa do Centro Histórico de São Luís - MA.  
Fonte: IPLAM, 2000. Sobreposição da autora.

A Praça Deodoro é uma das praças mais usadas da cidade, sendo inclusive palco de muitas 

manifestações populares ligadas à história recente da cidade. Como bem afirma a 
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municipalidade, na figura do atual prefeito Sr. Tadeu Palácio, em entrevista concedida ao 

jornal O Estado do Maranhão, em 22 de dezembro de 2003: “A Deodoro é um dos pontos 

mais importantes do centro de São Luís”. Contudo, é um espaço público que, ao longo dos 

anos, tem sido cenário do descaso, no que tange à conservação, manutenção e gerenciamento. 

A sujeira, a poluição sonora, os altos índices de violência, a deterioração do patrimônio 

construído, a privatização do espaço pelo comércio informal e ambulante e pelos automóveis 

[áreas de estacionamento, ponto de táxi e mototáxi], a grande quantidade de pontos de parada 

de transporte coletivo são alguns dos problemas ali encontrados. Percebe-se que os usos ali 

realizados têm transformado progressivamente o espaço, e este, embora seja intensamente 

usado, tem sido caracterizado como lugar de passagem e comércio.  

Então, contrariando aquilo que é apontado pelo senso comum, a hipótese que se pretende 

verificar, levantada a partir de Arantes (1993) e Santos (1997), é a de que a leitura do 

cotidiano da praça, tendo como foco os usos ali realizados, a partir da identificação de 

territórios, demonstrará que embora intensamente usada como local de comércio e passagem, 

a praça revela-se pelo uso, como instrumento em potencial para o reordenamento de 

atividades diárias, o que aponta para sua futura apropriação. 

Em suma, o que aqui se pretende realizar é a leitura do cotidiano da Praça Deodoro, em São 

Luís – MA, tendo como método a leitura da imagem de uma área urbana de Luz Valente 

Pereira (1996), com o foco nos usos ali realizados, a partir da identificação de territórios.  

A leitura da imagem da área da Praça Deodoro desenvolveu-se em quatro etapas. A primeira 

etapa - preparação da leitura - teve como enfoque a pesquisa bibliográfica com enfoque 

teórico e histórico. A segunda etapa - leitura de aproximação - caracterizou-se pelas 

observações iniciais da área e pela observação das relações da área com o entorno, 

considerando uso do solo do mesmo.  A terceira etapa - realização da leitura - foi marcada 

especialmente pela observação direta semiparticipante, pelo mapeamento dos usos e pela 

realização de entrevistas. A quarta etapa – “reaproximação e releitura” – caracterizada por 

complementação e revisão do trabalho, no intuito de corroborar a versão final. 

 Descreve-se a seguir, de forma mais detalhada, os procedimentos realizados em cada uma das 

etapas, assim como o período em que ocorreram. 
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2.2  Os procedimentos 

2.2.1 Preparação da leitura 

“Quando um investigador inicia um trabalho, é pouco provável que o assunto 
tratado nunca tenha sido abordado por outra pessoa, pelo menos em parte ou de 
forma indireta” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, p.48). 

O enfoque principal desta fase foi a pesquisa bibliográfica, com enfoque teórico e histórico.  

A pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que se realizaram sobre o assunto estudado, contudo não é uma mera repetição do 

que já foi dito ou escrito, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras. Neste trabalho, o objeto empírico é a Praça Deodoro como 

espaço público e o objeto teórico é o uso e, a partir dele, a identificação de territórios.

Os principais autores identificados que serviram como referencial teórico-metodológico para 

este trabalho são: Berger e Luckmann (1985) referindo-se ao cotidiano, Santos (1997) e 

Gomes (2002) na relação espaço/uso,  Sá Carneiro e Mesquita (2000) no espaço público, 

Carlos (1996) referindo-se ao uso, Gomes (2002) na relação espaço público/uso e Lynch 

(1999) referindo-se a compartimentação.  

Ainda nesta etapa foram realizadas algumas visitas à área, em horário diurno. Essas visitas 

caracterizaram-se por observação não estruturada e tiveram como objetivo verificar como a 

área se apresenta à primeira vista, ou seja, o que se pode capturar das primeiras impressões 

que se tem ao chegar ao espaço, observando a dinâmica dos usos ali realizados marcados 

essencialmente pela exploração comercial e pelos pontos de parada de ônibus.  

Sendo a observação semiparticipante - vivendo o lugar e unindo-se aos usuários - foi possível 

realizar algumas indagações espontâneas. Indagações sem o uso do gravador ou roteiro 

programado, que viabilizaram conhecer além dos usos atuais, usos em épocas passadas, captar 

as impressões das pessoas sobre o lugar e peculiaridades, sobre a dificuldade de identificação 

do local pelo nome, dentre outros aspectos relevantes, todos devidamente anotados em 

caderno de campo.  
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No que tange à dificuldade de identificação do local pelo nome, nessa etapa de aproximação 

da área, confirmou-se algo que o senso comum e a vivência da cidade já apontavam há muito 

tempo: o fato de que ao utilizar o termo “Praça Deodoro”, as pessoas não se referem somente 

à área desta praça propriamente dita, mas por vezes ao conjunto de espaços limítrofes a ela, 

quais sejam: Praça do Pantheon, Passeios Públicos Silva Maia e Gomes de Castro e, algumas 

vezes, a apenas alguns desses espaços. Matos (2002) ratifica este fato ao afirmar que nos 

últimos anos, a denominação Deodoro refere-se não somente ao antigo Largo do Quartel, mas 

estende-se ao complexo de praças localizadas no seu entorno. 

Esta constatação corroborou para a delimitação do objeto de estudo; assim sendo, nesta 

pesquisa o termo “Praça Deodoro”, refere-se à Praça Deodoro e aos espaços livres públicos 

limítrofes a ela (mapa 2.2). Além do motivo supracitado, a utilização do termo “Praça 

Deodoro” e a correspondente delimitação espacial nesta pesquisa, se justificam pelo fato de 

que, na prática, esses espaços e seus usos têm vida conjunta e influência direta uns sobre os 

outros.  

Mapa 2.2 – Layout Praça Deodoro.  
Fonte: AUTORA, 2002. 

A pesquisa bibliográfica com enfoque histórico buscou investigar o surgimento das praças 

Deodoro, Pantheon e dos passeios públicos Silva Maia e Gomes de Castro, que caracterizam a 

área objeto de estudo, assim como algumas das reformas sofridas e seus usos em alguns 

momentos da história. Quanto às reformas, foram apresentadas algumas das alterações que os 
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espaços sofreram, contudo, não foram identificados os projetos, pois não há registro dos 

mesmos nos arquivos e bibliotecas consultados. Quanto aos usos dos espaços públicos e do 

entorno, ao longo da história foram observados textos literários, fotos, mapas, jornais e relatos 

de usuários. A produção sobre a história dos espaços públicos maranhenses é escassa, em 

especial no que se trata sobre a área em questão, “Praça Deodoro”.  

2.2.2 Leitura de aproximação 

“Interpretar o modo como o edificado contribui para a definição do uso e do caráter 
urbano, esclarece a capacidade de uso oferecida” (PEREIRA, 1996., p.35).

O objetivo desta etapa constitui-se em observar as relações da área [praça] com o entorno. 

Para tanto, foram realizadas dez visitas, divididas em dois momentos: janeiro/2001 e 

março/2002.  

Essas visitas foram marcadas por percursos de aproximação, a pé e de automóvel, a fim de 

que se tivesse uma melhor compreensão da área e de sua dinâmica de vida cotidiana com o 

entorno. Os percursos a pé se deram somente durante o dia, [manhã e tarde, por medida de 

segurança pessoal] e os de automóvel foram feitos de dia e repetidos à noite.  

Nesse momento, buscou-se conhecer como a área se apresenta quando observada do exterior, 

quais as relações de uso com o entorno, isto é, continuidades/descontinuidades de uso que 

ligam/separam a área do entorno. Esses percursos, além de terem marcado a aproximação 

literal da pesquisadora com a área, viabilizaram a confecção de um mapa que retrata 

observações quanto ao uso do solo do entorno e o registro fotográfico. 

O uso do solo do entorno influencia diretamente no uso do solo da praça. Por isso, tendo 

como referencial os mapas elaborados pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa do 

Município – IPLAM (1998) e o mapa produzido por esta pesquisa em 2002, decidiu-se fazer 

um estudo comparativo do uso do solo do entorno nesses dois momentos e suas implicâncias 

sobre a dinâmica de usos realizados na praça.  Optou-se utilizar o mapa do IPLAM como 

auxílio a esta pesquisa, em decorrência do respaldo que o mapa apresenta, por ter sido o 

mesmo elaborado por uma equipe técnica devidamente preparada.  
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Quanto ao uso do solo do entorno, o IPLAM utilizou as seguintes categorias: comércio, 

serviço, institucional, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, sem uso, misto. 

Embora haja a premissa da comparação do mapa do IPLAM (1998) com o mapa elaborado 

nesta pesquisa (2002), houve a necessidade de unir duas categorias, quais sejam: 

serviço/institucional. A caracterização do entorno auxiliou na identificação de dias e horários 

de uso e fluxo mais intenso, assim como na caracterização de alguns grupos de usuários da 

praça como estudantes e comerciários. 

2.2.3 Realização da leitura 

O período de observações desta etapa foi de um mês (abril/2002), tempo marcado 

primordialmente pela observação direta e mapeamento dos usos e também pela realização de 

entrevistas. 

Segundo aprendeu-se com Luz Valente (1996), a observação direta consiste em ver, percorrer, 

interrogar o que se vê, interpretando e avaliando as observações, como forma de se obter uma 

opinião sobre como funciona determinada área, se bem ou se mal. Para atingir esse objetivo, 

buscou-se uma integração ao cotidiano da praça, entretanto, a observação não se restringiu a 

simples visitas, mas a momentos de permanência no local [na praça], no intuito de 

compreender “de dentro” como as coisas acontecem. Assim, muitos dos problemas 

anunciados e conhecidos pelo senso comum, foram ratificados, e potencialidades foram 

identificadas.  

A observação, como técnica de pesquisa, é uma ferramenta para coleta de dados que só é 

consistente se for guiada por uma metodologia, por conceitos e variáveis previamente 

estabelecidos, a fim de que o pesquisador tenha as necessárias condições de coletar, selecionar 

e ordenar dados úteis para que em uma posterior análise se obtenha respostas para o problema 

proposto na pesquisa. A observação direta, segundo Costa (1997), depende mais do preparo 

do investigador e dos pressupostos teóricos, do que do número de observações ou de pessoas 

observadas. 

A observação direta semiparticipante pressupõe a integração, ainda que não integral, do 

pesquisador com o objeto de estudo e apresenta também a vantagem de que os fatos são 
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percebidos diretamente, sem intermediação. Nesta pesquisa a observação, direta 

semiparticipante, foi sistematicamente planejada e orientada por um plano de observação. 

A observação e o mapeamento dos usos ocorreram durante todo o mês de abril/ 2002. No 

período diurno, as visitas foram realizadas através de percursos a pé [observação em pontos 

fixos e em deslocamento] e de automóvel. No período noturno, por medida de segurança 

pessoal, as observações foram feitas de dentro do automóvel. Essas observações seguiram um 

plano de observação e, em fase posterior, geraram um conjunto de mapas nos quais estão 

indicados os usos e sua espacialização no território. Nesse momento, o olhar atento detectou 

as pessoas comprando, vendendo, trabalhando, circulando, conversando, degradando; foi 

possível diferenciar grupos, ambulantes, camelôs, passantes, fiscais, policiais, estudantes, 

etc... 

O plano de observação consta dos seguintes itens: 

a) pontos de observação – após uma caminhada com duração média de quinze minutos, 

definição de pontos fixos de observação, nos quais permanecer-se-ia em média trinta 

minutos, variando o tempo total da observação diária entre uma hora e meia e duas 

horas. Estando em um ponto fixo, seriam observados tipos de usuários e 

espacialização dos usos; 

b) registro fotográfico - a imagem fotográfica, durante a leitura da imagem de uma área 

urbana,  é um procedimento de reconhecimento e um procedimento de interação com 

o espaço. O registro fotográfico estabelece um elo de ligação “passado/presente”, 

“dentro/fora”, “perto/longe”; isto é um procedimento que se denomina 

aproximação/distanciamento, ou seja, o registro da imagem no presente imediato, 

dentro do espaço, ‘perto’ do que se estuda – funcionando assim como um instrumento 

de coleta de dados; a observação da imagem num momento seguinte, onde o que se 

observa já é passado, se está “longe” e “fora” do espaço que se constitui como objeto 

de estudo – funcionando assim como um instrumento de análise dos dados (ECKERT; 

ROCHA, 2001). 

Considerando a metodologia proposta, tem-se na observação direta semiparticipante, a 

principal técnica adotada. O novo olhar aqui proposto considera a presença do técnico no 

campo como um diferencial para futuras propostas de planejamento desses espaços. Assim, a 
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entrevista é considerada uma técnica complementar e, em virtude disso, houve um pequeno 

número de técnicos e usuários entrevistados. 

“As entrevistas exploratórias têm, portanto, por função revelar luz sobre certos 
aspectos do fenômeno estudado, nos quais o investigador não teria espontaneamente 
pensado por si mesmo, e assim completar as pistas do trabalho sugeridas pelas suas 
leituras” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, p.67). 

A entrevista teve como objetivo primordial, complementar os dados não obtidos na pesquisa 

bibliográfica, com enfoque histórico e também nas observações diretas. Para tanto, foram 

entrevistados dez técnicos, entre arquitetos, engenheiro civil, arqueólogo e desenhistas 

industriais. A entrevista realizada com técnicos foi semi-estruturada, dirigida por duas 

perguntas abertas. (APÊNDICE 01). O tempo médio de duração das entrevistas foi de trinta 

minutos, e os dados obtidos foram relevantes no tocante às impressões sobre a área, aos usos 

no passado, à problemática atual dos usos e à necessidade de planejamento. 

A entrevista realizada com os usuários consta de quatro perguntas abertas (APÊNDICE 02), 

que versam sobre razão de uso da praça, relação espaço/uso, relação praça/cidade. Essa 

entrevista foi aplicada a vinte usuários, pessoas que estavam na praça, em pontos fixos, ou 

seja, não estavam em deslocamento e não estavam no local a trabalho. O tempo de aplicação 

do formulário durou em média de cinco a dez minutos. Os resultados foram analisados, 

agrupados em categorias e geraram gráficos que facilitam a compreensão através da 

visualização dos resultados obtidos, quantificados em percentuais. 

2.2.4 Reaproximação e releitura 

Em virtude da necessidade de complementações que imprimissem maior rigor científico à 

versão final desta pesquisa, houve a necessidade desta quarta etapa, aqui denominada como 

“reaproximação e releitura” por ser uma volta a alguns procedimentos já realizados nas etapas 

anteriores, de acordo com o objetivo supracitado. Esta fase desenvolveu-se de dezembro de 

2004 a junho de 2005. Considerando que a fase anterior, realização da leitura ocorreu em abril 

de 2002, há constantemente a necessidade de uma análise comparativa com os dados obtidos 

nesta fase 2004/2005. 

A reaproximação caracteriza-se pelo aprofundamento das categorias de análise e deduções 

mais apuradas na interpretação dos usos e apropriações com os grupos de usuários no espaço 

público da praça. A releitura aconteceu nos meses de abril e junho de 2005 e caracterizou-se 
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basicamente pela observação direta semiparticipante da área, visando a uma maior 

consistência dos dados, no sentido de confirmação das suposições, aprimoramento no 

tratamento das ilustrações e mapas e atualização do levantamento fotográfico. Considerando 

as informações já obtidas quanto à intensidade dos usos e usuários e sua relação com os dias 

da semana e os horários durante o dia, voltou-se à praça, para realizar essas observações 

apenas em dias úteis, considerando também o sábado pela manhã, e apenas durante o dia.  As 

observações foram realizadas, considerando o plano de observação apresentado no item 2.2.3. 
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3 A PRAÇA DEODORO: um passeio no tempo 

Neste capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa bibliográfica com enfoque 

histórico da Praça Deodoro em São Luís – MA. O que se almeja é traçar um panorama do 

surgimento do conjunto dos espaços que caracterizam a área de estudo, quais sejam: Praça 

Deodoro, Praça do Pantheon, Passeio Público Silva Maia e Passeio Público Gomes de Castro, 

assim como compreender os usos ali realizados e as transformações socioespaciais ocorridas 

em alguns momentos da história.  

3.1A Praça Deodoro em São Luís – MA – origens e reformas: um breve 

histórico 

“Fundada em 1612, sob o comando do próprio la Touche, o sonho de uma capital 
para a França Equinocial durou muito pouco. Logo a Upaon-Açu (Ilha Grande 
para os tupinambás) foi atacada por portugueses, que dela se apossaram, 
expulsando os franceses em 1615. Os holandeses tentaram tomá-la em 1641, sendo 
expulsos três anos depois. E foi graças aos portugueses e ao rico acervo 
arquitetônico,  que ergueram, o maior e mais homogêneo da América Latina, que 
São Luís teve seu valor reconhecido mundialmente ao receber da UNESCO – 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o título de 
Patrimônio Histórico da Humanidade, no final de 1997” (Hato,1998, p.9). 

Cidade Patrimônio da Humanidade, São Luís possui mais de cinco mil imóveis no seu 

conjunto arquitetônico, artístico e paisagístico tombado, constituindo o maior conjunto urbano 

colonial português da América Latina. Em razão da função essencialmente militar em suas 

origens, São Luís apresentou de início, um crescimento urbano exíguo, dando origem 

majoritariamente a prédios militares. Em cenário geral, observa-se que as ruas não dispunham 

de pavimentação e o ambiente urbano era sujo e desordenado, com aspecto similar às cidades 

européias medievais (LIMA FILHO, 2002).  

Percorrendo as páginas da história, observa-se que após a expulsão dos franceses (1615) os 

portugueses oficializaram seu poder político, organizando administrativamente a cidade. 

Nesse momento, o núcleo urbano já existente é adaptado às “Leis das Índias”, pelo 

engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, que veio com a missão de projetar fortificações, 

para assegurar a defesa do sítio recém conquistado por ocasião da expulsão dos franceses 

(LIMA, 1999).  
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Além das fortificações, Frias deixou um plano de urbanização que se constituiu num 

referencial para expansão e desenvolvimento da cidade, plano esse que foi decisivo para 

conferir uma regularidade geométrica a esta cidade, servindo para orientar o crescimento 

da Capital Maranhense nos períodos subseqüentes até o final do século XIX (LIMA 

FILHO, 2002).  

O plano das “Leis das Índias” determinava um traçado ortogonal, orientado de acordo com 

os pontos cardeais, o que resultou em um forte vetor de expansão da cidade no sentido 

oeste-leste, através de ruas como Rua da Paz, do Sol e, em especial, a Rua Grande, outrora 

Caminho Grande (mapa 3.1) (LIMA, 1999). O Caminho Grande, forte vetor de expansão, 

alcança no século XVIII uma área que viria a ser conhecida como Campo do Ourique, nas 

proximidades de onde foram erigidos a Igreja de Santana da Sagrada Família (Igreja de 

Santaninha -1791) e o 5o Batalhão de Infantaria (1793-1797) - primeiro quartel do Brasil 

(MARQUES, 1970, p.430).  

Mapa 3.1 – Mapa da cidade de São Luís – 1640.  
Caminho Grande como o vetor de expansão que liga o continente ao interior da ilha. 

Fonte: SÃO LUÍS, 1992. Sobreposição da autora. 
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O quartel localizava-se na área denominada Campo do Ourique e tinha seu acesso principal 

voltado para o Largo do Quartel. A igreja tinha a fachada principal voltada para um largo seco 

e a lateral direita voltada para o Largo do Quartel. O Largo do Quartel, que surge nos 1790, 

com função militar e localização central em relação à cidade, é um dos mais antigos 

logradouros ludovicenses (MARQUES, 1970, p.430; VIEIRA FILHO, 1971, p.66-68).  

No mapa ilustrativo do cenário da coleção de romances e novelas de Josué Montello, criado 

por Rudy Pythagoras Alves, tem-se a representação gráfica da configuração da área em estudo 

no final do século XVIII (MORAES, 1989)(mapa 3.2). A partir deste mapa, elaborou-se um 

croqui, no intuito de facilitar a visualização da referida configuração (figura 3.1).  

Mapa 3.2 – Detalhe do Mapa “A São Luís”de Josué Montello”. 
Fonte: MORAES, 1989. Sobreposição da autora.  

Figura 3.1 – Croqui baseado no Mapa 3.2  
Configuração da área em estudo no final do século XVIII. Fonte: AUTORA, 2002. 
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Não se tem informações detalhadas de como era formado o largo, nem tampouco fotos que 

datem de sua origem. Contudo, pela descrição de Vieira Filho (1971), reportando-se ao largo 

como um vasto quadrilátero, acredita-se que nas suas origens era um largo seco, ou seja, sem 

espécies vegetais. 

Fazendo uma retrospectiva histórica, o arqueólogo Deusdedit Leite Filho (entrevista, 2002), 

se reporta ao largo com as seguintes palavras: 

“Originalmente ela [a Praça Deodoro, antigo Largo do Quartel] é praticamente a 
continuidade da linha de expansão da Rua Grande, o Caminho Grande, em direção 
ao centro da ilha, ...apresenta função eminentemente militar, ...no período colonial 
lá foi construído o maior quartel português do Brasil, sobre o qual se tem 
informações no arquivo militar do Rio de Janeiro, e durante muito tempo ela teve 
essa função voltada para estas atividades mais militares...” 

Em 1862, o Largo do Quartel sofreu uma das primeiras reformas, com a instalação de um 

chafariz, por parte da Companhia das Águas do Anil. Esse chafariz ficava no centro da praça, 

e a água dele retirada era vendida para a população interessada. Nesse momento, instaura-se 

nesse espaço cívico por suas origens, um uso voltado para a exploração de atividade 

comercial. 

Relatos do ano de 1865 apontam que o Largo do Quartel, “em tempos recuados” se constituía 

nos três dias de carnaval, no ponto máximo de atração na cidade: 

“Para o largo do Quartel convergiam todas as brincadeiras de caninha verde, de 
chegança e de fandango... tudo enfim se concentrava numa folia animada... As 
famílias por seu turno iam apreciar a passagem dos carros alegóricos... sentadas 
em cadeiras nas calçadas do largo, as quais eram trazidas por molecotes.... Havia 
barracas de sorte com a roleta e o jaburu e todo arsenal de comederias...Havia 
venda de garapa... de rolete de cana.. E,... o carrossel do Baltazar Corcunda, 
encanto da meninada, acionado a braço de negro, girando sereno com seus 
cavalinhos de massa e suas carruagens de madeira.” (VIEIRA FILHO, 1971, p.66)

Nesse período de carnaval, além de diversos equipamentos para o entretenimento [roleta e 

carrossel], no largo havia o comércio de gêneros alimentícios [garapa, cana, “todo arsenal de 

comederias”]. 

Em 1868, por resolução da Câmara Municipal, o logradouro Largo do Quartel passou a ser 

denominado Praça da Independência. Posteriormente, na última década do século XIX, em 

homenagem ao presidente Marechal Deodoro da Fonseca, passou a ser chamada Praça 

Deodoro (VIEIRA FILHO, 1971, p.66; MORAES, 1995, p.97; MARQUES, 1970, p.430).  
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Ainda na última década do século XIX, surge à direita do Quartel um passeio público 

chamado de Praça Bolívar. Em 1891, por resolução da Câmara Municipal, esse passeio 

público e avenida limítrofe a ele passaram a ser chamados Gomes de Castro (JORGE, 1950, 

p.85).  

Segundo relatos, o passeio público Gomes de Castro se constituía em um boulevard 

acolhedor, repleto de oitis [árvores frutíferas e produtoras de sombra abundante] e canteiros 

bem trabalhados, com perímetros definidos por pedras de lioz.  A presença dos oitizeiros 

conferia ao espaço “singular encanto e amenidade” (Ibid.), tornando-o aprazível e 

estimulando a permanência de seus usuários. Segundo o arqueólogo Deusdedit Leite Filho 

(entrevista, 2002), há referências de que, no final do séc. XIX, São Luís era uma das únicas 

cidades onde os espaços públicos eram bem cuidados.  

“Dizemos sem receio de errar, que no norte, onde há maior zelo pelos jardins 
públicos é no Maranhão. (...) Parece até que em construí-los, o que os poderes 
municipaes quizeram foi compensar a falta que hão de jardins particulares. 
Supomos ter sido o Maranhão, a primeira cidade do Brasil em que se inauguraram 
jardins abertos” (GODINHO; LINDENBERG, 1906, p.156-157 apud 
NASCIMENTO, 2002). 

De acordo com Vieira Filho (1971, p.85), a pedido da municipalidade, os moradores do 

entorno da Gomes de Castro auxiliavam na boa conservação das árvores ali plantadas. Na 

última década do século XIX, alguns moradores do entorno foram oficialmente designados 

para a fiscalização da conservação do local, o que se configurou como uma estratégia de 

envolvimento da população na gestão do local. Percebe-se que, nesse momento, o passeio 

público caracterizava-se como uma continuidade da moradia. O relacionamento das pessoas 

com o espaço era marcado pela iniciativa de cuidar, preservar, proteger de dano.

Acerca da Gomes de Castro, ocorreram algumas intenções de modificação na estrutura física. 

O projeto inicial, autorizado por decreto de abril de 1901, era prolongar avenida e passeio até 

o encontro com o Caminho Grande. Outra intenção era a de transformar todo o passeio 

público em avenida. Ambos os projetos não prosperaram (Ibid, p.85). Considerando o não 

acontecimento das reformas, a foto do início do século XX (1908), apresentada no que segue, 

mostra o passeio na sua configuração inicial (última década do século XIX) (foto 3.1).

Em 1903, à esquerda do Quartel, seguindo o mesmo padrão construtivo e de mobiliário do 

passeio público Gomes de Castro, foram construídos a avenida Silva Maia e seu passeio 
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público. Segundo relatos, o ajardinamento primitivo era muito caprichoso; oitizeiros 

sombreavam acolhedoramente os que por ela passavam (VIEIRA FILHO, 1971, p.172).  

O passeio público Silva Maia dispunha de um chafariz e vinte e sete bancos de ferro e 

madeira, que “propiciavam conforto aos que a buscavam nas frescas tardes de verão da 

ilha” (Ibid.). Um convite à permanência e à contemplação. A imagem do início do século XX 

(foto 3.2) ilustra o referido passeio quando da sua construção (MORAES, 1995, pp.99-100). 

Foto 3.1 – Avenida e Passeio Público Gomes de Castro.  
A direita residências, a esquerda Quartel 

Fonte: ÁLBUM do Maranhão, 1908, p.80. 

Foto 3.2 – Avenida e Passeio Público Silva Maia em 1908. 
Muitos exemplares de espécies vegetais. A esquerda residências, a direita Quartel. 

Fonte: ÁLBUM do Maranhão, 1908, p.81. 
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Uma foto da Praça Deodoro datada de 1908 (foto 3.3) evidencia mais uma vez a característica 

de uso do solo do entorno, naquele momento predominantemente residencial. Sobre este 

aspecto Vieira Filho (1971, p.66) relata que as famílias iam à praça. “No começo do século 

(XX), este espaço serviu para o condicionamento de elites, com a construção de casas [...] 

que acabaram se estabelecendo no entorno deste grande largo”. (LEITE FILHO, entrevista, 

2002). 

Uma outra modalidade de uso que acontecia na Praça Deodoro é anunciada pelas marcas dos 

trilhos no paralelepípedo, indicando parte do trajeto do bonde, que por ali passava e fazia uma 

de suas paradas. No início do século XX, essa área é usada como ponto de parada do 

transporte coletivo (fotos 3.3 e 3.4). 

Foto 3.3 – Praça Deodoro em 1908.  
Ao fundo residências, em primeiro plano as marcas do trilho do bonde no paralelepípedo. 

Fonte: ÁLBUM do Maranhão, 1908, p.80. 
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Foto 3.4 – Quartel e Largo do Quartel.  Ao fundo Igreja de Santaninha. 
No canto inferior direito observar detalhe do trilho do bonde. Fonte: ÁLBUM do Maranhão, 1908, p.82.

A constatação da presença de ponto de parada do bonde na Praça Deodoro é corroborada 

pelos dados apresentados no mapa de linhas de bonde e estrada de ferro de São Luís, datado 

da primeira metade do século XX (mapa 3.3). 

Mapa 3.3 – Planta aérea da parte central de São Luís. 
Linha amarela indica alguns dos trechos do percurso da linha do bonde. A Praça Deodoro era um dos pontos de 

parada do bonde. Fonte: JORGE, 1950. Sobreposição da autora.  
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Na gestão do intendente Mariano Martins Lisboa, mais precisamente em 1911, aconteceu uma 

reforma na Praça Deodoro, quando o logradouro foi dividido em canteiros, arborizado com 

fícus benjamin e recebeu bancos de ferro e madeira. Em fotos desse período, também se 

percebe a utilização de postes de iluminação, com fiação subterrânea (fotos 3.5 e 3.6) 

(VIEIRA FILHO, 1971, p.66). 

Foto 3.5 – Praça Deodoro após reforma de 1911. 
Fonte: ÁLBUM, 1913. 

Ao descrever suas impressões sobre a Praça Deodoro, Marques (1970, p.432) pontuou: 

“Por qualquer ponto que daqui se espraiar a vista, encontram-se sempre lindos 
quadros da natureza; (...) E se a isto juntar-se o ar a girar sempre puro e fresco, 
facilmente se concluirá que é um dos melhores lugares da capital.”. 

A análise deste fragmento nos leva a considerar alguns aspectos. O primeiro deles é a 

localização privilegiada – em um platô mais elevado, considerando as demais áreas do Centro 

Histórico, quando o autor refere-se à vista e aos belos quadros da natureza; o segundo é a 

agradabilidade do local, evidente na referência ao “ar puro e fresco”, a amenidade que as 

espécies vegetais conferem ao local, considerando o clima tropical quente e úmido da cidade, 

que em épocas de verão, chega a elevadas temperaturas e calor intenso; o terceiro aspecto 

seria a conclusão a que o próprio Marques chega: “um dos melhores lugares da capital”.
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Considerando o exposto até o momento, tem-se no primeiro quartel do século XX, uma nova 

configuração da área em estudo, que pode ser percebida através da análise do mapa 3.4 e do 

croqui elaborado a partir deste mapa (figura 3.2). 

Mapa 3.4 – Planta da cidade de São Luís -1912. 
Fonte: ÁLBUM, 1913. Sobreposição da autora.  

Figura 3.2 – Croqui baseado na planta da cidade de São Luís - 1912. 
Fonte: AUTORA, 2002.  
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No ano de 1923, o passeio público Gomes de Castro sofreu uma reforma com alteração na 

disposição dos canteiros e substituição de iluminação por luz a mercúrio, ocasião em que foi 

inaugurado o busto do estadista que deu nome à avenida e ao passeio público. Nesse mesmo 

ano, o busto de Silva Maia foi inaugurado no passeio público contíguo à avenida, que leva seu 

nome (Ibid., pp.85,172). 

Na década de 1930, é iniciado um Programa de Melhoramentos Urbanísticos na cidade de São 

Luís. Vale a pena ressaltar que nessa década, o cenário político brasileiro é marcado pela era 

Vargas. Nesta ‘era’ se diz que, o país “começou a perder sua feição de país agrário e 

semicolonial e a adquirir características de nação moderna e em desenvolvimento”. Os 

reflexos dessa política de “modernização” são percebidos na cidade de São Luís, onde ruas 

foram alargadas, praças reformadas e prédios históricos demolidos. 

No ano de 1935, o prefeito Antônio Bayma empreendeu uma série de modificações que 

conferiram uma completa remodelação da Praça Deodoro, o que incluiu a construção de um 

coreto de concreto armado no centro da praça (1971, p.67). Um antigo cartão postal da Praça 

Deodoro ilustra algumas dessas modificações ocorridas nos dois primeiros quartéis do século 

XX (foto 3.6). 

Foto 3.6 – Praça Deodoro, antigo cartão postal da primeira metade do século XX. 
Nesta foto a praça já está dotada de bancos de madeira e ferro,  

diversos exemplares de fícus já crescidos e de um pequeno coreto. 
Fonte: MORAES, 1993. 
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A Capela de Santana da Sagrada Família (foto 3.7), popularmente conhecida como Igreja de 

Santaninha, é demolida em 1939 (MORAES, 1989, pp.65-66). O largo e o terreno baldio, 

oriundos da demolição, foram ocupados por edificações residenciais e comerciais alinhadas à 

rua do Sol (fotos 3.8 e 3.9 mapa 3.5), alterando assim, substancialmente, a configuração 

espacial daquela localidade (mapa 3.5), a qual anteriormente contava com recuo e área livre, 

em virtude da disposição da igreja.  

Para Moraes (1995, p.76), “[...] nenhum plano de urbanização ou embelezamento poderia 

justificar suficientemente a medida que importou na supressão de um largo e o 

desaparecimento de uma construção histórica”. Ao tratar desse assunto, como um caso de 

gerenciamento “não muito adequado”, o arqueólogo Deusdedit Leite Filho (entrevista, 2002) 

pontua: 

“...um exemplo importante do ponto de vista histórico é a capelinha de Santana, 
que estava ali onde hoje é uma agência bancária (agência da CAIXA), então 
quando se faz um retrospecto, se contabiliza mais perdas, perdas do ponto de vista 
da massa construtiva, da volumetria, uma descaracterização de forma 
extremamente agressiva e de um mau gosto tremendo... ” 

Foto 3.7 – Igreja de Santaninha e seu largo. 
A esquerda residências recuadas e à direita, o Quartel. Fonte: MORAES, 1989. 

Foto 3.8 – Agência da CAIXA ocupando o terreno onde outrora existia a Capela de Santaninha. 
Fonte: AUTORA, 2005. 
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Foto 3.9 –Edificações no limite da rua onde outrora era o Largo de Santaninha. 
No canto superior à direita, vista lateral do prédio da CAIXA. 

Fonte: AUTORA, 2005. 

Mapa 3.5 – Mapa de sobreposição da configuração anterior (com a Igreja de Santaninha, seu largo e o Quartel) 
sobre a configuração posterior à demolição da igreja.  

Configuração da área no segundo quartel do século XX. 
Fonte: AUTORA, 2002. 
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O Quartel do 5o Batalhão de Infantaria é demolido na década (19)40 e em seu lugar são 

posteriormente construídos a Biblioteca Pública Benedito Leite, os prédios do SESC e a Praça 

do Pantheon. O primeiro a ser construído foi o prédio da Biblioteca Pública (1950) (conferir 

no capítulo 2 o mapa 2.2).  

A Praça Deodoro, em 1953, sofre a ameaça de que seria doada para o Casino Maranhense - 

um dos clubes da cidade, que ali estabeleceria sua sede. Diante desse quadro, o historiador 

Jerônimo Viveiros apresenta defensiva ante o poder público, através de um artigo (VIEIRA 

FILHO, 1971). 

Desse artigo que foi publicado como defensiva dos cidadãos quanto à doação e conseqüente 

privatização da Praça Deodoro, é possível extrair algumas informações importantes. O relato 

aponta a praça como um lugar histórico, palco de ações de cidadania, marcado pelo 

acontecimento de fatos marcantes e eventos políticos e sociais, que tiveram como palco a 

praça. O que mais chama atenção é a última parte do fragmento onde o autor resume sua 

argumentação, afirmando que na praça, além de um pedaço da história, está um pedaço da 

alma do Maranhão. Alma lembra vida, e assim como a história, traz à mente a memória viva, 

presente no relacionamento das pessoas com o espaço.  

A seguir, tem-se a transcrição de um trecho do artigo: 

“Resta saber... se a Municipalidade pode fazer a doação, sendo a Praça Deodoro 
um lugar histórico de São Luís. Que ela o é não há dúvida, bastando lembrar que 
foi o teatro da revolução de 1832 – o primeiro protesto do povo maranhense contra 
os despotismos do Presidente; que lá festejamos a coroação do nosso grande Pedro 
II; que lá disseram os nossos antepassados os seus adeuses aos cinco mil 
maranhenses que mandamos aos campos de batalha do Paraguai para defender a 
honra do Brasil.; que lá agradecemos um dia a Deus pela passagem do 
tricentenário da fundação da nossa capital; que lá nos rejubilamos pelo advento da 
República; que lá, enfim, está um pedaço da história e da alma do Maranhão”. 
(VIEIRA FILHO, 1971, p.66) 

A Praça do Pantheon, localizada na frente da Biblioteca Pública (conferir no capítulo 2 o 

mapa 2.2), é inaugurada em 1954. De acordo com estudiosos, Pantheon é o monumento 

arquitetônico destinado a perpetuar a memória de homens famosos, heróis nacionais, artistas, 

estadistas, políticos e personalidades de destaque em atividades culturais (LIMA, 1999). 

Então, essencialmente, essa praça foi criada para homenagear alguns maranhenses que se 

destacaram em suas diversas atividades; um espaço para cultivar a memória literária e cultural 

do Estado.  
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Nessa praça foram dispostos bustos de bronze de dezesseis personalidades: Gomes de Castro, 

Silva Maia, Urbano Santos, Maria Firmina, Bandeira Tribuzi, Arnaldo Ferreira, Coelho Neto, 

Gomes de Sousa, Clodoaldo Cardoso, Henrique Leal, Artur Azevedo, Humberto de Campos, 

Correia de Araújo, Raimundo Corrreia, Dushee de Abranches e Nascimento de Moraes. 

(MELO, 1991). Posteriormente, quarenta e um anos após a inauguração, foi acrescentado o 

busto de Ribamar Bogéa. 

A Praça Deodoro experimenta em 1957 mais uma reforma. A tentativa de “recuperar o velho 

largo” deu-se através da construção de um pequeno jardim zoológico e do plantio de diversas 

árvores de sombra. Nesse mesmo ano, o Rotary Club doou um playground para a cidade, o 

qual foi instalado na praça.  No ano de 1964, iniciou-se a construção de um teatro de arena e 

uma concha acústica no centro da praça. A obra não foi acabada, mas mesmo nessa estrutura 

inacabada, a Prefeitura fez realizar concertos de bandas aos domingos (VIEIRA FILHO, 

1971, p.67- 68).  

A reforma marcada pelas escavações da Praça do Pantheon nos anos (19)70, causaram um 

grande impacto na área (foto 3.10). Segundo a profa Lídice, (entrevista, 2002) as mudanças na 

configuração dos espaços públicos nesse período, são um reflexo do que fora iniciado na era 

Vargas e também uma premissa do regime militar. Dessa feita, as alterações representavam 

uma forma de minimizar as possibilidades de grandes concentrações populares em espaços 

públicos. Com este fim, diversos espaços públicos sofreram intervenções em sua 

configuração, como é o caso da Praça do Pantheon. Sobre isso, diz a professora: 

“...na época de Getúlio houve aquela visão de que o povo se reunia na praça para 
complô contra o governo..., em São Paulo, no período da Revolução de 64  eles 
remodelaram a Praça da Sé com aquele desenho que parece um labirinto, ...então 
eles fizeram a praça com aquele desenho todo‘doido’que era justamente para 
evitar concentração de população... 
Essas coisas vieram a se repetir na década de 70 com o regime militar, então o que 
aconteceu com a Praça Deodoro foi que eles arrasaram a praça. Na frente da 
Biblioteca (Praça do Pantheon) desmancharam todos os canteiros, tiraram todas 
as pedras de cantaria e espalharam os canteiros. Mas ao mesmo tempo em que eles 
(poder público) pensaram que iriam criar uma maneira de fazer com que a 
população não se reunisse naquele espaço para movimentos políticos, eles deram 
um tiro pela culatra, e o espaço ficou sendo usado, justamente para o sentido que 
não era para ser usado, a situação se inverteu”(Lídice Moreira Lima, 2002). 
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Foto 3.10 – Foto da Praça do Pantheon. 
Foto tomada de uma das janelas do andar superior da Biblioteca.  

  Fonte:LIMA, 1999. 

Um espaço usado para manifestações populares, quer sejam comícios, shows ou movimentos 

sindicais, é uma forma de caracterizar a Praça do Pantheon, quanto aos usos ali praticados, a 

partir da sua inauguração na segunda metade do século XX (foto 3.12). 

Segundo Melo (1991, p.33), no ano de 1990, a Prefeitura, mesmo sem ato legal, liberou áreas 

da Praça Deodoro para o comércio informal, o que lhe conferiu o apelido de “Praça do 

Camelô” ou “Camelódromo”. Sobre esse uso e sua proliferação na área, reportou-se o 

Coordenador de Urbanismo do Município de São Luís dizendo: “... uso indiscriminado do 

comércio informal, sem fiscalização... tira a função de praça e a passa a ser um comércio... 

virou um comércio mesmo ali...” (LINDOSO FILHO, entrevista, 2002).  

Neste breve histórico, chega-se ao final do século XX, considerando que a contextualização 

do momento atual, corresponderá ao que será exposto quando da análise da realidade atual, no 

capítulo que se segue.  

Do que foi exposto, pode-se então compreender a cronologia do surgimento de cada espaço 

que compõe o objeto de estudo, assim como as reformas de que se tem relato. Depreendeu-se 

que é uma área dotada de valor histórico, privilegiada quanto à presença de cobertura vegetal, 

que experimentou benefícios quanto à conservação estimulada pela gestão participativa e 

historicamente foi usada como local de contemplação e lazer, palco de manifestações sociais, 

culturais e políticas, ponto de parada de transporte coletivo e local de exploração comercial.  



71

4 A “PRAÇA DEODORO” HOJE: uma leitura do cotidiano 

Neste capítulo tem-se a pesquisa de campo da Praça Deodoro em São Luís – MA, uma leitura 

do cotidiano, realizada de acordo com o método de leitura da imagem da área. O enfoque da 

leitura está centrado nos usos, e o que se espera é compreender as transformações sócio-

espaciais que o uso faz nesse espaço, tendo como resultado um retrato global, crítico e 

interpretativo da área.  

“O uso do urbano, é a resposta, ou seja, a fala reflexiva do habitante, o psique ou 
a alma da cidade vai se compondo pelos usos, tradições, costumes, deteriorações... 
então estudar uso é estudar transformação urbana... a memória dos usos 
estabelece um diálogo ao mesmo tempo entre o passado e o presente.” (LIMA, 
entrevista, 2002) 

4.1  Ilustrando a realidade  

Calvino (1990), quando fala de Zoé, uma das Cidades Invisíveis do vasto império de Kublai 

Khan, diz: “Em todos os pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, fabricar 

ferramentas, reinar, vender, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar, consultar 

oráculos” (Ibid., p.35-36). É a experiência cotidiana elucidando que “é através de um 

permanente processo de criação e reapropriação que o homem transforma o ambiente em que 

vive, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para criações futuras” (MOTTA, 2000, 

259p.).    

Calvino não está falando da cidade em si, mas da experiência da cidade, ou seja, das suas 

práticas cotidianas. Aqui também não se fala da praça em si, mas da experiência da praça, 

mais especificamente da “Praça Deodoro” em São Luís - MA. A praça que interessa é 

recortada por vários pontos de vista, oferecidos pela multiplicidade de usuários, atividades, 

horários de uso e formas de ocupação. 

“A variedade de usos do entorno afeta diretamente na diversidade de usuários da praça, 

horários e formas diferenciados de apropriação do espaço e, portanto, sucessão complexa de 

usos e usuários” (JACOBS, 2001). Considerando esta assertiva e compreendendo que a 

dinâmica de uma praça não se esgota em seu perímetro, a observação da relação da Praça 

Deodoro com o entorno inicia-se na observação in loco, através da elaboração de um mapa de 

uso do solo do entorno.  
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O mapa 4.1 elaborado a partir dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 

do Município – IPLAM reportam-se a uma pesquisa realizada no ano de 1998. Tais dados 

foram comparados com os dados obtidos na pesquisa in loco (mapa 4.2) realizada em 2002. 

Então, o que se tem é uma análise comparativa em dois momentos. 

Mapa 4.1 – Mapa de uso do solo do entorno – 1998 
Fonte: AUTORA, 2005. 

Mapa 4.2 – Mapa de uso do solo do entorno – 2002 
Fonte: AUTORA, 2005.  
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Na análise do uso do solo do entorno, considerando um universo de 110 imóveis, comparando 

os resultados obtidos em 1998 com os obtidos em 2002 (gráfico 4.1), tem-se que: a atividade 

comercial continua sendo a principal atividade desenvolvida no entorno, o que repercute em 

dias e horários específicos de uso mais intenso e difere do uso do solo do entorno até o início 

do século XX quando o mesmo era eminentemente residencial; a quantidade de imóveis sem 

uso aumentou grandemente, o que traduz um esvaziamento progressivo e rápido dessa área do 

centro histórico; o percentual correspondente ao uso residencial unifamiliar apresenta 

decréscimo; algumas dessas edificações transformam-se em pontos comerciais, institucionais 

ou ficam fechadas [sem uso]; o que confirma a redução do percentual de habitação em 

diversas áreas do centro histórico. 
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Gráfico 4.1 – Uso do solo do entorno. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

O comércio do entorno é bem diversificado: roupas, sapatos, eletrodomésticos, eletrônicos, 

móveis, relojoarias, óticas, papelarias, livrarias, farmácias, gêneros alimentícios – 

lanchonetes, restaurantes, bares, lojas de importados (foto 4.1); sua presença é acentuada pela 

proximidade com a Rua Grande, o antigo Caminho Grande – rua de comércio popular, formal 

e informal. O comércio atrai um público diversificado. Contudo, em horários semelhantes e 

pré-estabelecidos, sem rotatividade e continuidade de uso, é como afirmou Lourenço Lindoso 

Filho (entrevista, 2002) “quando termina o expediente e tudo fica fechado, morreu o centro”.
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Foto 4.1 – Passeio Público Gomes de Castro – entorno comercial.  
  Fonte: AUTORA, 2002.  

Os funcionários do comércio [comerciários] são vistos na praça e em sua maioria 

reconhecidos por usarem fardas. Eles geralmente usam a praça nos horários de chegada [entre 

7:30 e 8:00] e saída do trabalho [entre 18:00 e 19:30], por conta da presença dos pontos de 

parada de transporte coletivo e no horário de almoço [entre 12:00 e 14:00], por conta da 

localização do restaurante do SESC [conferir no capítulo 2 o mapa 2.1], onde muitos fazem 

refeição por preços mais baratos. Na verdade, este grupo passa pela praça, percebeu-se 

geralmente tal categoria de usuários em deslocamento e não em situação de permanência. 

Na categoria instituições/serviços, os bancos e as escolas são os que mais atraem usuários, 

poiss têm horário de funcionamento diferenciado, e concentram suas atividades 

majoritariamente no período diurno. A presença dos bancos atrai, além de seus credores, 

marginais que atuam livremente, em especial nos dias de pagamento do estado e do 

município, o que acontece em geral na primeira semana de cada mês.  

Mas não é somente pela presença dos bancos no entorno que os marginais se interessam em 

estar na praça. O fato de ser uma área que concentra um grande fluxo de pessoas e não contar 

com policiamento adequado, já é, por si só, um atrativo para a marginalidade. Isso repercute 

na insegurança das pessoas quanto ao uso do espaço, restringindo-o, impossibilitando-o de ser 

acessível a todos. Os usuários advertem: “Quando se está na Deodoro, é preciso segurar a 

bolsa e não usar jóias.” Os jornais anunciam: “Praças entregues aos marginais.” 
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Freqüentadores da Deodoro são vítimas de constantes assaltos (O ESTADO DO 

MARANHÃO, 2000; MATOS, 2002) .  

A falta de policiamento causa preocupação, os pontos de parada de ônibus são um alvo certo, 

as lojas do entorno e uma das agências bancárias (Agência do BEM – assaltada em 

27/08/2002) também já foram alvo dos marginais. Alguns usuários dizem já ter presenciado 

assalto a mão armada (PRASERES, 2001). Em uma incursão recente, realizada pela equipe do 

Jornal Pequeno, em um dia útil, pela manhã, em toda a área da Deodoro só foram vistos dois 

policiais (RABELLO, 2005).  

Dos relatos que se tem acesso, o que de mais violento já ocorreu em um dos pontos de ônibus 

situados na Deodoro, em um dia útil à noite (fevereiro de 2005) foi a morte de um rapaz por 

espancamento, efetuada por uma gangue da capital (JORNAL PEQUENO, 2005b). O mais 

recente, em 29 de junho de 2005, foi a captura de um assaltante que praticava seus atos 

fraudulentos em um dos coletivos que tem na praça ponto de parada (JORNAL PEQUENO, 

2005a). A questão da segurança é preponderante e interfere diretamente na acessibilidade ao 

espaço.  

Voltando à questão das instituições, a presença de escolas no entorno é realçada pela grande 

quantidade de pessoas uniformizadas na área, principalmente durante o dia. Os estudantes,

assim como os comerciários, são reconhecidos por seus uniformes. Observou-se na praça a 

presença de estudantes de diversas faixas etárias e de diversas escolas. As crianças geralmente 

estão acompanhadas dos responsáveis e permanecem na praça durante o tempo de espera do 

coletivo.  Os adolescentes e jovens andam em grupos e usam o espaço de forma diferenciada, 

especialmente no período diurno.  

Constatou-se que os estudantes adolescentes e jovens permanecem na praça, sentados à 

sombra das árvores, em momentos de relaxamento e descontração (foto 4.2); também usam a 

praça como palco para encontros amorosos, compram lanches (foto 4.3) e permanecem na 

praça um tempo bem mais longo do que os quinze ou vinte minutos que pode levar para que o 

ônibus de sua preferência passe. Alguns, inclusive, sentam de costas para os pontos de parada 

de ônibus, como em uma postura de negação ao fato de que estariam ali à espera do transporte 

coletivo. A Biblioteca Municipal Benedito Leite, localizada na frente da Praça do Pantheon 

também reforça a presença de estudantes na área.   
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Foto 4.2 – Estudantes fardados sentados nos canteiros centrais da Praça do Pantheon. 
A utilização dos canteiros como assento, ocorre prioritariamente em virtude da falta de bancos. 

  Fonte: AUTORA, 2005.  

Fotos 4.3 – Estudantes em um dos pontos de venda de lanche.  
  Fonte: AUTORA, 2002.  

Algumas escolas funcionam também em horário noturno. Contudo, nesse turno, em especial 

no horário em que encerram as aulas [por volta das 22:00] praticamente não se vê pessoas 

uniformizadas nas praças. Tendo como um agravante a questão da insegurança, percebeu-se 

que os alunos do noturno usam a área, literalmente, para pegar ônibus, permanecendo no 

espaço durante um tempo mínimo, que corresponde à espera do coletivo desejado.  
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A proximidade do local da escola e a proximidade do local do trabalho correspondem aos dois 

aspectos apresentados como resposta para a relação da praça com a rotina de vida das pessoas. 

Para aqueles que usam a praça regularmente, estes são os aspectos mais relevantes, conforme 

pode ser percebido nos gráficos 4.2 e 4.3. 

Como esta praça faz parte da sua rotina de 
vida?

91%

9%

usa regularmente usa esporadicamente

 Gráfico 4.2 – Freqüência de uso da praça. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

50%50%

proximidade com o trabalho proximidade com a escola

Gráfico 4.3 – O uso da praça e a rotina de vida dos usuários. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

Quanto ao aumento na quantidade de imóveis sem uso e o decréscimo no percentual de 

edificações utilizadas para fins residenciais no entorno da Praça Deodoro, considera-se que 

são indicadores de uma situação já consolidada há algum tempo, que é o progressivo 

esvaziamento do centro histórico e o deslocamento constante de pessoas do centro antigo para 

as áreas novas da cidade.  

Apontando a problemática dessa situação em São Luís, em especial na área de estudo, que 

corresponde à área central do centro histórico, um dos técnicos entrevistados falou: “até os 

anos (19)70 havia uma grande concentração de pessoas morando no centro histórico, uma 

relação muito interessante com as janelas das casas, as praças, e isso se desgastou de tal 



78

forma que hoje se consegue ver a decadência da utilização das moradias nos espaços 

públicos” (LEITE FILHO, entrevista, 2002). 

Ratifica-se essa assertiva, com o a fala do então Diretor de Patrimônio Cultural do Estado do 

Maranhão, Luís Phelipe Andrès (entrevista, 2002): 

“Essa praça [referindo-se à Praça Deodoro] sempre me inspirou um local sem 
comprometimento, de passagem mesmo, e o problema que eu vejo nisso, que é 
próprio das cidades grandes é que as pessoas não moram mais ali, elas transitam 
por ali. Este é o caso da Praça Deodoro, as casas que davam a configuração da 
praça, que estavam no seu entorno e eram residências deixaram de ser, se 
transformaram em lojas, comércios, bares, bancos, então ‘ninguém’mora mais ali, 
se tornou um lugar de passagem...”. 

Os poucos moradores do entorno da Deodoro posicionam-se com saudosismo das condições 

do logradouro no passado e insatisfação com a realidade atual. A aposentada Benedita Ramos 

de Brito, 75 anos, que mora na rua de Santaninha há meio século, diz: “Moro aqui próximo à 

Deodoro desde a época em que os bondes trafegavam pelo centro, e a praça era totalmente 

arborizada. O lugar era calmo, muito diferente da bagunça que é hoje” (MATOS, 2002).  A 

praça, há algumas décadas, era poética, tranqüila, “onde o silêncio só era rompido pelo 

gorjear dos pássaros e pelo balanço das árvores” (PRASERES, 2001). 

 A aposentada Leonor Aranha, 79 anos, que também reside na rua de Santaninha.diz: “Moro 

aqui porque é o jeito. Se tivesse outro lugar, com certeza não viveria mais neste local, onde 

somos obrigados a suportar todo tipo de situação desagradável, o barulho e a exposição à 

violência, já tive a minha casa invadida uma vez por um ladrão” (MATOS, 2002). A maioria 

dos antigos moradores ou os herdeiros dos imóveis localizados nas imediações da praça 

mudaram-se. Quem permanece, seja por resistência ou por necessidade, tem que conviver 

com incômodos como poluição sonora, sujeira e violência. 

Resumidamente, após este primeiro momento de observação in loco, considerando também as 

informações obtidas com usuários e pessoas que trabalham na praça, constatou-se que a praça 

é intensamente usada nos dias úteis, durante o dia, e tem como horários de pico os períodos de 

11:00-14:00 e de 17:00-19:00. A partir daí, prosseguindo na realização da leitura do 

cotidiano, retornando à praça nos horários de uso mais intenso, procedeu-se a identificação 

dos territórios delimitados pelos usos, quais sejam: um território sem identificação particular, 

o território do terminal, o território do comércio, o território do trabalho, o território do 

estacionamento, o território das manifestações populares, o território de oferta de serviços e 

um local em potencial para o descanso, a pausa e a contemplação.
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A condição de território sem identificação particular é uma evidência confirmada durante as 

observações e através do contato com os usuários. Na Praça Deodoro, a placa indicativa do 

logradouro apresenta inscrito Praça do Pantheon (foto 4.4).  No Mapa Turístico de São Luís, 

distribuído pela Prefeitura através da FUMTUR – Fundação Municipal de Turismo, há 

igualmente um equivoco na localização das praças Deodoro e do Pantheon.  

Foto 4.4 – Placa indicativa na Praça Deodoro com a denominação incorreta de Praça do Pantheon. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

Muitos usuários, não conseguem diferenciar os espaços pelo nome.  Verificou-se que assim 

como o termo “Praça Deodoro” é usado para se referir ao conjunto formado pelas praças 

Deodoro, do Pantheon, passeios públicos Silva Maia e Gomes de Castro, por vezes é usado 

também para se referir somente a uma das praças. Ao apresentar o termo “Praça Deodoro” 

aos usuários é comum ouvir questionamentos acerca de qual Deodoro se está falando, e 

para facilitar a identificação os usuários reportam-se a algum prédio do entorno para ter 

uma referência, como por exemplo: a Deodoro que fica em frente ao Banco do Brasil [o 

Passeio Público Gomes de Castro] ou ainda a Deodoro em frente à Biblioteca [a Praça do 

Pantheon].  
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Para a pesquisadora, a confusão e a dificuldade na identificação das praças não são um fato 

tolo, mas uma evidência da fragilidade no relacionamento e na identificação do usuário com o 

espaço e, de forma mais ampla, um esvaziamento quanto ao conteúdo histórico da área, 

quando cada indivíduo em particular e o poder público em geral, não são capazes de 

apresentar, de forma correta e consistente a história de um espaço memorável dentro da 

história da cidade e assim estimular e promover a perpetuação de seu uso como lugar. A 

despeito desta problemática, quando argüidos acerca do fato de a praça ser importante para a 

cidade, a maioria dos entrevistados respondeu afirmativamente (gráfico 4.4).  

Você acha a praça importante para a cidade? 

91%

9%

sim não 

Gráfico 4.4 – Importância da praça para a cidade. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

Dentre as razões que fariam a praça ser importante (gráfico 4.5), a resposta mais freqüente 

refere-se à questão da praça como um ponto de referência para o centro da cidade (45%), às 

vezes sendo identificada como o próprio centro. Aqui desponta a questão da localização da 

praça como fator relevante para seu intenso uso.   

Outro fator apontado como preponderante para a razão da importância da praça é a história 

(20%) (gráfico 4.5). Contudo, a história particular do lugar é desconhecida de muitos. Há um 

consenso sobre o valor histórico da área, mas um desconhecimento dos motivos que 

corroboram esse fato. Um exemplo disso obteve-se também na experiência com alguns alunos 

de Arquitetura do UNICEUMA (Centro de Ensino Universitário do Maranhão), quando foram 

questionados sobre origem, história e fatos marcantes relacionados à Praça Deodoro, e o 

desconhecimento foi geral. Há então na Praça Deodoro um potencial de resgate da história e 

da memória coletivas, não explorado ou até desprezado.   
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45%

20%

15%

5%

15%

centro da cidade / ponto de referência história trabalho ônibus outros

Gráfico 4.5 – Razões para a importância da praça.  
Fonte: AUTORA, 2002.

O uso da praça como território do terminal trata do embarque e o desembarque de 

passageiros, que acontece nos 11 pontos de parada de ônibus distribuídos nos 1,78ha da área 

em estudo e é responsável pelo maior número de usuários nesse espaço. Em alguns horários 

do dia, o fluxo é tão intenso que a sensação que se tem é de se estar em um grande terminal de 

ônibus a céu aberto.  

A frota operante do município de São Luís, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Transportes Urbanos (SEMTUR, 2005) é de 738 ônibus. Desta frota, nos dias 

úteis, 590 ônibus de 106 linhas diferentes passam pela “Praça Deodoro”, em uma contínua 

dinâmica de embarque/desembarque, aceleração/frenagem, buzinas e fuligem, o que causa 

uma sensação de desconforto e um estímulo à não-permanência na área.  

Tomando-se como base um quantitativo de 40 passageiros em um ônibus e considerando-se 

50% dessa quantidade, ou seja, 20 passageiros subindo ou descendo do ônibus na “Praça 

Deodoro”, no período de 1 hora ter-se-ía um quantitativo de 10.200 pessoas transitando pela 

área, o que certamente faz da “Praça Deodoro” o espaço por onde circula diariamente a maior 

quantidade de pessoas na área central do centro histórico. “A Praça Deodoro é o centro de 

convergência da população, em virtude de toda a integração física do transporte coletivo” 

(Roberto Furtado, 2002).  

 “A Praça Deodoro, é o local onde transita o maior número de pessoas no centro 
da capital... porque ali, na Silva Maia e na Gomes de Castro, se tornou um grande 
ponto de ônibus, desde o ano de 1977, ...isso sempre me impressionou, um ponto de 
muitas linhas de ônibus, um ponto de chegada da pessoas que vêm dos bairros 
para o centro da cidade” (Luís Phelipe Andrès, 2002). 
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Dos usuários entrevistados, a maioria (86%) freqüenta o espaço em decorrência da presença 

dos pontos de parada de ônibus (gráfico 4.6), o que também demonstra que a maior 

quantidade dos usuários está somente de passagem. Os usuários do sistema de transportes 

coletivos são os passantes, que transformam a praça em local de passagem (foto 4.5). “Hoje 

ali é um ponto de passagem mesmo... um espaço que concentrou o fluxo de ônibus, que trouxe 

uma série de vendedores ambulantes, então muita gente pára ali para fazer um lanche 

rápido, pegar seu ônibus e ir embora, eu vejo nisso aquela correria, um ponto de passagem 

mesmo...” (CARACAS, entrevista, 2002).

Porque você frequenta essa praça?

86%

14%

ônibus/ passagem outros

Gráfico 4.6 – Razões para ir à praça. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

O uso da área com o embarque/desembarque de passageiros faz da praça um meio, e não um 

fim em si, “a Praça Deodoro é um ponto onde as pessoas no cotidiano, correm de um lado 

para o outro, no corre-corre da vida e passam por ali, as pessoas não vão para a Deodoro... 

as pessoas vão para algum lugar e passam pela Deodoro” (CARACAS, entrevista, 2002); 

“O que acontece é que as pessoas não vão para a Deodoro, elas descem do ônibus e passam 

pela Deodoro” (FURTADO, entrevista, 2002).  
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Foto 4.5 – A praça como local de passagem.  
Fluxo intenso de pedestres, característica marcante da Praça Deodoro durante as manhãs e as tardes. 

Fonte: AUTORA, 2005. 

Além do desconforto causado pelo nível de ruído e poluição do ar, um laudo técnico do 

CREA-MA comprovou que as estruturas das casas e prédios estão sendo abaladas pelo grande 

fluxo de ônibus que circula no centro da cidade. Este laudo apontou diversas rachaduras em 

um prédio situado na avenida Gomes de Castro, esquina com rua do Passeio (ROSA, 2002) 

(foto 4.6). 

Diante desta situação, em maio de 2002 foi feito um acordo entre o Ministério Público, 

Prefeitura de São Luís e Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SEMTUR), quando 

ficou determinada a retirada de 24 linhas (um total de 90 ônibus) de circular no centro e a 

liberação somente de carros de passeio para transitar na Avenida Gomes de Castro ( Ibid). 
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Foto 4.6 – Prédio com rachaduras, segundo laudo CREA - MA. 
Fonte: AUTORA, 2002.

Efetivadas as mudanças, começaram as reclamações por parte dos usuários dos ônibus, de que 

os mesmos estariam andando muito para chegar a seus destinos em virtude dos novos trajetos. 

A Associação Comercial e o Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) também 

manifestaram grande preocupação com os efeitos da mudança no comércio. A probabilidade 

era de que com o novo trajeto, o comércio localizado à margem da antiga rota viesse a morrer. 

Assim, atendendo às reclamações, o Ministério Público revogou o acordo e a quantidade, e o 

fluxo dos ônibus que circulam no centro continua como antes.   

“Quando se tem o transporte coletivo com um transbordo de passageiros, é gerado 
todo um comércio em torno disso... um comércio irregular, de difícil controle... por 
mais que a fiscalização vá até lá e proíba, não se consegue conter, porque existe 
uma demanda concentrada de consumo...” (Roberto Furtado, 2002). 

O uso como território do comércio se atribui ao fluxo intenso de pessoas. A começar dos 

pontos de parada de ônibus, o comércio é explorado em cada metro quadrado da praça.  

A maior parte dos pontos de parada de ônibus localizados na “Praça Deodoro” já tiveram sua 

estrutura antiga substituída por um novo modelo chamado “shop stop”. A estrutura antiga é 

uma estrutura simples, de concreto pré-moldado que oferece área coberta [proteção contra sol, 
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chuva e intempéries] e um banco acoplado à própria estrutura pré-moldada e não agrega 

pontos comerciais (foto 4.7).  

Foto 4.7 – Antiga estrutura do abrigo do ponto de parada de ônibus.  
Fonte: AUTORA, 2005.

O shop stop, estrutura mais moderna (metálica com fechamento em vidro) e bem maior do 

que a antiga, não disponibiliza bancos, mas, além de abrigo para os usuários do sistema de 

transporte coletivo, oferece uma estrutura de pontos comerciais (foto 4.8).  

Foto 4.8 – Nova estrutura do abrigo do ponto de parada de ônibus – “shop stop”.  
Fonte: AUTORA, 2005.
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Na Praça Deodoro, o comércio informal é, com certeza, uma atividade dominante. Além dos 

pontos de comércio supracitados, há uma infinidade de pontos de compra e venda das mais 

diversas mercadorias na área da praça, podendo-se dividi-los em diversas categorias, tais 

como: camelôs, ambulantes, jornaleiros, hippies e artesãos.  

Os camelôs são aqueles que comercializam seus produtos em barracas e praticam essa 

atividade em um ponto fixo. Há uma área oficialmente designada para esse fim e um padrão 

de barracas a ser utilizado (foto 4.9). Nessa área, o quantitativo é de aproximadamente 65 

barracas. Os produtos comercializados são os mais diversos, variando de importados a 

pirateados.  

Foto 4.9 – Área do “camelódromo” barracas de lona azul padronizadas. 
Já aparecem estruturas diferentes do padrão, como o exemplo do guarda-sol branco na lateral direita da foto.  

Fonte: AUTORA, 2000. 

Percebe-se que ao longo do tempo a área de barracas tem-se expandido além dos limites 

anteriormente estabelecidos, como a área do camelódromo e as barracas não seguem um 

padrão de composição formal (foto 4.10).  
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Foto 4.10 – Área do “camelódromo” com a maioria das barracas sem a lona azul padrão. 
Fonte: AUTORA, 2002.

Há uma crescente privatização do espaço público para fins particulares. Ao todo, são mais de 

150 pontos de venda utilizados pelos camelôs. Na expansão do território dos camelôs, 

constatou-se também: a) o uso indevido de áreas destinadas ao cultivo do verde, o 

adensamento das barracas em áreas de canteiro refletindo a necessidade de locais de 

amenidade, frente à alta temperatura freqüente na cidade (foto 4.11);  b) uma redefinição do 

espaço de circulação do pedestre, em virtude da ocupação de áreas de passeio e circulação 

pelo comércio informal (foto 4.12); um amontoado de estruturas inadequadas, arranjadas para 

abrigar tais pontos de comércio (foto 4.13), que vão desde fios de nylon para fixação das 

barracas à fiação elétrica exposta; e a ausência de preocupação com a manutenção da praça, 

principalmente no tocante à questão do lixo (foto 4.13). 



88

Foto 4.11 – Adensamento de barracas em áreas de canteiro. 
Fonte: AUTORA, 2005. 

Foto 4.12 –  Camelôs ocupam área destinada à livre circulação dos pedestre.   
O aproveitamento da área sombreada como local estratégico para longa permanência durante o dia.  

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Foto 4.13 – Além das barracas, introdução de novos elementos como cadeiras e bancos de plástico.  
Presença de lixo no chão.   
Fonte: AUTORA, 2005. 

Os ambulantes são um outro grupo que transforma a praça em local de comércio. Eles não 

têm ponto fixo. Quando utilizam tabuleiros para expor produtos, estes estão presos ao corpo, 

ou a alguma estrutura móvel (sob rodízios); quando utilizam bancas, estas são facilmente 

desmontáveis ou removíveis. Os ambulantes são vendedores de bombons, vendedores de 

cartão telefônico (foto 4.14), vendedores de adesivos e canetas, engraxates, sorveteiros, bike-

lanche. 

Foto 4.14 – Vendedor de cartão telefônico. 
Uso de “publicidade” pessoal. 

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Embora os ambulantes sejam caracterizados pelo deslocamento, foi possível identificar locais 

com incidência de maior concentração desses grupos: os bikes-lanches concentram-se 

majoritariamente em área contígua à área do camelódromo, na Praça Deodoro (foto 4.15); os 

sorveteiros concentram-se no Passeio Público Silva Maia, e os engraxates concentram-se no 

Passeio Público Gomes de Castro (foto 4.16).  

Foto 4.15 – “Bike-lanche” em seu principal território – atrás do camelódromo.  
Fonte: AUTORA, 2005. 

Foto 4.16 – Engraxate em seu principal território – no Passeio Público Gomes de Castro.  
Os engraxates abordam os passantes e trabalham nesta área que é sombreada e dispõe de bancos. 

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Os jornaleiros personificam uma outra forma de exploração comercial, que acontece na área, 

através da venda de revistas e jornais, assim como de livros usados (sebos). No Passeio 

Público Gomes de Castro, em virtude de reforma ocorrida em 2003, as bancas de revista, na 

quantidade total de 03, são padronizadas (foto 4.17); já no Passeio Público Silva Maia, não há 

padronização (foto 4.18) e a incidência maior é o comércio de sebos. A não padronização 

confere ao local uma aparência desordenada, uma leitura multifacetada, um excesso de 

elementos diferenciados que não colaboram para o embelezamento do local.  

Foto 4.17 – Banca de revista padronizada.  
Como se observa, a sombra da banca de revista é utilizada como área de descanso.   

Fonte: AUTORA, 2005. 

Foto 4.18 – Banca de revista não padronizada à esquerda.  
Barraca fixa não padronizada à direita. 

 Fonte: AUTORA, 2005.  
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O comércio informal também acontece nas diversas barracas fixas não padronizadas (foto 

4.18), situadas ao longo do Passeio Público Silva Maia, nas quais são comercializados 

lanches, ervas medicinais, livros, etc... 

Os hippies, grupo alternativo que comercializa adereços artesanais (pulseiras, brincos, colares, 

etc...) e faz tatuagens, também usa a praça como local de comércio (foto 4.19). Contudo, sua 

presença na praça é motivo de descontentamento para alguns. Isso porque o grupo, além das 

características dos trajes e adereços peculiares, é marcado por algumas práticas, como 

consumo de bebidas alcoólicas e outros tipos de droga. Por vezes, estando sob o efeito de 

drogas, importunam os passantes com falas indesejadas ou súplicas por dinheiro.  

Para outros, este é apenas mais um dos grupos que usa a praça como local para ganhar 

dinheiro e garantir a sobrevivência. Percebe-se nos últimos três anos, de 2002 a 2005, um 

aumento na quantidade de hippies na área da praça e uma expansão do território demarcado 

por eles. 

Foto 4.19 – “Hippies” em seu território em uma das laterais da Praça do Pantheon. 
O território de domínio de um grupo afirma as diferenças deste grupo em oposição aos demais. 

Fonte: AUTORA, 2002. 

Sobre a questão das drogas há relatos de venda de cocaína na área da praça. Em 11 de 

setembro de 2003, foi capturado um traficante que ali comercializava (O ESTADO, 2003). 
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Durante as duas primeiras semanas de cada mês, a praça recebe os artesãos - grupo que 

trabalha na feira de artesanato e comidas regionais que acontece por iniciativa do SEBRAE e 

desloca-se periodicamente por vários pontos da cidade. Contatou-se que essa feira tem sido 

progressivamente descaracterizada. Inicialmente as barracas eram padronizadas, e os produtos 

comercializados, restritamente regionais, eram produzidos pelos próprios grupos que os 

comercializavam.  

Atualmente, se percebe uma redução da quantidade de artesãos (foto 4.20) e ao mesmo tempo 

uma expansão da área da feira, uma descaracterização das barracas, um adensamento de 

outras barracas que não as dos artesãos na área da feira. Parte da descaracterização e da 

expansão ocorre em virtude da presença de ambulantes que aproveitando a licença que a feira 

tem para funcionar no local durante esses dias, burlam a fiscalização e se instalam no espaço 

para comercializar produtos pirateados e quinquilharias que nada têm de regional. 

Foto 4.20 – Território dos artesãos - feira de artesanato do Sebrae na Praça do Pantheon.  
Fonte: AUTORA, 2005. 

Em suma, é como dizem alguns técnicos entrevistados: “Virou um comércio mesmo ali..., 

então, eles não têm mais preocupação pelo patrimônio” (LINDOSO FILHO, entrevista, 

2002); “se tornou um local de camelô, eles usam o local como uma forma de ganhar 

dinheiro, mas não têm nenhum compromisso com a manutenção” (ANDRÈS, entrevista, 

2002); “A Praça Deodoro, hoje, é considerada e classificada, como um mercado a céu 

aberto” (MOREIRA LIMA, entrevista, 2002). 
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O território do trabalho é a designação que se adotou para representar a transformação do 

espaço, em virtude dos usos ligados à atividade de trabalho diferente do comércio. Nessa 

categoria estão os policiais – sobre os quais já se fez comentários, os fiscais e os trabalhadores 

da limpeza pública.  

Os fiscais são presença constante na praça e estão sempre se deslocando e disciplinando a 

questão do comércio informal. Seu horário de trabalho difere dos demais e, segundo 

informações obtidas junto aos próprios fiscais, há sempre um deles de plantão, de domingo a 

domingo, das 06:00 às 24:00. Os fiscais informaram também que é no horário do silêncio, 

quando tudo está parado e o comércio do entorno fechado, que novos camelôs tentam adentrar 

o espaço para instalar suas bancas. 

Atualmente, os fiscais têm seu posto temporário em um trailler situado na área da Praça 

Deodoro. De forma contraditória, enquanto “disciplinam” o uso da área quanto ao comércio 

informal, utilizam de forma privativa áreas da praça, ampliam seu território, demarcado nesse 

ponto pela presença do trailler, com cadeiras e bancos de plástico e veículos estacionados no 

perímetro interno da praça (foto 4.21).  

Foto 4.21 – Território temporário dos fiscais da SEMTHURB – trailler ao fundo. 
Em primeiro plano, veículo utilizado para transporte de mercadoria apreendida estacionado em área inadequada.  

Fonte: AUTORA, 2005
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Em um futuro breve, os fiscais estarão usando como escritório uma área do coreto, que está 

sendo reformado para esse fim. As obras de reforma do coreto foram iniciadas em março do 

corrente ano, atualmente (junho/2005), estão em fase de conclusão e são de responsabilidade 

da Semthurb. O local será utilizado também como abrigo para policiais (foto 4.22). 

Foto 4.22 – Coreto localizado na área central da Praça Deodoro. 
Fonte: AUTORA, 2005 

Observou-se que os fiscais estão presentes com mais freqüência na área do Passeio Público 

Gomes de Castro (foto 4.23).  

Foto 4.23 – Grupo de fiscais no Passeio Público Gomes de Castro. 
Presença constante e facilmente identificável, em virtude do fardamento utilizado.  

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Certamente, esse fato está associado à reforma e reestruturação funcional, realizadas no 

segundo semestre de 2003.  Antes da reforma, assim como as demais áreas do “Praça 

Deodoro”, o Passeio Público Gomes de Castro era marcado como o território do comércio 

informal e encontrava-se em estado de manutenção e de conservação precários (foto 4.24 e 

4.25).  

Fotos 4.24 e 4.25 – Passeio Público Gomes de Castro antes da reforma. 
Grande número de ambulantes e camelôs, barracas não padronizadas, pavimentação deteriorada. 

O comércio informal ocupava a área livre disponível para acesso e circulação. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

A reforma contou com a troca da iluminação pública, a instalação de bancos e lixeiras, a poda 

das árvores, a substituição da pavimentação, a padronização das bancas de revista e dos 

pontos de parada de ônibus. A reestruturação funcional da área implicou na retirada de todas 

as barracas não padronizadas, dos camelôs e dos ambulantes que trabalhavam nesta área 

específica (fotos 4.26 e 4.27). 

Foto 4.26 e 4.27 – Passeio Público Gomes de Castro depois da reforma. 
Com a retirada de ambulantes e camelôs, a tentativa de resgate do uso público e da livre circulação.  

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Essas medidas foram consolidadas, fruto de uma ação conjunta de diversas secretarias 

municipais, quais sejam: SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, SEMTUR - 

Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, SEMTHURB - Secretaria Municipal de Terras, 

Habitação e Urbanismo e IMPUR.  – Instituto Municipal da Paisagem Urbana. 

Há um tratamento diferenciado dessa área reformada em relação às demais áreas em estudo. 

Os usuários relatam, a mídia anuncia, observou-se in loco, diferenças quanto: a fiscalização, 

que é rigorosa; a limpeza e a segurança, com uma maior incidência de policiamento nesta 

área.  

Enquanto isso, alguns desses mesmos órgãos públicos, quando questionados sobre o atual 

estado de degradação e vandalismo que ocorre na “Praça Deodoro” em especial na área da 

Praça do Pantheon, posicionam-se de maneira oposta e contraditória. Não há um consenso 

sobre quem é responsável pela preservação do patrimônio. O IMPUR diz que é responsável 

somente pelo paisagismo, mas este está sem manutenção; o Departamento de Patrimônio 

Histórico do Estado diz que, mesmo a área sendo tombada pelo governo estadual, a Prefeitura, 

como gestora da cidade é responsável pelo logradouro, assim como pelos equipamentos e 

mobiliário urbano, cabendo-lhe a atribuição de conservá-lo e restaurá-lo; a Prefeitura limita-se 

a ações pontuais e não desenvolve uma política eficiente de gestão do espaço (LOBO, 2005).

Nesse ínterim, o conjunto continua a experimentar o declínio de seu estatuto de público, em 

face da privatização crescente, imposta pelos usos ali realizados. A Praça do Pantheon, 

designada em 1998 pela Câmara Municipal como “local de homenagem póstuma oficial e 

permanente àqueles que tenham prestado relevantes contribuições às Letras e às Artes no 

Maranhão”, tem seus bustos pixados, roubados (foto 4.28) servindo como suporte para 

exposição de mercadorias de camelôs e hippies, sua base como depósito de lixo e as placas de 

identificação, quando existentes, ilegíveis.  

A questão dos bustos tem sido negligenciada ao longo do tempo, quer pela ausência de 

manutenção, quer pela negação de seu valor histórico como elo para resgate da história local.  

Segundo pesquisa realizada por um jornal da cidade, os mesmos nem sempre são notados 

pelos que por ali passam e, quando isso acontece, raramente despertam a curiosidade sobre o 

que representam ou qual a razão de estarem ali (FOLHA DO MARANHÃO, 2002). 
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Foto 4.28 – Base de concreto que servia como apoio para o Busto do escritor Humberto de Campos.  
Busto roubado, fato noticiado pela mídia em 14 de junho de 2005. 

Fonte: AUTORA, 2005. 

A praça é também o território dos trabalhadores da limpeza pública, os quais atuam em toda 

a extensão da praça. Verificou-se que, no horário de almoço, utilizam a área sombreada nas 

proximidades do quiosque do ponto de internet para fazerem suas refeições e também como 

área de descanso (foto 4.29).  

Foto 4.29 – Trabalhadora da limpeza em um típico dia de serviço. 
Especificamente esta área sombreada que está sendo limpa  
é a área de concentração deste grupo no horário do almoço.  

Fonte: AUTORA, 2005. 
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Embora seja constante o trabalho destes profissionais e a quantidade de lixeiras também seja 

suficiente, ainda assim há lixo jogado no chão, em especial nas áreas de maior concentração 

de camelôs e ambulantes. A ausência de containers para depósito temporário de lixo faz com 

que sejam vistos sacos de lixo coletado em áreas impróprias, enquanto aguardam a coleta feita 

pelo caminhão da companhia de limpeza pública (foto 4.30). 

Foto 4.30 – Lixo coletado acondicionado em local inadequado. 
Fonte: AUTORA, 2005. 

Quanto ao território do estacionamento, inicialmente havia uma demarcação de 06 vagas 

(foto 4.31), mas, posteriormente, um acréscimo de 27 vagas, perfazendo um total de 33 vagas. 

No presente, há uma expansão indiscriminada da área de estacionamento (foto 4.32) e pode-se 

ver, inclusive, veículos estacionados à sombra das árvores no perímetro interno da Praça 

Deodoro, invadindo a área de uso dos pedestres e danificando cada vez mais a pavimentação.  

Associados a este uso, estão os guardadores de carro, que reforçam o caráter de privatização 

da área pública. Contudo, em virtude do sistema de controle de estacionamento, adotado pela 

SEMTUR, denominado “parquimetro”, que disponibiliza máquinas para controle de hora e 

pagamento do tempo de permanência estacionados no local (foto 4.31), aparece a pessoa do 

funcionário da SEMTUR que controla o parquimetro e há uma redução na quantidade de 

guardadores de carro. 



100

Foto 4.31 – Área inicialmente destinada para estacionamento de veículos 
 Rebaixo na pavimentação e piso adequado.  

Em destaque, o parquimetro – máquina para controle do estacionamento.  
Fonte: AUTORA, 2005. 

Foto 4.32 – Expansão da área utilizada para estacionamento de veículos.  
Os carros invadem a praça, pavimentação não suporta peso dos automóveis,  

é a degradação do bem público pela exploração de particulares.   
Fonte: AUTORA, 2005. 

O território das manifestações populares (sociais, culturais, políticas) é certamente uma das 

marcas da Praça Deodoro, em especial na área em frente à Biblioteca e na Praça do Pantheon, 

quando a praça se transforma em palco para shows populares, comícios, protestos, 
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manifestações, mobilizações sindicais, ponto de concentração para passeatas, etc... No 

período do carnaval, a praça transforma-se em ponto de concentração de grupos e 

agremiações carnavalescas, que dali partem em cortejo para outros pontos do circuito. 

O território de oferta de serviços é marcado pela oferta dos seguintes serviços: telefones 

públicos, táxi, moto-táxi, posto de informações turísticas, banheiro público, acesso de internet 

para estudantes da rede pública. Os telefones públicos são intensamente usados e a espera da 

sua utilização gera um espaço de conversa e encontro. Em torno dos telefones públicos há 

uma exploração comercial no que diz respeito à venda e aluguel de cartão telefônico. Quanto 

aos táxis, há um quantitativo de 62 táxis licenciados para usar a área da praça como ponto de 

parada (foto 4.33), trabalhando em sistema de rodízio. Contudo, não há nenhuma estrutura 

fixa de apoio ao ponto de táxi. Os bancos de madeira situados na lateral da praça que faz 

limite com o posto de táxi, são praticamente todos usados pelos taxistas.  Há então uma 

restrição do uso desse mobiliário por parte da população em geral, considerando que os 

taxistas permanecem durante todo o dia na praça. Os moto-taxistas formam outro grupo 

pequeno de atuação recente na área. 

Fotos 4.33 – Posto de táxi. 
Fonte: AUTORA, 2002. 

O posto de informações turísticas da FUMTUR (Fundação Municipal do Turismo) assim 

como o banheiro público, estão desativados. Ambos, em 2002, funcionavam no coreto da 

Praça Deodoro (foto 4.34). Naquele momento, segundo o funcionário da FUMTUR, o 

movimento de pessoas em busca de informações turísticas era muito escasso. O movimento 

no coreto restringia-se basicamente ao piso inferior, onde estavam localizados os banheiros 

“públicos”, que tinham seu uso liberado mediante o pagamento da taxa de R$0,50 (cinqüenta 
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centavos). Os banheiros, apesar de intensamente usados, encontravam-se em estado de 

conservação precário, exalando odor característico a alguns metros de distância. Atualmente, 

como já citado, o coreto está sendo reformado (foto 4.22). Sobre a reativação dos banheiros 

públicos, ainda há dúvidas se o acesso será gratuito ou mediante pagamento de taxa. 

Foto 4.34 – Coreto onde funcionava o Posto de Informações Turísticas da FUMTUR e os banheiros. 
Foto anterior à reforma em andamento. Fonte: AUTORA, 2002. 

O serviço de acesso à internet para estudantes da rede pública denominado “Internet para 

todos”, era intensamente usado pelos estudantes da rede de ensino público que, mediante a 

apresentação de cartão de identificação, tinham acesso aos serviços por um tempo pré-

estabelecido de quinze minutos. Atualmente, esse serviço encontra-se desativado, mas sua 

estrutura permanece no local (foto 4.35). 

Foto 4.35 – Estrutura onde funcionava o Posto de “Internet para todos”.  
Fonte: AUTORA, 2005. 



103

E, finalmente, a praça como um local em potencial para o descanso, a pausa, a 

contemplação, está apoiada na composição paisagística do conjunto, no que tange à 

quantidade representativa de espécies vegetais, um total de 92 árvores em uma área de 1,78ha, 

o que é uma grande área de sombra e amenidade face às altas temperaturas (variando entre 28 

e 32°C) comuns nos dias ludovicenses (foto 4.36).   

Foto 4.36 – Foto aérea de parte da área central de São Luís. 
 Fonte: LIMA, 1999. Sobreposição da autora.  
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Observou-se que em muitas áreas de projeção de sombra não há bancos (foto 4.37) e por 

vezes, há bancos onde não há área de projeção de sombra. A ausência de bancos nas áreas de 

temperatura mais amena induz os usuários a utilizarem os canteiros como bancos (foto 4.38).   

  
Fotos 4.37 e 4.38 – À sombra das árvores.  

A amenidade transforma estes espaços em local de descanso, encontro, convivência.  
Fonte: AUTORA, 2005. 

Além da ausência de mobiliário adequado em pontos estratégicos, a ausência de cuidados com 

o agenciamento paisagístico denuncia a não valorização do componente vegetal como 

elemento importante para o uso da praça como espaço público e para a produção de uma 

imagem positiva da cidade (fotos 4.39 e 4.40). 

  
Fotos  4.39 e 4.40 – Canteiros sem agenciamento paisagístico (1).  

Fonte: AUTORA, 2005. 

Encerra-se aqui a apresentação dos territórios identificados. A seguir, ter-se-á, de forma 

gráfica, a representação dos mesmos em mapas, onde serão delineadas algumas conclusões 

possíveis. 
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4.2 Mapeando a realidade: à guisa de concluir 

A Praça Deodoro, considerada como um conjunto de espaços públicos interligados, é uma 

praça privilegiada por sua localização na área central do centro histórico da cidade de São 

Luís- MA, o que reforça sua  característica como referência para o centro da cidade; por sua 

área, cerca de 1,78 ha; por sua cobertura vegetal, um espaço dentro da estrutura da cidade 

colonial, que apresenta grande quantidade de oitizeiros centenários e por sua história, rica 

trajetória histórica, tendo sua origem no final dos  anos de 1700. É um espaço importante para 

a cidade, o que é reforçado pela municipalidade, pelos usuários e pelos técnicos entrevistados. 

A leitura do cotidiano dessa área teve como foco os usos ali realizados a partir da 

identificação de territórios. Para reconhecer os territórios, foi necessário um olhar atento nos 

usos, usuários e nas atividades ali praticadas, pois essa dinâmica confere uma feição particular 

a cada área, especificamente.   

Há a necessidade de uma abordagem das praças, privilegiando a leitura do cotidiano, haja 

vista que a escala do habitante é acessível e apreendida no âmbito do cotidiano. Sendo assim, 

complementando o que ora foi exposto pelos comentários e fotos apresentados, e como 

elemento de síntese das observações, foram gerados dois mapas de espacialização dos usos, 

com o objetivo de expressar, de forma gráfica, os dados obtidos e apresentar elementos para 

respaldar considerações. O primeiro mapa apresenta os territórios identificados (mapa 4.3) e o 

segundo mapa apresenta o desdobramento do território do comércio (mapa 4.4).  

A despeito dos diversos territórios identificados (mapa 4.3), percebe-se que espacialmente o 

que ocupa mais área na praça é o território do comércio (mapa 4.4). Os relatos históricos 

apresentados no capítulo três trouxeram à tona a realidade de que a área já era explorada pelo 

comércio em séculos passados. Contudo, hoje acontece uma verdadeira invasão da área pelo 

comércio, de forma desordenada e não gerenciada. 

Cita-se como exemplo o reflexo na Praça do Pantheon, quando da retirada dos camelôs da 

área do Passeio Público Gomes de Castro. Observando os mapas percebe-se uma grande 

mancha de comércio na área da Praça do Pantheon, como conseqüência do deslocamento dos 

camelôs que foram privados de estar no passeio público Gomes de Castro. Então, 

considerando a vida conjunta dos espaços que compõem o que aqui denominamos de “Praça 
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Deodoro” é evidente que uma ação pontual de reestruturação funcional não surte efeito 

satisfatório, visto que o problema continua a existir, tendo apenas mudando de espaço físico.  

É fato que a questão do comércio informal é uma questão eminentemente sócio-econômica e 

não é simples administrar ou propor soluções cabíveis. Contudo, o que se deve coibir de 

imediato é a privatização crescente de espaços públicos para fins particulares, pois isto 

repercute, inclusive, nas formas de apropriação da cidade como um todo.  

Um outro território que causa muito impacto na área, embora não ocupe tanto espaço com sua 

estrutura física, é o do terminal de transporte coletivo (mapa 4.3). Os pontos de parada de 

ônibus têm uma estrutura física pequena, mas a quantidade de ônibus que recebem é enorme. 

Sabe-se que em épocas passadas, o bonde fazia parada na Praça Deodoro, certamente por 

conta do privilégio da sua localização. Contudo, o momento presente demonstra uma 

concentração intensa desse uso na praça e uma necessidade de reordenamento emergente, 

mesmo que isso implique em mudança cultural na vida dos cidadãos, com o incentivo a 

percursos a pé ou com a concentração de ônibus em terminais localizados em área periféricas 

de integração e, a partir destes pontos, o deslocamento na área do centro histórico utilizando 

veículos menores como os micro ônibus. 

Por conta da presença dos pontos de parada de ônibus, a “Praça Deodoro” é um espaço 

marcado pelo fluxo intenso de pedestres, que em grande quantidade passam por ali, mas 

poucos permanecem. Mas não é este o único fator que traz os passantes. A localização e os 

serviços oferecidos no entorno também o fazem. Então, se devidamente conservada e 

mantida, a praça pode reverter essa característica em benefício de todos e incentivar a 

pemanência, que culmina em relacionamento com o espaço, de forma a marcá-lo não mais 

pela divisão de territórios, mas pela efetivação de lugares.  

Nos lugares, a apropriação - processo no qual o homem estabelece relações com o espaço 

público, no e através do uso, identificando-se, apoderando-se, ligando-o à memória como 

parte de sua experiência e história individual e coletiva -, é uma condição necessária à vida 

que se realiza no e através do uso. Logo, os lugares podem se converter em símbolos da 

experiência comum (CARLOS, 1996), sobrecarregados de sentido e de significações, 

reunindo a história, a continuidade e a memória, aquilo que faz o usuário se reconhecer em 

algum monumento ou em alguma prática acumulada de algum modo de vida. (ARANTES, 

1995; Ibid., 1998).  
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Pela análise dos territórios identificados, questiona-se a relação uso dominante versus uso 

compatível. De acordo com a pesquisa realizada, os usos têm transformado a “Praça 

Deodoro” em um espaço eminentemente privatizado, inseguro e não-apropriado.  Pondera-se 

que os usos principais realizados na área não são compatíveis, havendo então a necessidade de 

que a área seja liberada dos usos que lhe conferem um efeito caótico e degradante.

Assim, as evidências apontam para a necessidade de um reordenamento de atividades 

cotidianas, a partir de um planejamento que valorize a dinâmica da vida cotidiana e considere 

o gerenciamento como parte fundamental do processo de conservação da praça, incluindo a 

participação da comunidade como elemento indispensável.  

A “Praça Deodoro” é também um local de concentração de pessoas, de manifestações sociais, 

culturais e políticas (mapa 4.3). Portanto, um lugar de convergência, de encontro. Este é um 

potencial já consolidado, que sendo devidamente aproveitado, pode reverter em mudanças 

positivas quanto à imagem da praça no contexto da cidade, como um lugar de exercício da 

cidadania, em uma tentativa de devolvê-la à população como espaço de encontro, livre acesso 

e circulação e, por conseguinte, um local de domínio público.  

A “Praça Deodoro” é igualmente uma área privilegiada quanto ao percentual de vegetação, 

com um potencial de área de descanso e amenidade para as altas temperaturas da cidade; 

como local para a pausa, ainda que breve no corre-corre do dia-a-dia, como no intervalo do 

almoço daqueles que trabalham no entorno. Esse potencial foi intensamente explorado no 

passado. Hoje, retomá-lo, implica não em voltar ao passado, pois uma sociedade nova implica 

novas formas de uso, mas em valorizar a cidadania, haja vista que espaços como esses são 

fundamentais para o viver e o apropriar-se da cidade e, mediante a apropriação das praças, 

retoma-se o valor de uso da cidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa sobre os espaços livres públicos tratou da dimensão do cotidiano, tendo como 

preocupação central compreender as transformações socioespaciais que o uso produz nesses 

espaços, segundo a identificação de territórios, especificamente na Praça Deodoro em São 

Luís – MA.  

Segundo a consideração de que a realidade da vida cotidiana está estruturada no tempo 

presente – “agora” e num espaço específico – “aqui”, e privilegiando-se o entendimento da 

praça na cidade contemporânea, cheia de problemas urbanos, depreende-se que há uma 

evidente tendência de que estes espaços se transformem em locais de passagem e comércio. A 

instabilidade econômica e social tem gerado a crescente privatização das praças, seja pelo 

comércio informal, seja pela necessidade da instalação das paradas de ônibus, o que tem 

implicado em transformações não só nos espaços públicos, mas também na imagem da cidade 

como um todo. É a conversão da res publica – coisa de todos, em res nullius – coisa de 

ninguém. 

Contudo, a despeito da realidade atual, há uma evidência histórica, desde sua gênese, da vital 

importância dos espaços livres públicos, em especial das praças, para a vida saudável na 

cidade, assim como para o exercício da cidadania. 

Assim, exemplos como o de Buenos Aires (BERJMAN, 2001b) revelam a tentativa de resgate 

da cidadania, com intervenções em que a participação da população é relevante. No caso 

brasileiro, a partir do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, a 

participação da população nas decisões de interesse público, inclusive na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, 

deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória.  

A necessidade da participação da população no planejamento dos espaços livres públicos é tão 

evidente quanto é clara a fala de Araújo (2002) ao dizer que é no espaço público o “lugar de 

uma humanidade possível”, pois enquanto local de encontros e práticas cotidianas, o espaço 

público é um espaço onde os habitantes aprendem a aceitar e a encarar as diferenças que os 

separam. Nesta acepção, o espaço público passa a ser visto como o espaço da aprendizagem 

da tolerância, da coabitação, como o espaço do respeito ao cidadão.  Portanto, os projetos 

oriundos de um planejamento urbano que valoriza o espaço público, passam a ser vistos como 
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um investimento na cidade como um todo, a partir da valorização dos espaços públicos e a 

fala do usuário, pois, seja expressa em discurso verbal ou através dos modos de uso, ocupa um 

lugar central nesse processo de planejamento. 

Gomes (2002) diz que o espaço público é simultaneamente o locus onde os problemas se 

apresentam, tomam forma, ganham uma dimensão pública e são resolvidos. Por conseguinte, 

considerar a dimensão do cotidiano no planejamento desses espaços desponta como uma 

precisão urgente e reforça a necessidade de um novo olhar, ou seja, reeducar o olhar para 

conseguir ir além das aparências imediatas e captar a dinâmica particular que as relações 

uso/usuários/espaço têm a revelar.  

Daí, a leitura do cotidiano, referendada no aporte da antropologia urbana, desponta como o 

ponto de partida da metodologia desenvolvida para a pesquisa de campo, onde se tem como 

método adequado a leitura da imagem de uma área urbana (PEREIRA, 1996). 

A pesquisa bibliográfica com enfoque histórico mostrou que a importância da “Praça 

Deodoro” transcende ao fato de ela estar em área de tombamento estadual. Sua rica trajetória 

histórica, sua origem datando dos 1700, como largo fronteiriço ao primeiro quartel português 

do Brasil colonial e se instituindo como uma expansão do Caminho Grande no sentido do 

interior da ilha; sua posição privilegiada em relação ao centro da cidade, localizada na área 

central do centro histórico, o que a faz ser apontada como uma referência para o centro da 

cidade; sua área de aproximadamente 1,78ha [área do conjunto], majestosa dimensão, 

principalmente, se for considerada a estrutura da cidade colonial, com casas coloniais coladas 

nos limites laterais e frontais dos terrenos, ruas estreitas e a rica cobertura vegetal, incluindo 

os centenários oitizeiros, que conferem a essa praça um valor histórico e uma significação 

cultural.  

O termo significação cultural, segundo a Carta de Burra (IPHAN, 1995), designa o valor 

estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes ou 

futuras. O termo bem designa um local que possua uma significação cultural, compreendendo 

o conteúdo e o entorno a que pertence. No aspecto do conteúdo, há um potencial não 

consolidado dessa praça como um lugar de resgate da história e memória coletivas. 

Verificou-se que, mesmo referindo-se a essa importância histórica da praça, a maioria dos 

usuários desconhece o conteúdo dessa história, pois ali muitos traços do passado estão 
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aparentemente apagados, assolados pelas novas formas de modernidade, que agem na relação 

cidade/cidadão e indicam novas formas, novos conteúdos, novos usos. Nas mudanças e 

reformas ocorridas ao longo do tempo, foram redefinidas não só as dimensões e as formas, 

mas essencialmente os usos e de maneira descontrolada.  

Neste contexto a “Praça Deodoro” hoje, como um espaço potencial de ligação entre passado e 

presente, pode ser usada como instrumento de educação para perpetuar nos cidadãos a história 

da cidade. É a historicidade do cotidiano. A dimensão da história estabelecendo um vínculo 

entre o ontem e o hoje, emergindo no cotidiano das pessoas e demonstrando que o resgate da 

história de um determinado local é importante, essencialmente, para se ter consciência e 

responsabilidade pelas transformações, em especial para as gerações futuras (DEUSDEDITH 

JR., 2005?; HELLER, 2004). Afinal, o espaço livre público encerra em si uma herança 

comum, a qual é necessário respeitar, conservar e transmitir (PANERAI, 1994). 

É fato que toda atividade humana produz história, mas alguns locais contêm uma densidade 

de elementos históricos que, se devidamente valorizados, são capazes de atrair não só os 

habitantes do lugar, como também os visitantes.  Neste ponto abre-se uma outra perspectiva 

que é a da “Praça Deodoro” como um espaço com potencial para exploração do turismo 

cultural, o qual já é explorado em outras áreas históricas da cidade, como é o caso do bairro 

Praia Grande.  

Ainda considerando os dados que foram obtidos como resultado da pesquisa bibliográfica 

com enfoque histórico, ressalta-se que os relatos de venda de água e de comida [no período de 

carnaval] correspondem aos primeiros relatos sobre a exploração comercial naquele 

logradouro; no início do século XX, a área já é usada como ponto de parada do transporte 

coletivo – naquela época, o bonde; a área é marcada por ter sido palco de muitos fatos 

políticos, culturais e sociais marcantes para a história ludovicense; o entorno, marcadamente 

residencial, influenciava diretamente na conservação e manutenção do logradouro, em 

especial no que concerne às espécies vegetais, haja vista o comprometimento dos residentes 

locais com a praça.  

Prosseguindo nesta análise evolutiva do surgimento dos espaços e das principais mudanças 

ocorridas, observou-se que, de espaço cívico e de contemplação, a Praça Deodoro tornou-se 

um mercado a céu aberto e um local de passagem; de largo seco, transformou-se em praça 

ajardinada.  
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A identificação de territórios a partir da fala do usuário, constitui-se em um valioso 

instrumento para a compreensão das transformações socioespaciais ocorridas na praça e que 

materializam as reais necessidades do momento. Como postula Lynch (1999), verificou-se 

que os territórios estão espacialmente distribuídos no espaço e, de acordo com os horários, os 

mesmos são alterados, adequando-se à ação do usuário, ficando evidente a constante 

transformação e criação de composições heterogêneas dentro do mesmo espaço, que conferem 

à praça um caráter diverso e dinâmico.  

Nesta acepção, a “Praça Deodoro” é: um território sem identificação particular de uma 

totalidade - que experimenta um esvaziamento quanto a seu conteúdo histórico; o território do 

terminal - em virtude da grande quantidade de ônibus que têm ali seu ponto de parada e, em 

decorrência da grande quantidade de usuários do sistema de transporte coletivo, é também um 

local de passagem; o território do comércio - intensamente explorado e privatizado pela 

atividade comercial informal; o território do trabalho - para aqueles que ali desempenham 

atividades diferentes das comerciais; o território do estacionamento; o território das 

manifestações populares; o território de oferta de serviços; e ainda, um potencial para o 

descanso, a pausa e a contemplação - em virtude da presença abundante de vegetação, do 

percentual mínimo de edificação e da sua localização. 

Da análise dos territórios identificados, conclui-se que atualmente a “Praça Deodoro” é 

intensamente privatizada, desorganizada, marcada pelo intenso fluxo, pela não-permanência e 

não-fixação. A grande área ocupada pelo comércio restringe o espaço destinado à circulação 

de pedestres e, nesta lógica, o local destinado à vida pública cede vez a um denso território 

ocupado por bancas de comércio, onde a figura do “homem público” restringe-se à de 

passante ou de mero consumidor. 

No tocante à questão da privatização intensa e crescente do espaço livre público, desponta a 

necessidade de buscar o equilíbrio entre a liberdade de usar um espaço e a necessidade da 

imposição de limites e controles, pois é como diz Araújo (2002): o que faz o espaço livre e 

público não é uma simples questão de uso, mas de regras de uso e regras de conduta. Um 

espaço livre público sem regras de uso, perde sua característica principal de espaço de 

convivência e associação social e transforma-se apenas em um espaço de uso comum 

(GOMES, 2002). 
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A “Praça Deodoro,” quanto à questão da não-permanência, é um espaço efêmero e, 

considerando o esvaziamento no conteúdo e a perda de referenciais, é um espaço amnésico. 

Logo, é um “espaço sem espessura” (CARLOS, 2003). Assim sendo, é, prioritariamente, um 

local não-apropriado, onde cada grupo de usuários defende seu território. Nessa atmosfera de 

local de consumo e de deslocamento, há uma ausência de incentivo da vida urbana pública.  

Os mapas elaborados demonstram a espacialização dos usos no espaço e, mais do que isso, a 

existência de territórios interpenetrados. É como uma cadeia, por exemplo: uma praça central, 

cujo entorno oferece muitos serviços e atrai muitas pessoas; o grande fluxo de pessoas atrai o 

comércio, que atrai mais pessoas que por ali passam, por ser um local próximo da escola e do 

trabalho; pessoas que utilizam o sistema de transporte que atrai muitas pessoas. Como se sabe, 

a grande concentração de pessoas em um local que não é seguro, chama a marginalidade. 

Como é o centro por onde todos passam, é um local estratégico para manifestações populares 

que tenham o intuito de alcançar a população em geral; e a seqüência continua, onde um uso 

liga-se ao outro e tem-se, na verdade, um espaço desordenado.  

Na dinâmica atual, percebe-se que o comércio informal predominante não tem preocupação 

com o patrimônio natural e construído, nem compromisso com a manutenção. Observou-se 

que a grande quantidade de ônibus que faz a praça como ponto de parada, não somente polui, 

mas causa danos à estrutura de prédios históricos nas imediações. Não há agenciamento 

paisagístico adequado e as árvores não recebem poda periódica. Mesmo assim, os órgãos 

públicos não decidem de quem é a competência para esse tipo de atuação. E ainda que sejam 

ouvidas as reivindicações da população nesse sentido, não há um planejamento conjunto de 

estratégias de gestão e manutenção do espaço.  

Pelos usos atuais, a “Praça Deodoro” é um território de desafio, do ponto de vista da 

conservação integrada urbana e territorial, a qual se refere a um conjunto de planejamento e 

ações de gestão de áreas urbanas existentes, com o objetivo de garantir desenvolvimento 

sustentável pela manutenção de estruturas físicas e sociais, integrando-as a novos usos e 

funções. A tensão inicial é resultante do conflito entre necessidade de se preservar a estrutura 

física e a demanda das atividades que ocorrem no espaço ou que para ele são atraídas. Essa 

tensão, na verdade, permeia o universo do planejamento em áreas históricas.  

Uma outra questão que se coloca, é a questão do uso compatível como a utilização que não 

implique em mudança na significação cultural no conjunto de materiais que fisicamente 
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constituem um bem. Pondera-se que os usos principais realizados na área não são 

compatíveis, havendo então a necessidade de que a área seja liberada desses usos que lhe 

conferem um efeito caótico e degradante (IPHAN, 1995). É preciso ajustar as propostas de 

usos, levando em conta o caráter desse espaço que se define, essencialmente, pelo seu estatuto 

de domínio público (PANERAI, 1994).  

Há também a necessidade do reordenamento do fluxo de tráfego, a fim de reduzir aspectos 

patológicos e reconduzir o uso a funções compatíveis com as estruturas existentes. O 

planejamento do transporte público de massa e das áreas de estacionamento, deve acontecer 

de modo que não degrade a área nem o seu entorno. 

É preciso levar em consideração que o meio ambiente construído, assim como o meio 

ambiente natural, tem uma capacidade de tolerância à atividade humana, a partir da qual – se 

ultrapassada - passa a sofrer danos. A própria noção de sustentabilidade expressa a idéia de se 

viver dentro dos limites pré-estabelecidos, sem prejuízo ao meio ambiente em que se está 

inserido. Assim, o planejamento e o gerenciamento urbanos devem considerar esta capacidade 

de tolerância, “capacidade de carga” do meio ambiente construído, para não esgotá-lo ou 

destruí-lo.  

A despeito de toda esta realidade, a Praça Deodoro têm diversas potencialidades. Para os 

estudantes, é mais que um local de ponto de parada de ônibus ou compra de lanche: é um 

local de encontro, de descanso a sombra das árvores, mesmo que sentados nos canteiros. Para 

a população em geral, é um ponto de concentração para manifestações populares, sociais e 

culturais. É um local, como já citado, com potencial para resgate da história e memória 

coletivas, assim como um potencial de amenidade e equilíbrio do próprio ecossistema urbano 

que é a cidade, no que diz respeito à presença do verde. É a praça central da cidade, uma 

referência do centro da cidade, que devidamente valorizada através da sua devolução ao 

público, refletirá em benefícios para a imagem da cidade como um todo. 

Assim, reordenar as atividades que ali são realizadas, considerando a relevância da vida 

cotidiana, é dar lugar a uma nova definição de valorização do espaço livre público, com 

enfoque na noção de qualidade de vida, a partir da compreensão desse espaço como 

representação do que é a cidade, com seus habitantes e práticas cotidianas. É atuar numa 

esfera onde se valorizam as “maneiras de fazer” (DE CERTEAU, 1994), práticas pelas quais 

os habitantes se apropriam e reapropriam do espaço organizado. Logo, esta ampliação do 
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conceito, de acordo com o que postula Araújo (2002), implica na elaboração e aplicação de 

uma estratégia de intervenção, voltada para a valorização da cidade, através das ações dos 

homens no espaço público, com a atenção do planejamento urbano voltada para a questão dos 

usos e da singularidade dos lugares. 

É revalorizar o patrimônio das cidades como referência coletiva, pensar de forma global os 

problemas da cidade, requalificando os espaços livres públicos, numa tentativa de voltar-se 

para esses espaços na perspectiva do usuário. 

Sob a égide desta forma de conduzir o planejamento, ainda que haja a necessidade de se fazer 

uma intervenção pontual, é evidente a preocupação e a necessidade de saber como o espaço 

será apropriado, por quem e com que sentido; aí, o planejador, arquiteto, urbanista, ou mesmo 

o usuário, é, antes de tudo, um cidadão. Um cidadão que também compreende que o espaço 

público pode dar uma identidade positiva ou negativa a uma área, um bairro, à cidade, 

atuando como marco e símbolo, podendo também possibilitar encontros ou ainda restringi-los. 

Como perspectivas futuras, este trabalho abre novos horizontes no que tange à leitura do 

cotidiano de outros espaços públicos da cidade, como instrumento que fornece subsídios para 

a elaboração de projetos, dentro de uma concepção onde se considera a relevância da 

dimensão da vida cotidiana. Abre-se também um interesse investigativo, no que diz respeito à 

prática da etnografia e da análise comportamental como aliados ao processo de planejamento 

urbano.  

A metodologia adotada para compreender as transformações socioespaciais que o uso 

imprime na Praça Deodoro, através da identificação de territórios, tem aplicabilidade para as 

demais praças de São Luís, assim como para praças em outros centros históricos, 

considerando as especificidades de cada caso. 

Assim sendo, não julgando ter a última palavra sobre o assunto, há o entendimento de que 

esta dissertação é uma contribuição singular ao grande universo de estudos sobre os espaços 

livres públicos.   
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APÊNDICE 01 

Universidade Federal de Pernambuco 

Mestrado em Desenvolvimento Urbano 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM TÉCNICOS / PERGUNTAS: 

1. Observando a Praça Deodoro, tendo como enfoque os usos, como você caracteriza 

esta praça. 

2. Existe uma outra praça no Centro Histórico em situação oposta à Deodoro? 

LISTA DE TÉCNICOS ENTREVISTADOS (entrevistas realizadas em abril/2002): 

1. Lourenço Costa Lindoso Filho (Arquiteto, Coordenador de Urbanismo do Município 

de São Luís SEMTHURB). 

2. Roberto Lopes Furtado (Arquiteto, Assessor Especial do Prefeito – Prefeitura de São 

Luís). 

3. Deusdedit Carneiro Leite Filho (Arqueólogo, Diretor do Centro de Pesquisa de 

História Natural e Arqueologia do Maranhão). 

4. Luis Phelipe Andrés (Engenheiro Civil, Diretor de Patrimônio Cultural do Estado do 

Maranhão – FUNC/MA). 

5. Karla Nunes (Arquiteta, especialista em Patrimônio Histórico, Coordenadora de 

Patrimônio Cultural do Município – CPC/FUNC). 

6. Barbara Wasinski Prado (Arquiteta e Urbanista, Mestre em Desenvolvimento Urbano, 

Professora Assistente de Paisagismo FAU/UEMA). 

7. Lúcia Moreira do Nascimento (Arquiteta e Urbanista, Especialista em Conservação 

Urbana Integrada, Chefe de Assessoria do Instituto de Pesquisa e Planejamento do 

Município - IPLAM). 

8. José Antonio Viana Lopes (Arquiteto e Urbanista, Especialista em Conservação 

Urbana Integrada, Assessor Técnico do IPLAM). 

9. Maria Lídice Moreira Lima (Desenhista Industrial, Mestre em Estruturas Ambientais 

Urbanas, Professora de Expressão FAU/UEMA). 

10. Luciana Bugarim Caracas (Desenhista Industrial, Mestre em Desenvolvimento 

Urbano, Professora de História e Teoria do Desenho Industrial e Projeto II/UFMA). 
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APÊNDICE 02 

Universidade Federal de Pernambuco 

Mestrado em Desenvolvimento Urbano 

FORMULÁRIO 

Entrevistado: _________________________________________ Data: ___________ 

PERGUNTAS: 

1. Por que você freqüenta essa praça? 

2. Como essa praça faz parte de sua rotina de vida? Tem alguma relação com seu 

trabalho? 

3. Você acha que essa praça sofreu muitas mudanças? Isso influenciou um uso maior ou 

menor da praça? 

4. Você acha essa praça importante para a cidade? E para você? 

Observações adicionais: 


