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Resumo

Objetivou-se nessa pesquisa identificar e analisar as alterações ocorridas nos projetos de praças em 
centros históricos, mais, especificamente, nas praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias no 
centro histórico de São Luís do Maranhão. Nelas foram observadas várias mudanças ocorridas ao 
longo do tempo de 1939 a 2002, tanto no espaço interior como no espaço exterior, o que reflete na 
paisagem histórica. Partiu-se do pressuposto de que os espaços públicos ainda não são tratados nas 
intervenções de planejamento, como bens patrimoniais como são as edificações. Isso foi evidenciado 
pelas constantes descaracterizações nos elementos morfológicos selecionados para a análise: o 
traçado, a vegetação e o mobiliário urbano do projeto dessas praças, apesar delas serem tombadas 
pelo governo Estadual e Federal. Utilizou-se a análise morfológica e a leitura da imagem urbana que 
possibilitaram examinar as mudanças e permanências dos elementos morfológicos que compõem essa 
praça. Almeja-se que esse trabalho constitua um modelo ou instrumento que possibilite a conservação 
das praças de maneira a equilibrar os valores históricos, artísticos e culturais nas futuras 
intervenções urbanas. 

Abstract

This paper aims to study and analyse the changes which ocurred in the projects of squares in the 
historical centres in São Luís, especially in Antônio Lobo, João Lisboa and Gonçalves Dias in the 
historical center of São Luís. In those places it was observed several changes along 1939/2002 both in 
the interior as well as in the exterior places. It is considered that those public spaces hasn´t been 
worked properly as a patrimonial garis of our society. This is observed though the constant 
descharacterizations in the morphological elements which were selected for analysis – the planned 
lines, the vegetation and the urban furniture of those projects in those squares, in spite of being listed 
by the state and federal governments. It was used the morphological analysis and the reading of urban 
image which make possible to examine the changes and permanency morphological elements which 
frame that square. This paper aims, too, to constitute a model or instrument which can make possible 
the conservation of the squares in order to equilibrate the historical values, also artistical and cultural 
in the future urban interventions. 



INTRODUÇÃO

A presente dissertação estuda os espaços livres públicos de centros históricos, mas 

especificamente as alterações dos projetos de praças consideradas históricas. Nessa 

perspectiva, adotamos como objeto de nossa reflexão a conservação dos projetos originais de 

praças, frente às intervenções projetuais, urbanísticas e sociais que esses espaços vêm 

sofrendo ao longo dos anos. Este estudo originou-se de um interesse pelas praças a partir da 

monografia de especialização (2000) sobre as diferentes formas de apropriação numa praça 

em um centro histórico. E foi a partir daí que verificamos que esses espaços vêm perdendo 

parte de seus aspectos históricos e culturais ante as intervenções de reabilitação, no que diz 

respeito à conservação de seus projetos, o que acaba comprometendo toda a estrutura 

tradicional existente. A ausência de pesquisa sobre projetos de praças, assim como a falta de 

informações sobre a situação das praças, junto aos órgãos municipais nos estimulou nesta 

pesquisa.

Os centros históricos do Brasil vêm ao longo dos anos sofrendo um processo de degradação e 

abandono, e isto fez resultar sérios problemas socioeconômicos, ambientais e culturais, como 

a segregação sócio-espacial, insegurança, perda de identidade, desvalorização e degradação 

do seu patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural. Esse processo também 

contribui para a degradação e posterior descaracterização dos espaços públicos, como as 

praças.

A degradação leva à descaracterização das praças pela falta de conservação e isso pode 

induzir alterações no projeto original destes espaços. As alterações no projeto de uma praça 

incluem a retirada ou quebra ou inserção de mobiliário urbano, a abertura de caminhos sobre 

canteiros existentes, a introdução de pequenas edificações, a retirada ou implantação de uma 

vegetação inadequada à proposta inicial do projeto. Algumas dessas alterações são frutos de 

intervenção que buscam melhorar o ambiente urbano, mas desconsiderando os valores 

históricos existentes, de forma a assegurar uma alternativa de lazer a comunidade que 

freqüenta e reside nesta área.

Estas intervenções destroem valores e especificidades existentes nessas praças, que acabam 

refletindo na conservação destes espaços e de todo o centro histórico. A conservação tem por 

objetivo prolongar o tempo de vida de um bem cultural, ou seja: preservar a sua estrutura 



física, sua condição histórica, artística e cultural, como forma de manter a estrutura integrada 

à dinâmica de desenvolvimento da cidade. Logo, nos propomos a responder à pergunta: Por 

que as praças de centros históricos vem sofrendo alterações no seu projeto original ao longo 

dos anos que podem levar a uma descaracterização de um patrimônio histórico cultural? 

Este trabalho se faz relevante, pois são poucos e recentes os estudos voltados para análise de 

projetos de praças em centros históricos, a exemplo dos trabalhos realizados pelo Laboratório 

da Paisagem - UFPE no Recife. Os demais trabalhos sobre praças, geralmente, têm sua 

abordagem voltada para fatos históricos que ocorreram nesses espaços, ou em edificações que 

a circundam. O projeto de uma praça é resultado de um planejamento de paisagem, isto é, é 

uma materialização de um espaço a partir de um programa dado e definido, segundo a função 

que a praça desempenhará, visando à solicitação de uma demanda social requerida por um 

interlocutor específico, seja ele o Estado seja o Município, um incorporador imobiliário, seja 

uma família ou ainda uma comunidade (MACEDO, 1999:13). Esse projeto deverá seguir 

alguns princípios paisagísticos, tais como a hierarquia de canteiros e caminhos, a escolha de 

vegetação adequada, dentre outros. Desse planejamento teremos como resultado material, 

uma representação gráfica, ou seja, um desenho. 

Para respondermos à questão por que as praças vêm sofrendo alterações, escolhemos para o 

estudo de caso as praças do Centro Histórico de São Luís que vêm perdendo gradativamente 

parte de seus elementos morfológicos, principalmente aquelas mais afastadas do núcleo inicial 

de formação da cidade, em decorrência do abandono, do vandalismo e do uso inadequado de 

seu espaço, ou simplesmente por intervenções que buscam a melhoria do ambiente, em 

detrimento do legado histórico e social que marca uma época e que pode conceder a esses 

espaços públicos o caráter de jardim histórico.  

Considerando-se o exposto, definimos como objeto prático dessa investigação as praças do 

Centro Histórico da cidade de São Luís no Estado do Maranhão. Das trinta e quatro praças 

existentes neste centro histórico, optamos por analisar três delas – a Praça Antônio Lobo, a 

Praça João Lisboa e a Praça Gonçalves Dias – consideradas praças históricas, porque tem 

sua origem ligada a um fato histórico marcante de nossa cidade, e também por terem sido 

palco de intervenções urbanísticas que buscavam criar um cenário de modernidade na cidade. 

Foi a partir dessas intervenções urbanísticas (ocorridas na gestão do interventor federal Dr. 

Paulo Martins de Souza Ramos –1936/1945- até o ano de 2002) que se dará a análise das 

alterações dos projetos das praças acima mencionadas. 



Essas praças comportam em seu entorno um patrimônio arquitetônico de grande valor 

artístico, histórico e cultural, e encontram-se em diferentes pontos do centro histórico. A 

Praça João Lisboa é uma das mais significativas, além de ter sido o primeiro passeio público 

da cidade, é a mais central, e a mais movimentada, pois está localizada numa área de 

passagem da cidade alta para a cidade baixa (área da Praia Grande). A praça Gonçalves Dias 

se encontra um pouco mais afastada do núcleo central da cidade, e a praça Antônio Lobo 

encontra-se numa área intermediária entre as praças João Lisboa e Gonçalves Dias. Esses 

espaços têm um ponto em comum, surgiram de largos de igrejas, mas diferem entre si em sua 

morfologia urbana, processo histórico de formação e estado de conservação.  

Essa pesquisa será de grande relevância tanto para o centro histórico de São Luís como para 

os demais centros históricos, pois revelará como hipótese que as praças ainda não são tratadas 

nas intervenções de planejamento, como bens patrimoniais assim como as edificações. 

Logo, propomos como objetivo geral desta dissertação identificar e analisar as alterações 

ocorridas nos projetos de praças em centros históricos, levando-se em conta os 

princípios da conservação de bens patrimoniais, com o intuito de contribuir para 

futuras intervenções nestes espaços públicos. A alterações nos projetos das praças serão 

analisadas considerando-se os elementos morfológicos que configuram a praça, como o 

traçado, a vegetação e o mobiliário urbano, e os princípios da conservação das praças, que 

estão elencados na Carta de Florença, que aborda os jardins históricos (1981, in IPHAN, 

2000), como a autenticidade dos elementos componentes da praça, que é “uma qualidade da 

herança patrimonial de ser verdadeira representatividade de uma cultura e de seus interesses 

diversos” (Carta de Nara, 1994, in IPHAN, 2000) 

Com isso, a metodologia de análise escolhida para o estudo das alterações nos projetos de 

praças foi o método morfológico apoiado na teoria de Lamas (2000), que teve como suporte o 

método de leitura de imagem urbana de Luz Valente Pereira (1996). Este método estuda as 

formas integrando-as com os fenômenos que lhes deram origem. O método morfológico leva 

em consideração, para realização da análise das praças, o período histórico e o atual, em que 

se encontra o espaço, através da observação das transformações e permanências dos 

elementos morfológicos que a compõem. Para realizar a análise morfológica utilizamos o 

suporte o método de leitura da imagem urbana que permite conhecer os aspectos relevantes de 



compreensão da forma do lugar, com suas especificidades, através da visão global de todos os 

elementos constituintes do projeto. 

Como procedimentos metodológicos foram estabelecidas três etapas: a primeira etapa 

englobou a pesquisa bibliográfica a respeito de espaços públicos e projetos de praças 

históricas. Desses destacaremos os projetos de Roberto Burle Marx. Este deixa transparecer 

em suas obras a preocupação de ordem ecológica e estética, trabalhando com diferentes 

formas, de maneira a conceber uma obra de arte dotada de espaços de estar e de cenários 

produzidos pela vegetação. Infelizmente, são poucos os autores que tratam deste assunto, 

tornando-se mais um desafio escrever sobre as alterações em projetos, já que os estudos 

existentes trabalham, principalmente, com as mudanças nas tipologias das edificações, 

deixando as mudanças nos espaços públicos em segundo lugar. A segunda etapa abrangeu a 

análise de plantas e iconografia; e a terceira e última etapa foi a observação e testemunhos, as 

quais compreendem a aplicação de questionários e entrevistas com usuários e técnicos que 

têm conhecimento amplo dos espaços estudados. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo buscamos uma 

aproximação teórica conceitual que serve de base para a discussão do nosso objeto de estudo. 

Para entendermos as alterações nos projetos de praças em centros históricos, partimos da 

reflexão sobre conceitos da conservação urbana e da autenticidade, como forma de analisar a 

situação em que um bem cultural se encontra. Isso nos forneceu um entendimento sobre a 

problemática em questão para analisar as funções das praças e sua relação com o projeto, já 

que o mesmo deve atender às necessidades humanas. Enfocamos como referência o jardim 

histórico, segundo a Carta de Florença de 1981, de maneira a identificar os elementos que o 

compõem, e que lhes conferem a condição de monumento histórico. 

O segundo capítulo aborda os projetos de espaços públicos em sítios históricos, quando 

analisamos as primeiras expressões da paisagem planejada no Brasil, assim como os primeiros 

projetos de Burle Marx, observando-se a sua constituição e seus elementos de composição. 

Apresentamos, também, exemplos de intervenções de praças em centros históricos, e como 

estes projetos são tratados nas ações de planejamento destas cidades. 

O terceiro capítulo, a metodologia da pesquisa, foi dedicado à coleta de dados e análise das 

alterações dos projetos. Essas alterações foram analisadas através da observação dos 

elementos morfológicos (traçado, vegetação e mobiliário urbano) existentes nesses espaços, 



pelas planta baixa e iconografia, e pelo testemunho de técnicos e usuários, pois os mesmos 

presenciam as intervenções e mudanças que estes espaços vem sofrendo ao longo dos anos. 

O quarto capítulo apresenta o programa de preservação e revitalização do centro histórico de 

São Luís. Caracterizam-se principalmente as ações voltadas para os espaços públicos. Ainda, 

mostramos uma breve contextualização das praças e a sua relação com o planejamento urbano 

da cidade, assim como as últimas intervenções ocorridas em praças do centro histórico. 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa empírica. Nele consta, primeiramente, 

um breve histórico, com a descrição das Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias, 

de forma a se compreender como era o projeto da praça na sua concepção original. Essa 

compreensão possibilitou identificar as alterações no traçado, vegetação e mobiliário urbano. 

Também constam, neste capítulo, as impressões resultantes da observação in loco, além das 

informações mais pertinentes apreendidas nas entrevistas com técnicos e usuários. 

A interpretação dos resultados nos possibilitou analisar os elementos que permaneceram e 

mudaram nos espaços estudados, também identificar se essas alterações influenciaram ou não 

o caráter de praças históricas que estas praças possuíam, que acabam contribuindo ou não para 

a conservação do centro histórico. 

Concluindo a pesquisa, traçamos as considerações finais reforçando os pontos importantes e 

estratégicos de todo o desenvolvimento do trabalho realizado, traçando reflexões para 

fornecer subsídios à futuras intervenções em praças localizadas em centros históricos. 



Capítulo 1- OS ESPAÇOS PÚBLICOS NA CONSERVAÇÃO DE 

CENTROS HISTÓRICOS. 

Propõe-se neste capítulo apresentar uma reflexão sobre a conservação urbana, através da 

análise de seus conceitos e ações que buscam prolongar a vida de um bem, por meio dos 

processos de continuidade em oposição aos processos de mudança, que compreendem as 

alterações de projetos. Em seguida traçamos um breve panorama dos espaços públicos, onde 

daremos ênfase as praças como elemento componente da estrutura urbana. Abordam-se as 

funções das praças e sua relação na elaboração de um projeto de espaço público, culminando 

com o jardim histórico e a praça histórica, sua caracterização e composição. 

1.1.A conservação como estratégia de intervenção em centros históricos 

“En cada una de nuestras obras está parte de nuestra raíz y nuestra historia es la 
forma de preservar nuestra identidad cultural”. Ricardo Lagos Escobar

As cidades são resultantes de um processo de acumulação de valores históricos e práticas 

sociais vividas pelo homem em determinado período, podendo ser consideradas ser vivo em 

constante evolução, pois carregam consigo marcas do processo de sua construção, das 

transformações, adaptações, apropriações e reapropriações sofridas ao longo do tempo, e que 

necessariamente expressam as relações que ali se sucederam, isto é, cada ambiente da cidade 

é carregado de historicidade (ARGAN, 1998:79). Entretanto, a historicidade constrói as 

qualidades da centralidade e suas formas específicas, dando condições de definirem um lugar 

como um centro histórico (CARRÍON, s/d:13). 

Como um lugar de centralidade, o centro histórico concentra o maior número de monumentos 

com valores simbólicos, históricos e culturais de todas as épocas, além de ser o lugar da 

cidade onde existe a maior quantidade de aspectos culturais diferentes. Logo, os centros 

históricos representam a expressão física e social que registra e documenta, através dos 

ambientes construídos, os processos sociais de uma cidade (MILET, 1988:23). Esses 

processos sociais trazem marcas de sua construção, transformações, adaptações e 

apropriações sofridas ao longo do tempo, e que carregam consigo expressões de sua 

conformação e representações que ali se desenvolveram. Assim, o centro histórico é uma área 

que concentra referências da concepção urbana (do fazer cultural) em suas diversas 

manifestações (Carta de Petropólis, 1997, In IPHAN, 2000:285).



El valor de un centro histórico está centrado en el testimonio material de sus piedras 
y sus estructuras, a menudo se encuentra debajo de su superficie visible. La 
estratigrafía histórica, la evidencia y señales marcadas por el uso a través de los 
tiempos, como también la continuidad que hacen una edificación parte del contexto 
urbano, constituyen la base para establecer los criterios para su conservación 
(FEILDEN e JOKILEHTO, 1995:100). 

O centro histórico é, portanto, considerado como um grande monumento da cidade, porque 

guarda extratos da história urbana e social, como foi dito anteriormente, considerado ao nível 

urbano, segundo CARRÍON (s/d:15), como espaço público por excelência, pois é reconhecido 

“não por suas partes isoladas (visão monumentalista) ou por suas ruas e praças (visão 

restringida), mas pelo seu grande significado que tem como um todo, porque possui valor 

local, nacional e mundial”. E por possuir todos esses valores e significados, o centro histórico 

deve fazer parte de uma política de conservação que busque resguardar esse Patrimônio 

Cultural. Patrimônio Cultural que compreende os monumentos, obras de arquitetura, de 

escultura ou de pintura; conjuntos de construções isoladas ou reunidas, sítios, jardins e praças 

que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração com a paisagem, tenham valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, arte ou da ciência (Convenção do 

Patrimônio Mundial da UNESCO, 1972, In IPHAN, 2000:178-179). 

Partindo do pressuposto de que o centro histórico é um patrimônio cultural e de relevante 

interesse social, econômico e histórico de uma cidade, o interesse histórico atribuído a esta 

área gera o reconhecimento de sua importância como patrimônio ambiental urbano. Apesar 

disso, vem sendo ameaçado e destruído pelo mau uso de seus recursos herdados do passado, 

ou pelo abandono que faz com que esta área perca sua condição de espaço público em 

decorrência da valorização do automóvel, que gera a perda da função do centro histórico 

como um lugar de passeio e encontros. 

A preocupação com o patrimônio cultural das cidades já possui razoáveis espaços 

institucionais de proteção, quer sejam eles ao nível local, nacional ou mundial. Ao nível 

mundial, esta preocupação dá-se através da lista de Cidades Patrimônio Mundial da 

UNESCO, que reconhece nas cidades valores excepcionais do ponto de vista histórico e 

urbano em uma determinada área, contribuindo, assim, com o compromisso dos países 

membros, com a proteção, conservação, valoração e transmissão às futuras gerações do 

patrimônio cultural da humanidade. Uma parte do centro histórico de São Luís faz parte desta 

lista (Choay, 1992, In SOUZA,1999:36). A existência da lista de Cidades Patrimônio Mundial 

constitui um importante instrumento político na conservação dos sítios históricos no mundo, 

contribuindo consideravelmente para salvaguardar o patrimônio histórico, uma vez que 



confere à cidade, ou sítio, um selo de reconhecimento mundial pela sua excepcionalidade 

artística, cultural ou natural. 

Assim, o centro histórico deve estar inserido em uma política de conservação urbana que 

esteja integrada no planejamento urbano da cidade, como um sistema em que seus elementos, 

usos, funções e valores estejam em gradual mudança dentro de um contexto de continuidade 

da estrutura urbana territorial (ZANCHETI e LACERDA, 1999, In ZANCHETI, 2000:02).

A conservação urbana pode ser entendida como uma forma de salvaguardar, proteger e 

prevenir um patrimônio cultural de sua decadência e engloba todos os atos de prolongar a vida 

deste patrimônio, com o intuito de mostrar a todos que freqüentam e contemplam este bem as 

mensagens artísticas e humanas que os mesmos possuem (JOKILEHTO, In ZANCHETI et 

alli, 2002:11). Logo, o objetivo primordial da conservação é preservar a autenticidade de um 

patrimônio cultural. A autenticidade de um bem é a reunião de diversos valores da herança 

patrimonial, material ou imaterial, que sofrem influência de sua natureza cultural, seu 

contexto através do tempo. Nessa medida, a autenticidade servirá de suporte para análise das 

alterações nos projetos das praças, ou seja, como uma ferramenta para avaliação de um bem 

cultural (FEILDEN e JOKILEHTO, 1995:35). 

Um patrimônio cultural deve, na medida do possível, manter sua forma original, tal como foi 

criado ou como tem evoluído ao longo de sua história, e deve respeitar quatro aspectos 

básicos que avaliam o nível de autenticidade de uma edificação, sítio, jardim, são eles: 

desenho, materiais, mão de obra e lugar/espaço (FEILDEN e JOKILEHTO, 1995:35). 

E para garantir a autenticidade, a conservação urbana busca proteger os centros históricos ou 

sítios históricos e os espaços públicos, através de leis específicas à estrutura histórica e 

cultural, quer sejam elas municipal, estadual ou federal, respeitando os critérios (formais e 

funcionais) de como foram construídos, identificando as transformações ocorridas em sua 

estrutura durante o passar dos anos.

Dependendo da natureza do patrimônio cultural, seu contexto cultural e sua evolução 
através do tempo, os julgamentos quanto a autenticidade devem estar relacionados à 
valorização de uma grande variedade de pesquisas e fontes de informação. Estas 
pesquisas e levantamentos devem incluir aspectos de forma e desenho, materiais e 
substância, uso e função, tradições e técnica, localização e espaço, espírito e 
sentimento, e outros fatores internos e externos. O emprego destas fontes de 
pesquisa permite delinear as dimensões específicas do bem cultural que está sendo 
examinado, como as artísticas, históricas, sociais e científicas. (Carta de Nara, 1994, 
in IPHAN, 2002:322). 



Reconhecendo os aspectos do desenho, dos materiais, da mão de obra e do lugar/ espaço, se 

pode avaliar o nível de autenticidade de um bem considerado patrimônio cultural, e prolongar 

a sua vida, controlando na medida do possível, os processos de continuidade – que nesta 

dissertação entende-se como permanência – e, o processo de mudanças – que tratamos como 

alterações – de uma estrutura urbana, assim como os valores e elementos ali existentes. 

O processo de continuidade pode ser entendido como a utilização de elementos e da estrutura, 

incorporados de mínimas transformações para readaptação aos novos estilos de vida e de 

atividades na cidade (ZANCHETI e JOKILEHTO, 2002A:02). Este processo implica em 

vários tipos de tratamento, que buscam salvaguardar edificações, sítios ou centros históricos, e 

incluem ações de restauração e revitalização. 

A restauração busca restabelecer o potencial de uma área, através da recuperação de parte ou 

de todos os elementos de um bem cultural móvel ou imóvel, tanto quanto possível, sem que se 

cometa uma fraude histórica ou artística, e sem eliminar traços de sua passagem pelo tempo 

(JOKILEHTO, In ZANCHETI et alli, 2002:11). 

As intervenções de restauração têm por finalidade garantir a unidade e a permanência de 

valores que caracterizam esses conjuntos, por meio e procedimentos ordinários e 

extraordinários. A restauração não se limita a operações destinadas a conservar unicamente os 

caracteres formais de arquitetura ou de ambientes isolados. Entende-se também a conservação 

substancial das características conjunturais de um sítio e de todos os elementos que concorrem 

para definir essas características (DELPHIM, 2000:23). 

A revitalização engloba ações destinadas a realçar a vida econômica e social de uma área, a 

fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com o incremento das condições físicas e da 

instalação de equipamentos, infra-estrutura e espaços públicos, ao mesmo tempo que se 

mantém a identidade e as características da cidade a que pertencem (Carta de Lisboa, 

1995:02).

Já, o processo de mudança, em oposição ao de continuidade, pode ser visto como um processo 

de alterações/transformações podendo chegar a grandes reformas que modificam totalmente a 

estrutura existente. Neste trabalho, as alterações englobam a retirada e o acréscimo de 

elementos morfológicos, a abertura de caminhos sobre canteiros ou, ainda, ações que 



impliquem na demolição das estruturas existentes, implantando um novo padrão que não 

respeita o conjunto existente e que acaba influenciando na autenticidade de um bem 

considerado patrimônio cultural. 

Desse modo, observa-se que a conservação urbana é também uma estratégia de intervenção 

em centros/sítios históricos, que busca agregar valor à economia urbana de uma cidade e é um 

forte instrumento de captação de investimentos privados regionais e internacionais (LAPA e 

ZANCHETI, In ZANCHETI et alli, 2002:31). 

Uma das primeiras cidades a trabalhar com a conservação urbana foi Bolonha, na Itália, no 

final da década de (19)60, com a experiência de reabilitação de seu centro histórico. Suas 

primeiras ações estavam voltadas para áreas residenciais antigas da periferia do centro 

histórico e possuíam um forte viés social (ZANCHETI, 2000:01). 

A conservação urbana em Bolonha buscava recuperar a área central através de intervenções 

na sua estrutura física, econômica e social que no primeiro momento, conseguiu manter os 

antigos habitantes nos edifícios recuperados, refletindo no sucesso destas ações até o início 

dos anos (19)80. Mas com a expansão da Universidade de Bolonha, o centro histórico, que 

possuía uso misto, com predominância do uso residencial, foi pouco a pouco aumentando o 

número de imóveis com atividades diretamente ligadas à vida intelectual da Universidade 

como bares, livrarias, restaurantes, clubes de música. Essa mudança de uso acabou acelerando 

o processo de gentrificação, atualmente aceito na política de recuperação da área histórica de 

Bolonha e que buscou apenas minimizar seus impactos nas famílias mais pobres e em idosos 

(ZANCHETI, 2000:14). 

Assim, as intervenções voltadas para a conservação urbana buscam valorizar as qualidades 

ambientais de uma área, como forma de ressaltar os valores culturais existentes. Em alguns 

casos, tais intervenções buscam realçar funções de um espaço, como forma de atrair mais 

usuários para o local, contribuindo, assim, para a conservação de toda uma área. 



1.2.As funções e os projetos das praças 

A compreensão das funções e do conteúdo dos projetos de praças perpassa o entendimento da 

paisagem. A paisagem pode ser entendida como resultante de uma integração entre o homem 

e a natureza dentro da estrutura urbana, considerando os seus aspectos sociais, culturais, 

históricos e políticos, que podem assumir diferentes sentidos de existência e compreensão de 

acordo como ela foi vivida e sentida pela sociedade, o que permite várias interpretações e, 

consequentemente, diversos valores e significados (Bley, In DEL RIO, 1999:124; 

BARBOSA, 1996:44). Nesse sentido, a paisagem não é algo estático, está sempre em 

transformação, quer seja através de acréscimos ou retirada de elementos de uma área, 

revelando-se como resultante da integração entre os seres humanos e a natureza na estrutura 

urbana, num produto de inter-relações considerando-se valores e os significados biológicos, 

químicos, físicos e culturais (Sauer, In CORRÊA e ROSENDAHL,1998:23). Assim, a 

paisagem, não é formada apenas por objetos físicos, mas também por sons, cores, 

movimentos, odores e sua compreensão extrapola os sentidos humanos (SANTOS, 1988:61). 

Logo, a paisagem pode ser vista como parte da história ou resultante da acumulação, e ao 

mesmo tempo participante da história atual através das suas formas que realizam no espaço as 

funções sociais, sendo sempre passado, ainda que recente (BLEY, In DEL RIO, 1999:124).

A paisagem é uma marca, porque exprime uma civilização, mas também é uma 
matriz porque participa de sistemas de percepção, concepção e ação, isto é, da 
cultura – que canalizam em um certo sentido a relação de uma sociedade com o 
espaço e com a natureza (Buarque, 1983:33, IN BARBOSA, 1996:44). 

No senso comum, a paisagem é uma parte do território que abrange um lance de vista, um 

panorama, sendo composta por elementos naturais (sem a intervenção do homem) e culturais 

(suas formas são todas obras do homem). Na cidade, a relação e a articulação destes 

elementos definem a paisagem urbana, que é configurada pela topografia, clima, solo, 

vegetação, além dos costumes e usos de seus habitantes. Com base nesses fatos, os elementos 

componentes da paisagem recebem valores próprios, que se modificam com o passar dos 

anos, acompanhando a evolução dos padrões culturais, os quais estão fortemente ligados aos 

processos naturais de cada lugar ou região, conferindo forma e individualidade aos lugares, 

isto é, cada paisagem vai ser moldada de acordo com a cultura instituída por sua sociedade e 

tem o seu caráter (GALENDER, 1994). 



Dentro desse conceito de paisagem urbana estão inseridos os espaços livres públicos. O 

espaço livre público é definido como um espaço predominantemente não edificado que 

estrutura o tecido urbano, desprovido ou não de vegetação, seja em maior ou menor 

proporção, sendo que é acessível a todos a qualquer hora do dia, sem nenhuma restrição, 

pertencendo, portanto, a toda coletividade (PANERAI, 1994:79). Esses espaços, juntamente 

com o sistema viário e as diversas formas de apropriação do solo e dos produtos espaciais 

resultantes formam a paisagem urbana (GALENDER, 1995:27). Dentro do contexto urbano 

constituem espaços públicos as ruas, praças, jardins, terrenos baldios, entre outros, que 

surgem de acordo com a organização funcional e espacial da cidade, com programas e 

propósitos específicos, podendo assumir funções de circulação, recreação, composição 

paisagística, equilíbrio ambiental, de distribuição de infra-estrutura e serviços públicos, como 

acontece na cidade do Recife (LAMAS,2000:48; SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:24). 

No conjunto dos espaços livres públicos destacaremos a praça, a qual pode ser definida como 

um espaço amplo, que abrange geralmente a área de uma quadra, e faz parte da estrutura de 

cidade, com a função recreativa, de convívio social, de circulação e de amenização pública, 

onde geralmente encontram-se árvores, bancos, canteiros, em alguns casos monumentos e 

pequenos espelhos d’água (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:29; SALDANHA, 

1993:13).

A praça, também, pode ser considerada um elemento ordenador do traçado urbano, podendo o 

seu conjunto, em alguns casos, representar a espinha dorsal da cidade, definindo e 

direcionando todo o seu crescimento. Portanto, a praça, é um elemento morfológico, assim 

como os elementos que a compõem, representados pela vegetação, traçado, mobiliário urbano 

e monumento, podendo apresentar formas diversas e derivadas, geralmente, do quadrado, do 

círculo e do triângulo (KRIER, 1981:24; LAMAS, 2000:100). 

Estas formas surgem inevitavelmente associadas ao processo que lhes deu origem, ou seja, 

existem praças geradas a partir da relação dos traçados urbanos aparentemente não planejados 

e são resultados habitualmente do cruzamento ou do entroncamento de ruas, apresentando 

uma grande variedade de formas resultantes de situações topográficas e dos tipos de 

confluência das ruas que a geraram. Mas, existem, também, as praças que resultam de ações 

de planejamento, embora mudando na sua forma e na sua relação com a malha urbana 

envolvente, de acordo com a época de sua construção e a respectiva cultura arquitetônica, 

adotando, geralmente, uma forma ortogonal, originada de um quadrado (TEIXEIRA, 

1999:11).



As praças em tecidos urbanos antigos possuem uma estreita relação com os edifícios, porque 

estes definem os seus limites organizando o cenário urbano (LAMAS, 2000:102). E foi em 

cima dessa relação praça versus edifício que Camillo SITTE (1992:71) trabalha com suas 

duas categorias de praças: as de profundidade e as de largura. Essas categorias dependem 

apenas da posição do observador e da direção do olhar.

A praça de profundidade é aquela onde todos os seus componentes estão dispostos em relação 

à fachada principal, quer seja de uma igreja ou de outra edificação importante e gera, na 

morfologia urbana da cidade, a impressão de algo afunilado, implicando maior movimento e 

mudança. Já a praça de largura transmite a sensação de repouso e integridade com as 

edificações que as envolve, porque o comprimento da praça compreende o comprimento das 

edificações que a rodeiam, ou seja, a praça não está voltada apenas para uma edificação, mas 

para várias. Podemos citar, como exemplo, a praça de São Marcos, em Veneza, na Itália, que 

é composta por dois trechos (Figura 1.1 e 1.2). O primeiro compreende os dois tipos de praça: 

de profundidade em relação à igreja de São Marcos, e de largura, em relação às procuradorias. 

Já o segundo trecho é uma praça de largura em relação à frente do Palácio Ducal (SITTE, 

1992:72).

Figura 1.1 – Planta Baixa da Praça de São Marcos em Veneza. Fonte: SITTE, 1992, p.72. 



Figura 1.2 – Vista aérea da Praça de São Marcos em Veneza. Fonte: LISTRI, 1997, p.07.

Como vimos, as praças estão geralmente ligadas a uma edificação ou a um conjunto delas, 

estes espaços constituíam os principais pontos de focalização urbanística das cidades. Tal fato 

evidencia-se quando observamos a documentação mais antiga sobre a arquitetura, pelas 

descrições de época e pela iconografia, a exemplo da Praça da República, em São Paulo 

(Figura 1.3 e 1.4), onde se encontra a Escola Caetano de Campos (GOULART, 2000:134). 

Essa praça é datada de 1905 e mantém-se conservada até o momento, com apenas algumas 

alterações as quais ocorreram no final da década de (19)30, durante o plano de avenidas do 

Prefeito Prestes Maia, e em 1941, quando foi inaugurada a Avenida do Ipiranga, que reduziu 

parte de sua área (ROBBA, 2002:78). 

Figura 1.3 – Planta baixa da Praça da República, em São Paulo. Fonte: ROBBA, 2002:79. 



Figura 1.4– Vista da Praça da República em São Paulo Fonte: ROBBA, 2002:78.

A função das praças esta relacionada, portanto, a atividade dos edifícios que nelas se 

encontravam. As praças antigas apresentavam diferentes funções, como: a religiosa que estava 

associada à origem de adros e largos de igrejas ou conventos; a comercial ou de mercado, que 

teve sua origem em campos onde ocorriam feiras que se localizavam às margens das malhas 

urbanas e que, posteriormente, se transformariam em praças urbanas; a cívica em praças 

ligadas ao poder público, quer sejam ele municipal ou estadual, e onde localizavam-se 

palácios, Casas de Câmara e o Pelourinho (TEIXEIRA, 1999:11). 

As funções evoluíram de acordo com os anseios da comunidade, influenciando diretamente 

nos novos projetos de praças. Hoje, as praças apresentam novas funções, são elas: a 

recreativa, de equilíbrio ambiental e cultural. A função recreativa engloba a recreação passiva 

(contemplação) que é caracterizada por atividades informais como sentar, relaxar, passear, ler, 

olhar a paisagem (árvores, conjunto arquitetônico), ver e encontrar pessoas; e a recreação 

ativa que inclui a prática de esportes, com espaços para jogos de futebol, vôlei, ciclismo, 

patinação. As praças com esta função possuem equipamentos, como quadras poliesportivas e 

brinquedos infantis – escorregador, gangorra e balanço. 

A função de equilíbrio ambiental possibilita elevar a qualidade ambiental, através da melhoria 

da ventilação, aeração urbana e na insolação e, consequentemente, nas condições tanto físicas 

como mentais. As praças que possuem esta função são geralmente bastante arborizadas. 

Já, a função cultural engloba ações voltada para eventos populares e culturais de uma cidade, 

sendo um espaço caracterizado por possuir um palco ou concha acústica e uma área livre de 



qualquer tipo de equipamento e vegetação, onde a comunidade assiste às apresentações e, 

muitas vezes, funciona como um grande palco para as maiores manifestações culturais. 

E interagindo com todas as outras funções citadas anteriormente, temos a praça como espaço 

de convívio social, ou seja, como um centro, ponto de encontro e interação entre as pessoas, 

lugar do ócio, do comércio, lugar de trocar idéias, de ter encontros românticos ou políticos, 

enfim, é o espaço do cidadão, onde a vida comum se desdobra e o fluxo de atividades 

humanas se expande, sendo considerado essencial para o desempenho da vida urbana 

(ROBBA, 2002:11). 

Este espaço público, síntese da cultura urbana de uma comunidade, traduzida em 
símbolos materializados em sólidos se constitui num legado pleno de ensinamento e 
exerce a função insubstituível de aglutinador do encontro e da convivência. Ela 
funciona como uma assembléia, onde se desenvolve sua consciência de comunidade 
(CASÉ, 2000:56). 

Temos percebido que as funções das praças com o passar dos anos, estão restringindo-se à 

função de circulação. É no momento em que a praça torna-se apenas um espaço de passagem 

de um ponto a outro e não de permanência, “traduz-se em relações semelhantes àquelas 

travadas entre o espaço urbano e o automóvel, limitando-se a uma derivação do movimento” 

(ALMEIDA, 2001:37). A ausência de permanência nos espaços gera o abandono, e este passa 

a comprometer grande parte de sua área, caso não haja um programa de manutenção 

periódica, o que pode acarretar na perda de valores estéticos e ambientais. 

Como foi visto, a função tem uma estreita relação com o projeto e deve estar relacionada às 

necessidades dos usuários, ou seja, os projetos de praças devem ser elaborados para responder 

às funções a ele atribuídas que, por sua vez, devem refletir o modo de vida da população 

residente na área (SÁ CARNEIRO, 1997:172). Por exemplo, uma comunidade solicita à 

municipalidade uma praça que venha suprir a carência de espaços de lazer de seu bairro. 

Logo, a função desta praça será recreativa e o projeto poderá conter equipamentos como 

quadras poliesportivas, playground, mas também áreas verdes, com canteiros, árvores, bancos 

e mesas para jogos de damas e dominós. Assim, se o arquiteto atende no projeto às funções 

estabelecidas “pelos dirigentes refletindo as necessidades dos usuários, esse projeto estaria 

compatível com o uso, o que resultaria no sucesso da praça” (SÁ CARNEIRO, 1997:172). 

Logo, os projetos paisagísticos devem buscar atender às necessidades humanas: as objetivas e 

as subjetivas, não somente a racionalidade técnica de um planejamento arquitetônico e 



urbanístico. As necessidades objetivas estão relacionadas com o ambiente construído, o que 

ele vai gerar – um espaço para o estar, para o lazer, encontro ou descanso. Por outro lado, 

satisfazer as necessidades subjetivas compreende que o espaço deva favorecer a existência de 

um sentimento de pertinência, de segurança, o exercício da memória, da recordação, da 

construção de referências (LEITÃO, 2000:5). 

Para atender a essas necessidades, tais espaços têm um programa definido pelos 
usuários o qual nem sempre corresponde ao proposto por aqueles que o projetam. 
Assim, os espaços para o estar precisam ter bancos que propiciem o descanso, a 
leitura do jornal, o cochilo da tarde [...]. A vegetação precisa propiciara sombra, de 
modo a possibilitar a permanência nesses espaços e viabilizar o desejado descanso 
[...] (LEITÃO, 2000:5). 

O uso confirmará ou não o sucesso do projeto e dependerá de muitos fatores, como o desenho, 

a acessibilidade, a estética, a escala e a diversidade de usuários. O uso vai sendo alterado de 

acordo com as necessidades dos usuários com o passar dos anos. Mas, como o assunto desta 

dissertação é alterações nos projetos de praças, não nos aprofundaremos neste assunto. 

O projeto paisagístico de uma praça deveria se inserir dentro do planejamento da paisagem, 

ou seja, é uma materialização de um espaço a partir de um programa dado e definido, segundo 

a função que a praça desempenhará, visando à solicitação de uma demanda social requerida 

por um interlocutor específico, seja ele o Estado, o Município, um incorporador imobiliário, 

uma família ou uma comunidade, como foi dito anteriormente (MACEDO, 1999:13). 

Assim, após a solicitação (demanda) pela comunidade, o arquiteto paisagista deverá ir ao 

local (área escolhida), onde deverá observar alguns aspectos relevantes para o projeto, como: 

a) aspectos funcionais do terreno, que inclui a topografia, o tipo de solo, as redes de 

drenagem, os aqüíferos existentes; b) aspectos do meio biótico, que permite identificar quais 

as espécies da flora e da fauna existente, verificando o potencial de aproveitamento das 

mesmas; etc. c) os aspectos sócio-econômico da população envolvida (demografia, economia, 

cultura) e d) entorno imediato. Observados todos estes aspectos e as demandas teremos o 

partido adotado para o espaço livre público. 

O partido adotado visa minimizar o movimento de terra, utilizando os desníveis 
naturais do terreno para a criação de equipamentos de lazer ativo e passivo informal, 
cuja finalidade, além de adequar-se ao caráter temporário do uso da praça, busca 
atender às diferentes faixas etárias. Assim sendo, criou-se estares com jardineiras, 
um palco para as diversas destinações , playgrounds com tanques de areia e mini 
jogos [...]. Descrição partido adotado pela arquiteta Helena Muller da Silva, 1978, 
para a praça Otto Bender em São Paulo (Cadernos Brasileiros de Arquitetura, 
volume 5:87). 



Observados os diversos aspectos que a praça ou espaço público possui, o projeto paisagístico 

deverá seguir alguns princípios paisagísticos: relação com o entorno imediato, a hierarquia 

dos espaços, que consiste na separação das diferentes atividades que relacionam às funções 

que a praça irá comportar, a definição dos caminhos que ligarão estes diferentes espaços, 

tendo por base uma interpretação da morfologia da paisagem e da visão dos moradores mais 

próximos ou usuários. A vegetação será definida a partir de seus atributos formais (geometria, 

cor e textura), funcionais (sombreamento, capacidade de atração da fauna, emissão de odores, 

emissão de sons) e temporais (velocidade de crescimento perenidade das folhas, época de 

floração e frutificação) (CASTRO e SANTIAGO, 2001:102). 

 “[...] a organização espacial dos elementos tem como função primeiro ritmar o 
passeio, tomando como medida a alternância do andar e do repouso, da deambulação 
e das paradas” (LEENHHARDT, 1994). 

Após a divisão das atividades no espaço e da distribuição da vegetação, serão colocados o 

mobiliário urbanos e os equipamentos. A partir do planejamento da paisagem temos um 

projeto, que é formado por um conjunto de desenhos e textos que compõem a representação 

gráfica e escrita de uma área. 

Mas nem todas as praças implantadas pelas cidades foram resultantes de um projeto, ou seja, 

de uma representação gráfica ou de um memorial descritivo, que constituem a maneira 

tradicional de um planejamento voltado para uma área. Há casos de praças, que apesar de não 

possuírem uma documentação que registrasse a existência de um projeto, tiveram um 

planejamento, onde percebemos que já havia uma intenção na separação dos ambientes, por 

meio de canteiros e caminhos, no espaçamento da vegetação e na distribuição do mobiliário 

urbano e monumentos por toda a área, que são percebidos pela análise de fotos antigas. Esta 

forma não convencional de se projetar aconteceu nas Praças Antônio Lobo, João Lisboa e 

Gonçalves Dias – objeto desta dissertação –que não tiveram registro gráfico de projeto, mas 

percebe-se que houve uma preocupação em se planejar a paisagem de seus espaços. 

É importante ressaltar que um projeto paisagístico não engloba somente áreas não 

urbanizadas, mas também a recuperação, requalificação, reforma de espaços já existentes, a 

exemplo das praças históricas, onde o projeto paisagístico requer uma atenção especial, já que 

estamos tratando de um bem considerado patrimônio cultural. 



1.3. O jardim histórico e a praça histórica 

O jardim histórico pode ser definido como uma composição arquitetônica e vegetal que, sob o 

ponto de vista da história ou da arte, apresenta um interesse público e, como tal, é considerado 

um monumento vivo (Carta de Florença, 1981, In IPHAN, 2000:253), devendo ser protegido 

conforme o espírito da Carta de Veneza (1964), que considera o monumento como um 

testemunho vivo das tradições e fatos de uma civilização particular, e compreende tanto 

pequenas obras de artes que adquiriram com o tempo um significado cultural, como sítios, 

praças até uma cidade inteira. 

A própria Carta de Florença define o jardim histórico como `monumento vivo`. A 
`vida` tanto dos elementos botânicos que o compõem, como seu ciclo evolutivo, 
nascimento, desenvolvimento, maturidade, morte, é parte intrínseca do jardim. O 
jardim é por essência mutante em cada momento, diferente em cada segundo, 
comparável a uma sinfonia no tempo e no espaço impossível de dividir, desfazer 
numa expressão de harmonia global. 
No jardim o tempo é vivo e eterno. O presente é uma constante evolução, um 
efêmero passado. O tempo, é um processo criativo contínuo, que valoriza a imagem 
do presente. Daí o perigo de reabilitações baseadas unicamente na documentação 
histórica ou arqueológica que carecem de sentimento e 
emoção.(www.internacional.icomos.org/jardineshistoricos.)

O jardim histórico é composto por diferentes perfis e planos de terreno que configuram seu 

traçado; pela vegetação, em suas diversas formas e cores; pelos elementos construídos ou 

decorativos, que englobam bancos, luminárias, quiosque, coretos, estátuas, chafarizes, fontes 

e espelho d’água, que representam, em muitos casos, o fazer cultural de uma época ou de uma 

comunidade (Carta de Florença, 1981, in IPHAN, 2000:254). Logo, a autenticidade de um 

jardim histórico está associado à conservação dos elementos que compõem e configuram este 

espaço.

Os jardins históricos são um exemplo de respeito à natureza, ao meio ambiente e aos 
seres humanos, inclusive a nossos antepassados, o que, inevitavelmente, gerará 
procedimentos de cuidado pelos nossos contemporâneos e descendentes, numa 
relação positiva entre cultura e a natureza, atitude materializada no caráter das 
intervenções realizadas no local e no próprio estado de espírito daqueles que ali 
trabalham (DELPHIM, 2000:02). 

A autenticidade de um jardim histórico deve refletir as fases mais importantes de sua 

evolução, considerando sua implantação e utilização ao longo de diferentes fases do seu 

tempo histórico, ou seja, da sua relação com o tempo e história. 

A preocupação com a autenticidade está relacionada às transformações no estado de um bem 

cultural, principalmente frente às intervenções de reabilitação urbana que em, muitos casos, 



por falta de registro e conhecimento aprofundado do objeto, acabam influenciando a perda de 

registros e valores intrínsecos do passado. 

São considerados jardins históricos, de acordo com o Artigo 6º da Carta de Florença, jardins 

modestos, praças e parques. Nessa medida, é importante que as praças históricas em centros 

históricos sejam conservadas com o objetivo de manter um compromisso com o patrimônio e 

a memória urbana dentro do contexto em que elas façam parte, nos moldes do jardim 

histórico. O IPHAN de São Luís (Alves, entrevista, 2002) vincula uma praça histórica a todo 

espaço que se insere em um conjunto urbano ou rural tombado, pelos seus aspectos históricos, 

artísticos e paisagísticos e que estejam ligados de maneira imediata ao seu entorno por laços 

sociais, econômicos e culturais. Sendo necessário que os órgãos preservacionistas 

responsáveis pela gestão dos centros históricos classifiquem e identifiquem quais os espaços 

livres públicos devem ser considerados jardins históricos, para que os mesmos venham a ter 

uma regulamentação específica de intervenção, como forma de garantir a conservação dos 

projetos originais. 

Essa classificação dos espaços livres públicos vai revelar que nem toda praça dentro do centro 

histórico pode ser considerada histórica, pois existem espaços públicos dentro desta área que 

não possuem valores, quer sejam eles histórico, social e cultural. 

Há casos de praças em centros históricos que eram consideradas históricas, mas em 

decorrência de intervenções que não respeitaram o projeto original se descaracterizaram, daí a 

necessidade de restaurar essas praças conservando sua historicidade. Assim, elementos como 

vegetação, mobiliário, traçado e materiais existentes que davam àquele espaço o título de 

histórico desapareceram, como foi o caso da praça do Marco Zero ou Rio Branco, na cidade 

do Recife, em Pernambuco.  

O uso das praças históricas é uma questão de fundamental importância na gestão do 

planejamento urbano, porque o mesmo garante a sobrevivência deste patrimônio cultural. Mas 

o uso destes espaços deve ser compatível com o ambiente, de forma a preservar os valores 

históricos, estéticos e ambientais existentes no local. Obras de adaptação para novos usos 

devem ser mínimas de forma a respeitar as estruturas existentes, evitando alterações no seu 

espaço interno, sejam em canteiros, equipamentos e mobiliário urbano e vegetação existente. 



Desde que o uso tradicional não cause danos à estrutura histórica do patrimônio cultural sua 

continuidade deve ser estimulada. Quando não for possível a continuidade da função 

tradicional, deve-se adaptar o bem a um uso apropriado, parte de um plano cuidadosamente 

concebido, que reconheça seu papel educativo. 

1.4. Considerações Finais 

Como foi visto neste capítulo, o centro histórico é um lugar de centralidades, que concentra 

testemunhos de um fazer cultural da cidade, em suas diversas manifestações sociais, urbanas 

ou históricas. A proteção desse conjunto arquitetônico deve estar previsto em uma política 

global do planejamento urbano e regional de uma cidade, mas convém tratá-lo conforme as 

especificidades que lhes são próprias. 

A ampliação e a consolidação da idéia de preservação do patrimônio tem contribuído para o 

melhor entendimento de que os centros históricos é uma área única dentro da cidade porque 

possui identidade própria e significado cultural, bem como uma singularidade na paisagem 

urbana.

A conservação urbana surge como forma de salvaguardar e proteger este patrimônio cultural 

de sua decadência e engloba todos os atos de prolongar a vida de um bem. A conservação 

urbana é um conceito recente, datado da década de (19)70, e que teve suas primeiras 

experiências em países europeus, mas nas cidades brasileiras o conceito conservação só 

chegou com mais força na década de (19)90, com os primeiros programas de revitalização de 

centros e sítios históricos, nos quais destacamos as cidades de Salvador, Recife e São Luís.  

Essas experiências de revitalização revelaram-nos que as áreas históricas das cidades possuem 

um imenso potencial de desenvolvimento que deve ser ativado pelo poder público municipal, 

em parceria com atores econômicos locais. Mas muitas destas experiências de revitalização 

gerou críticas, principalmente no que tange às intervenções que agrediram a autenticidade do 

documento histórico, em nome da adaptação dos imóveis às necessidades modernas e de um 

processo de transferência populacional e do elevado índice de especialização da área enquanto 

espaço de lazer. 

Tais intervenções estavam, de certa forma, opondo- se às ações da conservação urbana, a qual 

está relacionada à manutenção da autenticidade de um espaço e é um reflexo de escolhas 



inconscientes, ou conscientes, que foram realizadas ao longo da história. Quanto maior o 

desenvolvimento de metodologias de apreensão dos valores formadores e transformadores de 

determinado ambiente, maior as ferramentas para a conservação. Assim, as intervenções em 

praças em centros históricos devem ser planejadas e implementadas com o objetivo de 

proporcionar, através de uma política de conservação urbana, a salvaguarda desse patrimônio 

que nos foi legado. Política esta, que prima pela convocação de todos os cidadãos e 

governantes a participarem do processo de decisão, implementação e gestão da intervenção. A 

sociedade é responsável pelas permanências e mudanças pelo que recebeu do passado, o que 

faz do presente e o que deixa para a o futuro de seus descendentes. 

Mas, é necessário que o poder público faça uma avaliação destes programas de revitalização, 

a fim de refletir sobre as formas de intervenções, para que não ocorram perdas de extratos 

históricos e de valores, principalmente nos espaços públicos. 

Com relação às funções das praças temos percebido que elas estão tornando-se simples 

espaços de passagem de um ponto a outro da cidade, o que acarreta o abandono destas áreas e, 

consequentemente, compromete grande parte de sua estrutura. Em alguns casos, estes espaços 

acabam recebendo usos incompatíveis, como estacionamento de veículos, que agridem a sua 

estrutura e, assim, sua história e seus valores estético-ambientais.  

Por outro lado, os projetos das praças não atendem mais aos anseios da vida pública como 

antes, frente ao grande aumento de construções como shopping centers e o crescimento da 

marginalidade que, dentre outros fatores, contribuíram para que os espaços públicos 

tornassem-se locais vulneráveis e de difícil apropriação. Sendo a praça um local de suporte da 

vida coletiva, onde a sociedade expõe seus hábitos e cultura, a ausência de uma estrutura 

dentro da cidade que as inclua repercute no desinteresse da vida urbana, considerando que 

muitos destes espaços públicos não possuem mais vida própria, atualmente, ou funções de 

destaque, limitando-se muitas vezes às atividades desempenhadas pelas edificações do 

entorno.

Com relação às praças e jardins históricos, fica evidente que existe uma lacuna no sistema 

legislativo de proteção, tanto federal, como estadual e municipal, principalmente no que tange 

as intervenções. O que se percebe é que os órgãos preservacionistas continuam ignorando os 

espaços públicos. Estes se utilizam das cartas patrimoniais ou da legislação referente a 

intervenções em edificações ao fazerem a análise de um projeto proposto para uma praça, 



consideradas históricas, que é um erro, pois os mesmos possuem características totalmente 

diferentes, necessitando de uma legislação específica que trate de sua proteção, conservação e 

intervenção. 

A seguir, apresentaremos um breve panorama da evolução dos espaços públicos, em que 

damos ênfase ao Parque do Friburgo do Recife do século XVII, do Passeio Público do Rio de 

Janeiro e as Praças de Burle Marx do Recife, bem como às intervenções em praças dos 

centros históricos, nos quais apresentamos as permanências e mudanças apresentadas em seus 

projetos durante os programas de revitalização de centros históricos. 



Capítulo 2 - PROJETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS AO LONGO 

DA HISTÓRIA 

Este capítulo apresenta projetos de espaços públicos, focalizando as expressões 

predominantes na paisagem brasileira e os elementos que a compõem. Destaca o Parque de 

Friburgo, em 1639, por ser considerado o primeiro espaço público planejado do Brasil, 

construído por Maurício de Nassau no Recife, o Passeio Público do Rio de Janeiro de 1783, 

porque foi projetado e planejado, e abrangeu diferentes projetos paisagísticos segundo o 

modelo de jardins franceses e ingleses, que influenciaram outros projetos de praças e parques 

pelo Brasil. Além de apresentar os primeiros projetos da carreira de Burle Marx da década de 

1930, fase expoente do paisagismo brasileiro. Finalizando este capítulo comenta-se propostas 

de intervenções em centros históricos que vêm ocorrendo nos últimos anos pelo Brasil. 

2.1. O Parque de Friburgo, o Passeio Público e as praças de Burle Marx 

Como foi enfatizado no capítulo 1, as primeiras praças brasileiras surgiram, tradicionalmente, 

ao lado de capelas, igrejas, conventos ou irmandades e tinham como objetivo dar destaque a 

estas edificações dentro da paisagem urbana, ao mesmo tempo que acolhiam os 

freqüentadores, além de articular a trama viária da cidade e alimentar a vida das ruas. 

Fisicamente eram espaços irregulares e desprovidas de projeto paisagístico (MARX, 1980). 

Nos primeiros três séculos do descobrimento do Brasil até a instalação do Império, no início 

do século XIX, é a paisagem natural que predomina pelo país. Notam-se apenas alguns 

poucos exemplos de paisagem planejada e organizada. Como foi o caso trabalho de 

urbanização realizado nas cidades do Recife, durante a invasão holandesa na primeira metade 

do século XVII (LEENHARDT, 1994:63). 
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A cidade do Recife, foi provavelmente o primeiro núcleo urbano a dispor de arborização 

urbana, graças à iniciativa do Conde Maurício de Nassau, a quem também se credita a criação 

do primeiro parque do Brasil, o Parque de Friburgo, em 1639 (Figura 2.1), um jardim com 

características renascentistas, que ornamentava um palácio de mesmo nome, na porção norte 

da ilha de Santo Antônio, onde hoje se encontra a Praça da República (MESQUITA, 

1998:15).

O Parque de Friburgo era um verdadeiro campo de experimentação e lazer, além de apresentar 

uma área semelhante a um jardim botânico e zoológico. Essa experimentação, de certa forma, 

tinha um caráter educativo para a população, porque apresentava espécies autóctones e 

estrangeiras, que podiam ser vistas nas hortas e pomares, nos jardins e flores distribuídos 

pelos parque (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:76). Neste parque eram encontrados 

“toda as castas de aves e animais que pôde achar, e como os moradores lhe conheceram a 

condição e o apetite cada um trazia a sua ave ou animal esquisito que podia achar no sertão; 

não havia coisa curiosa no Brasil que ali não tivesse” (TERRA, 2000: 38). 

Figura 2.1 – Planta baixa do Parque do Friburgo. Fonte: GOULART REIS, 2000. 



O Parque de Friburgo apresentava um conjunto enfileirado de palmeiras nativas que 

circundavam e compunham quase toda a área do parque como pode ser observado em sua 

planta baixa. O restante da área era ocupado por canteiros formados por diferentes espécies da 

flora nativa (Figura 2.2). Em alguns pontos do parque, havia componentes aquáticos que 

formavam grandes espelhos d’água, onde se criavam peixes, e uma outra área para criação de 

cisnes com pequenos lagos (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:76)

Figura 2.2. – Perspectiva do Parque Friburgo, na cidade do Recife – Reconstituição do Parque 
realizada por Liana Mesquita, em 1989. Fonte: MESQUITA, 1998, p.16. 

Com o retorno de Nassau à Holanda em decorrência da expulsão dos holandeses, o parque foi 

destruído. No final do século XIX, surgiu em seu lugar, a Praça da República e o Palácio do 

Campo das Princesas,. A Praça da República apresenta atualmente o traçado da reforma 

implantada por Burle Marx, em 1936, que compreende três partes que se desenvolvem em 

direção ao Rio Capibaribe, privilegiada pelo extenso horizonte e pela vista do casario do 

Bairro do Recife – “uma paisagem que acentua o caráter contemplativo desta praça 

multissecular”, composta por arbustos, árvores e palmeiras (Figura 2.3 e 2.4). As palmeiras 

imperiais formam aleias, que são um elemento de dominante da paisagem (SÁ CARNEIRO e 

MESQUITA, 2000:77). 



Figura 2.3 – Planta baixa da Praça da República. Este espaço tem uma forte relação com as edificações 
de seu entorno. Possui o caráter cívico e possui a função contemplativa, de eventos culturais, políticos 
e cívicos em decorrência das edificações de seu entorno. Fonte: SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000, 

p. 77. 

Figura 2.4 – Vista da Praça da República, ao fundo observa-se o Teatro Santa Isabel. Fonte: 
www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/fotosdorecife. 

Nas demais cidades do Brasil, os largos das igrejas e as ruas eram tratados de modo bastante 

simples e, quando muito, eram calçados. A vegetação estava sempre ausente do espaço 

urbano central, característica das praças do início de nossa colonização, os únicos elementos 

encontrados nestes espaços eram os chafarizes e cruzeiros, localizados como elementos de 

destaque. Geralmente nestes espaços ocorriam atos de fé, saída e chegada de procissões, 



feiras, entre outras atividades. Até mesmo em cidades como Salvador - na época capital da 

colônia -, Ouro Preto e Mariana - cidades mineiras do ciclo do ouro - podia-se observar esse 

tipo de configuração espacial bastante singelo, que marcou principalmente os espaços 

públicos do período colonial (MACEDO, 1999:26).

Outro exemplo de espaço público projetado no Brasil foi o Passeio Público do Rio de Janeiro, 

datado de 1783. Este Passeio Público influenciou vários projetos de parques e praças, porque 

foi concebido segundo o desenho característico do jardim francês e foi reformado em 1862, 

segundo o modelo de jardim inglês, reunindo assim conteúdo que explica o tratamento 

diferenciado do espaço público naquele momento. Este Passeio Público é considerado um 

jardim histórico e foi tombado pelo IPHAN em junho de 1938. 

O Passeio Público do Rio de Janeiro compreende uma área de aproximadamente 44 hectares e 

nasceu da vontade do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos que, em 1779, toma a decisão de 

aterrar a lagoa do Boqueirão da Ajuda, obra realizada com o intuito de complementar e 

melhorar a ligação do núcleo urbano com as regiões mais afastadas do sul. Essa área 

correspondente aos atuais bairros do Flamengo e Botafogo, tornou a cidade mais saudável, já 

que a lagoa aterrada era considerada um foco constante de várias doenças. Para conceber e 

executar este Passeio Público, foi chamado o mais importante artista colonial da época, 

Valentim da Fonseca e Silva – o Mestre Valentim (VILAS BOAS, in 

www.jornaldapaisagem.com.br). 

O traçado proposto para o Passeio Público por Mestre Valentim (Figura 2.5) seguiu os moldes 

de um jardim francês. O jardim francês está estruturado na rigidez da geometria e da simetria, 

buscando sempre a ortogonalidade e a centralização. Os caminhos estão dispostos em cruz ou 

em suas derivações, e sempre conduzem a um estar central marcado por um ponto focal, 

geralmente um elemento verticalizado, como um monumento, um chafariz, uma fonte, um 

coreto ou obelisco, sendo que todos estes elementos estão envoltos por um passeio perimetral. 

A vegetação arbustiva e as forrações estão dispostas nas extremidades dos canteiros ou 

caminhos. Neste tipo de jardim há grande presença de áreas gramadas (ROBBA, 2002:58).  



Figura 2.5 - Planta do Passeio Público do Rio de Janeiro, criado por Mestre Valentim, em 1783. Fonte: 
TERRA, 2000, p.42. 

O traçado proposto foi um hexágono irregular, composto por dois eixos, um longitudinal e um 

transversal que se cruzavam formando um estar central, circundado por canteiros com formato 

triangular. Todo passeio é entrecortado por alamedas retas e canteiros geométricos (dezesseis 

no total). O caminho principal liga o portão de entrada a um largo bastante espaçoso, onde 

existiam dois pequenos lagos artificiais e no centro de cada um deles se erguia uma pirâmide 

que marcava a entrada deste largo. Paralelo às margens destes lagos havia bancos em pedra. 

Logo à frente das pirâmides localizava-se a Fonte dos Amores, também conhecida como 

chafariz dos jacarés (Figura 2.6). Por trás desta fonte havia uma escada que levava a um 

terraço, com cerca de dez metros de largura, todo pavimentado em mármore policromado, de 

onde se podia apreciar uma bela vista da Baía de Guanabara, junto ao parapeito foram 

construídos sofás em alvenaria revestidos de azulejo de inspiração mourisca (estilo 

arquitetônico influenciado pela arquitetura árabe). O terraço era cercado por uma balaustrada 

em bronze e contava com iluminação especial, além de possuir dois pavilhões, com planta 

baixa ortogonal, decorados internamente com cenas do cotidiano da cidade (VILAS BOAS, 

2000:111 e www.passeiopúblico.br).



Figura 2.6 – Vista da Fonte dos Amores em 2000. Fonte: www.passeiopublico.com.br. 

O Passeio Público era um jardim fechado dos três lados, por muros altos com aberturas 

gradeadas e ornamentadas por vasos de cantaria. A vegetação proposta para os canteiros foi 

de palmeiras, pinheiros, oitizeiros, mangueiras, amendoeiras, araucárias, dentre outras. 

Posteriormente, outras espécies vegetais foram nascendo aleatoriamente, ocultando as formas 

e comprometendo a composição original (TERRA, 2000:43). Segundo José Mauro Filho (In 

www.passeiopublico.com.br), fundador do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Passeio 

Público foi no princípio um jardim botânico, “um campo de aclimação de espécies vegetais 

exóticas. A flora do Brasil era pouco conhecida e os vices-reis queriam a todo transe 

introduzir aqui as especiarias asiáticas [...]”.

A escolha de Mestre Valentim por elementos como fonte, pirâmides, além da concepção 

retilínea para o traçado do jardim, está associada aos jardins cortesãos, presentes nas 

residências palacianas construídas na Europa, entre os séculos XVII e XVIII (VILAS BOAS, 

in www.jornaldapaisagem.com.br). 

Durante todo o Vice-Reinado de Dom Luís de Vasconcelos este Passeio Público foi bastante 

freqüentado pela população. A instauração deste passeio público valorizou a região e consistiu 

num primeiro sinal de um novo modo de utilização e caracterização de um logradouro 

público. Além disso, pela primeira vez, o governo colonial preocupou-se oficialmente com a 

construção de um espaço livre com os padrões encontrados da metrópole e destinado ao lazer 

moderno (MACEDO, 1999:26). O passeio público representou o início de um processo 

gradativo de substituição de marcos religiosos por marcos profanos (CENIQUEL, 1995:246). 



Ao longo de todo século XIX, o Passeio Público recebeu pouca manutenção (VILAS BOAS, 

www.jornaldapaisagem.com.br). De importante, podemos destacar a reforma do terraço, 

reconstruído e alargado, já que se encontrava bastante danificado pela ação do mar, em 

decorrência de se encontrar às margens da Baía de Guanabara. Os pavilhões originais de 

planta ortogonal, que se encontravam parcialmente destruídos, foram demolidos. Sendo que 

novos pavilhões, agora com planta quadrangular foram construídas em 1841, e assim o 

Passeio Público foi resistindo, mesmo com poucas ações de manutenção, que não foram 

suficientes para devolver a este espaço a condição que antes exercia (VILAS BOAS, in 

www.jornaldapaisagem.com.br). Por volta de 1860, o Passeio Público se encontrava 

abandonado. E, neste momento, é chamado o botânico Auguste Glaziou para fazer uma 

grande reforma neste jardim.  

A reforma do Passeio Público teve início em 1862 e desprezou totalmente o traçado 

geométrico e retilíneo próprio do estilo francês adotado por Mestre Valentim, introduzindo 

um jardim paisagístico, que buscava uma identificação com a natureza, ou seja, um jardim no 

estilo inglês. O jardim inglês era caracterizado por possuir linhas orgânicas e sinuosas, estares 

e recantos contemplativos, lagos serpenteados, uma vegetação exuberante, criação de cenários 

naturalista, como pontes, que imitavam troncos de árvores, castelinhos e grutas artificiais, uso 

de espécies exóticas e bastante variadas. Todos estes elementos buscavam ao máximo imitar 

um ambiente natural, ou seja, Glaziou valorizou ao máximo a flora autóctone, principalmente 

com espécies utilizadas pelos índios, como árvores e arbustos de nossas florestas. Em alguns 

casos, associava a nossa flora com espécies de origem estrangeira (esta característica acabou 

influenciando, posteriormente, o paisagista Roberto Burle Marx), juntamente com espelhos 

d’água e lagos artificiais (TERRA, 2000:72). No Brasil, o jardim inglês foi implementado e 

concebido em várias cidades, no entanto, os exemplos de praças não são muitos, uma vez que 

esse estilo de projeto restringiu-se a parques e a jardins de maior porte. 

O traçado proposto por Glaziou buscava criar um jardim pitoresco, onde a natureza seria 

tratada como uma obra de arte. Os caminhos sinuosos surgem por todo espaço, sendo 

complementados por árvores em grupos ou separadas, que oferecem a cada momento uma 

nova surpresa ao usuário. Também foi construído um amplo pavilhão de estrutura metálica, 

onde funcionou uma espécie de "café- concerto"; e, em outra parte do passeio, um pequeno 

chalé destinado à moradia dos empregados do passeio (TERRA, 2000 e 



www.maispasseio.com.br). O muro que circunda todo o passeio público foi substituído por 

um gradil de ferro. O mobiliário urbano é composto por elementos decorativos com estátuas e 

quiosque para abrigar bandas de música e bancos. 

Nessa reforma desaparece o grande eixo longitudinal (Figura 2.7 e 2.8), o qual é substituído 

por uma elipse que ocupa o centro do passeio. Esse espaço central tinha suas bordas 

preenchidas por árvores e arbustos. Do lado esquerdo, foi construído um pequeno riacho que 

se estende até o outro lado do jardim, onde formará um pequeno lago, com cisnes, irerês e 

marrecos, além de dois peixes bois. No interior deste lago existe uma ilha com elementos 

vegetais. Sobre o riacho, encontramos duas pontes (Figura 2.9), uma delas é trabalhada em 

ferro imitando troncos de árvores (TERRA, 2000:72). 

Figura 2.7- Planta Baixa do Passeio Público projetado por Glaziou. Fonte: www.maispasseio.com.br



Figura 2.8 – Detalhe do projeto de Glaziou em maquete digital. Fonte: VILAS BOAS, 2000, p.119. 

Figura 2.9 – Vista da ponte com troncos em madeira. Observamos , também, a presença de uma das 
duas pirâmides em granito, que se encontram dentro dos pequenos lagos; presença também da massa 

arbustiva e arbórea, além do mobiliário de iluminação em ferro trabalhado. Fonte: 
www.passeiopúblico.com.br. 

O Passeio Público de Glaziou manteve alguns elementos do projeto de Mestre Valentim, 

como: as pirâmides, o portão trabalhado, a fonte dos amores. Para VILAS BOAS (2000:122), 

se analisarmos esse espaço em função da percepção espacial, ali vivenciada, pode-se entender 

que sua articulação básica não foi modificada, ou seja, em ambas as propostas o portão, os 

caminhos principais levam ao grande largo onde existe a fonte dos amores. 

Enfim, o Passeio Público do Rio de Janeiro é um exemplo esclarecedor das diferenças entre o 

modelo de jardim francês e o modelo de jardim inglês, que se difundiram por todo o Brasil, e 

estavam respaldados nos princípios delineadores do projeto paisagístico que estavam no auge 

na Europa. 



Entre (19)40 e (19)50 o lazer urbano não se restringia apenas à atividade de passeio e 

contemplação, mas passa a englobar atividades de lazer ativo como a prática de esportes e a 

recreação infantil, ou seja, as funções diversificam-se com a introdução das práticas 

esportivas, o que exigiu instalações especiais para o seu desenvolvimento, como quadras 

esportivas, campos gramados de futebol que passam a fazer parte dos programas dos novos 

logradouros, especialmente os construídos após os anos 40 e 50. Neste período, também surge 

no Brasil, o playground, que consiste basicamente na concentração de conjunto de brinquedos 

geralmente escorregas e gangorras, voltados para recreação infantil (MACEDO, 1999:58). 

As quadras de esporte e os playgrounds, são, inicialmente, encontrados áreas privadas e 

clubes, mas a partir da segunda metade do século XX, são implantados nos mais diversos 

logradouros públicos. 

Assim, a praça, passou a ter a função de espaço de recreação diversificada, atendendo, 

portanto, às necessidades recreativas de uma faixa populacional cada vez maior, o que a 

tornou um elemento urbano essencial na cidade moderna que se delineava (ROBBA, 2001). 

Um pouco antes dessa fase, por volta de 1934, inicia-se a atuação de Roberto Burle Marx, no 

Recife, que buscou em seus projetos uma identidade nacional, ou seja, um jardim em que a 

flora nativa e tropical eram enaltecidos, como um meio de valorizar a cultura regional. Isto 

demostrava que o projeto paisagístico está apoiado numa filosofia, ou seja, numa forma de 

pensar com princípios e métodos estabelecidos que retratavam a cultura do lugar. Roberto 

Burle Marx trata seus jardins como uma verdadeira obra de arte, todos os elementos do 

projeto e o traçado são tratados numa dimensão particularmente plástica e têm a capacidade 

de traduzir sensações, ou conceitos aos seus usuários, através de uma grande variedade de 

meios como: a pintura, a escultura, o desenho, e naturalmente o jardim (LEENHARDT, 

1994:88).

A vegetação era utilizada de forma bastante trabalhada de modo que se tornava um elemento 

tridimensional da construção espacial de um jardim, juntamente com pérgolas, muros, 



esculturas que compõem pontos de referência para o olhar. Portanto, os projetos de Burle 

Marx tinham influências européias, pois incorporava o espírito da pesquisa plástica, 

principalmente no que tange ao uso das cores, formas, vegetais e materiais como pedras e 

minerais (LEENHARDT, 2000:12). 

Os primeiros projetos de espaços públicos de Burle Marx foram realizados na cidade do 

Recife, em 1934. Destes trabalhos, destacaremos dois, a Praça do Casa Forte, que tem 

características de um jardim de plantas aquáticas, e a Praça Euclides da Cunha, que é um 

jardim de caráter ecológico, ambos com função contemplativa e possuindo um caráter 

educativo, como todas as obras deste paisagista (MARX, 1987:21). 

A Praça do Casa Forte está inserida num sítio histórico no Bairro do Casa Forte em Recife, e 

possui um traçado geométrico e simétrico, típico do jardim francês (Figura 2.10), com 

regularidade de suas formas sendo constituída de três espelhos d’água, sendo dois retângulos 

e um quadrado, que constituem o ponto focal deste espaço. Burle Marx utiliza nesta praça a 

água como um verdadeiro “lar” botânico, ou seja, cada espelho d’água representa espécies 

vegetais característica da flora brasileira, como: da Mata Atlântica (1), da Amazônia (2) e as 

Plantas Exóticas (3). Essa idéia foi inspirada na proposta do Kew Gradens de Londres 

(MARX, 1987:22; SÁ CARNEIRO e PESSOA, 2001:17). 

O jardim será composto de três lagos, obedecendo a formas geométricas de maior 
simplicidade. Como função educativa, cada um deles representará um grupo 
isolado pela proveniência geográfica dos seus elementos, subordinados à idéia do 
conjunto. [...] O lago central será o recipiente da flora aquática amazônica. No 
centro desse lago, será colocada uma estátua de Celso Antônio, representando uma 
índia a se banhar [...].Quanto aos dois lagos retangulares, um será dedicado à flora 
americana, e o outro, à exótica. No primeiro, achar-se-á toda a grande variedade 
de plantas aquáticas dos nossos rios e açudes [...]. O lago exótico conterá a flora 
aquática das regiões tropicais dos outros continentes. Nele serão vistos os lótus, 
planta aquática oriunda do Nilo, que teve grande cultivo na Índia. Serão vistos 
também os cyperus papirus, gênero igualmente egípcio” (Entrevista de Burle Marx 
ao Diário da Manhã, de 22 de junho de 1935, in DOURADO, 2001:91). 

A água, em seus projetos, exerce um poder de atração, característicos dos jardins árabes, 

chineses e japoneses, como elemento favorecedor de meditação e purificação do espírito (SÁ 

CARNEIRO e PESSOA, 2001:18). 



Figura 2.10 – Praça do Casa Forte (planta baixa). Fonte: MACEDO, 1999, p.93. 

No projeto da Praça do Casa Forte, Burle Marx utiliza a vegetação como elemento vertical do 

espaço com relação ao casario histórico tombado, proporcionando efeitos de verticalidade e 

de escala, a exemplo das palmeiras que conduzem o olhar das pessoas para o vertical; as 

fileiras duplas de árvores marcam a linearidade do terreno. E foi a vegetação que mais sofreu 

com a falta de conservação que ocasionou a extinção de algumas espécies vegetais. 

No projeto original da Praça do Casa Forte, consta a estátua de uma índia, no centro do 

espelho d’água que caracteriza o jardim da Mata Atlântica, e que nunca existiu (Figura 2.11). 

Figura 2.11 – Desenho em perspectiva da Praça do Casa Forte realizado por Burle Marx em 1934.. 
Fonte: MARX, 1987, p.53. 



Este projeto não ressaltou, somente os aspectos paisagísticos, mas também o aspecto 

ecológico ambiental, ao “conceber um espaço livre público na malha urbana que inova, ao 

introduzir espécies vegetais da flora nativa brasileira” (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 

2000:96). Os jardins de Casa Forte (Figura 2.12) podem ser considerados de convivência 

entre as diversas espécies, lugar de respeito à natureza, ou seja, um instrumento de prazer e 

um meio de educação. Educação que é conquistada quando as pessoas passam a perceber a 

importância destes espaços enquanto lugar coletivo e elemento de amenização do meio 

urbano (MARX, 1987:22). 

Figura 2.12 – Vista do espelho d’água da Praça do Casa Forte caracterizado por ter plantas exóticas do 
Brasil. Fonte: autora, 2003. 

Já a Praça Euclides da Cunha (Figura 2.13), também conhecida como Cactário de Madalena, 

foi idealizada como um jardim de caráter ecológico, porque reunia espécies da caatinga 

nordestina, em especial as cactáceas e espécies arbóreas do semi-árido, que foram 

pesquisados, através de experiências e observações colhidas no contato com o sertão 

pernambucano. A leitura do livro “ Os Sertões” de Euclides da Cunha foi fundamental para a 



proposta, uma vez que consiste num verdadeiro documento literário e sociológico sobre o 

clima, a flora e as populações da região desértica do nordeste brasileiro (MARX, 1987:22 e 

LEENHARDT, 2000:10). A partir dessas experiências, Burle Marx conseguiu formular uma 

proposta que compreendia “os condicionantes da paisagem regional, o emprego da flora 

autóctone, e o respeito pelos condicionantes ambientais incorporando-os aos componentes da 

cultura local”, isto foi uma maneira de homenagear e valorizar a paisagem regional brasileira 

e o escritor Euclides da Cunha (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:108).

Figura 2.13 – Desenho em perspectiva da Praça Euclides da Cunha, realizado por Burle Marx em 
1935. Vista do jardim das cactáceas. Fonte: MARX, 1987, p.27.

O traçado da Praça Euclides da Cunha (Figura 2.14 e 2.15) reproduz a forma geométrica de 

uma elipse, e os caminhos estão dermarcados por fileiras de árvores. Essa praça, também 

apresenta uma escultura em homenagem ao homem sertanejo (que não foi a indicada pelo 

paisagista), entre as pedras (SÁ CARNEIRO et allii, 2001:108). As estátuas como os 

elementos arquitetônicos e a vegetação nas obras de Burle Marx são um elemento de 

encenação, que buscam seduzir e agradar os freqüentadores de seus jardins 

(LEENHARDT,1994:70).



Figura 2.14 - Praça Euclides da Cunha (planta baixa). Fonte: SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000, 
p.109. 

Figura 2.15 – Vista da Praça Euclides da Cunha. Fonte: autora, 2003. 



O projeto da Praça Euclides da Cunha, com o passar dos anos, foi sendo descaracterizado 

“pelo crescimento espontâneo de outros tipos de vegetação arbórea e arbustiva como o 

pandanus, que quase anulam o motivo de criação, onde deveriam ter sido conservados os 

elementos mais significativos da caatinga, ou seja, pedras e cactos” (SÁ CARNEIRO e 

PESSOA, 2001:20). 

Atualmente, a Praça Euclides da Cunha é objeto de discussão para a restauração do projeto 

original de Burle Marx, em convênio formalizado entre a Prefeitura do Recife e o Laboratório 

da Paisagem – UFPE. Isso implica na reconstituição do jardim central das cactáceas, que 

praticamente desapareceu, e a recuperação de vestígios, através da iconografia e cartografia 

antiga, além de entrevistas com moradores da área.  

Nesses dois exemplos de projetos paisagísticos de Burle Marx, vê-se a utilização de uma 

associação de espécies vegetais, que ocupam o papel principal nos seus projetos, juntamente 

com o elemento água, para criar ambientes harmoniosos, possibilitando que seus 

freqüentadores sejam seduzidos a sentir e a se integrar à paisagem. 

A partir dos anos (19)60 e (19)70, os projetos de Roberto Burle Marx, com seus princípios 

modernos, difundiram-se por todo o Brasil, e influenciaram o modo de projetar de vários 

arquitetos, como: Antunes Neto, Rosa Kliass, Miranda Magnoli, entre outros. Esta influencia 

é marcada principalmente na escolha da vegetação (tropical) e na composição das formas e 

cores na concepção da paginação cuidadosa dos pisos (MACEDO, 1999:99). 

Já na década de (19)90, fortes mudanças formais e funcionais dos projetos paisagísticos 

aconteceram nos espaços públicos, como reconfigurações e mudanças estruturais, 

cenarizações e formalismo gráfico em contraponto à praça ajardinada, que sofreram 

influências de idéias descontrutivistas e simbólicas provenientes de novos projetos gerados na 

Europa e Estados Unidos. O programa permite a introdução do uso comercial e de serviços 

(utilitarismo), além da criação de espaços multifuncionais e adaptáveis, que podem ser 

utilizados pela população das mais diversas formas (MACEDO, 1999: 103 e ROBBA, 

2002:147).



Nesse período, surgem as propostas de revitalização em centros históricos, as quais buscavam 

valorizar o antigo atrelando ao uso atual e também como um meio de solucionar os problemas 

de degradação de tecidos urbanos tradicionais, como ocorreu nas cidades de Salvador, Recife, 

Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís. 

2.2. As intervenções em praças de centros históricos  

O final do século XX, como referido anteriormente, foi marcado por programas e projetos de 

revitalização de centros históricos. Tinham por objetivo resgatar e valorizar um bem de 

interesse histórico e cultural, através de intervenções em suas edificações e espaços públicos, 

buscando reintegrá-los a uma nova dinâmica social e econômica da cidade, dando condições 

adequadas a sua utilização e apropriação social. Assim sendo, vários foram os centros 

históricos que passaram por esse processo, resultando em intervenções que se foram 

estendendo por toda década de (19)90, como foi o caso das cidades do Recife, Curitiba, Rio 

de Janeiro, Belo-Horizonte, Salvador, São Luís e São Paulo. Muitas dessas intervenções 

resultaram em modificações nos projeto originais das praças. Em algumas cidades gerou 

insatisfação por parte da população. Em outros casos, as intervenções foram baseadas na 

adequação de novos usos aos espaços, promovendo, assim, sua reestruturação, atraindo mais 

público e, consequentemente, mais investimentos. 

No Rio de Janeiro, as intervenções no centro histórico iniciaram-se logo após a aprovação da 

Lei n.º 506 de 17/01/1984 que reconhece o Corredor Cultural como Zona Especial da área 

histórica, onde foram definidas as condições básicas para a preservação e a conservação 

paisagística e ambiental de grande parte da área central. O Corredor Cultural buscava a 

revitalização urbana, procurando compatibilizar o crescimento da cidade com a manutenção 

de espaços públicos e modos de vida tradicionais da capital carioca (SIMÕES Jr., 1994:20). 

O projeto do Corredor Cultural do Rio de Janeiro abrangeu uma área de 1,5 milhão de metros 

quadrados, considerada de preservação permanente, compreendendo o bairro da Lapa, 

incluindo o antigo Cais da Glória, até o Parque Campo de Santana, passando pela Cinelândia, 



Carioca, Largo do São Francisco, Praça Tiradentes, as ruas Salvador e uma parte da Praça XV 

de Novembro (SIMÕES Jr., 1994:20). Então desses espaços destacaremos a intervenção que 

foi realizada na Praça Tiradentes (Figura 2.16 e 2.17), reformada em 1996. O seu traçado é 

bastante singelo, sendo composto praticamente por uma massa arbórea em toda a sua 

extremidade, e ao centro, como ponto focal, a estátua de Dom Pedro I sobre um cavalo, foi 

inaugurada em 1862, representando o cenário do grito da Independência do Brasil. Esta 

estátua foi o primeiro monumento do Rio de Janeiro e tem em seu pedestal quatro figuras em 

bronze que representam os quatro maiores rios brasileiros. 

O mobiliário urbano predominante na Praça Tiradentes são as luminárias em ferros, e os 

bancos que se encontram próximos das árvores dispostas nas laterais da praça, e as lixeiras. O 

piso é todo em pedra portuguesa trabalhada nas cores branca e preta. Atualmente, esse espaço 

desempenha função contemplativa (ROBBA, 2002:275). Essa intervenção respeitou o projeto 

original, sendo realizados trabalhos de restauração do mobiliário urbano e, na recomposição, o 

piso em pedra portuguesa e os canteiros. 

Figura 2.16 – Planta baixa Praça Tiradentes. Fonte: ROBBA, 2002, p.275. 



Figura 2.17– Vista da Praça Tiradentes com destaque para a estátua de Dom Pedro I. Fonte: ROBBA, 
2002, p.275 

Outras intervenções no centro da cidade do Rio de Janeiro ocorreram através do Programa 

Rio Cidade, em 1996. Tinha como objetivo requalificar os espaços públicos, através do 

disciplinamento de usos e atividades e melhoria dos padrões urbanísticos, com o intuito de 

resgatar aos cidadãos o direito à cidade, integrando as vertentes sociais, econômicas e 

culturais, por meio de uma cooperação entre governo e sociedade civil. Esse programa 

abrangeu quinze bairros da cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de reforçar a identidade 

dos bairros, elevando a auto-estima e o sentido de enraizamento das comunidades locais (Rio 

Cidade, 1996). 

Dos bairros escolhidos para intervenção destacaremos o Centro, que abrangeu toda a Avenida 

Rio Branco, Cinelândia, trechos de algumas ruas perpendiculares, as Praças Estado da 

Guanabara, Floriano Peixoto, Mahatma Gandhi e saída da Estação Carioca de Metrô. O 

objetivo principal do projeto na área do centro foi ordenar a circulação de pedestres e 

veículos, e a melhoria da qualidade dos espaços públicos, como ruas e praças. Buscou-se, 

assim, localizar racionalmente o mobiliário urbano ao longo das vias, de modo que esses não 

viessem a tornar-se barreiras arquitetônicas. O mobiliário urbano foi classificado em duas 

categorias: essenciais e complementares, segundo as suas funções. Ao primeiro grupo 

correspondiam os postes de iluminação, semáforos e placas sinalizadoras e indicativas de 

percurso, monumentos, edifícios públicos e paradas de ônibus. Ao segundo, telefones 

públicos, bancas de jornais e caixas de coleta de correspondência.



Algumas intervenções nesses espaços públicos modificaram totalmente o projeto original, 

principalmente com a inserção de novos elementos, como, o obelisco. No primeiro momento 

agrediram a paisagem, rompendo com o estabelecido, mas hoje já se integraram ao local. 

Esses projetos nos espaços públicos, de maneira geral, foram bem aceitos pela população 

(cerca de 90% de aprovação), mas é necessário que se revejam, nos futuros projetos de 

grandes intervenções urbanísticas, as questões dos espaços que tenham valor histórico e 

artístico, para que a sua autenticidade não se perca no ato da intervenção. 

Um dos projetos propostos para a área do centro e que respeitou o seu projeto original foi a 

Praça Mahatma Gandhi, também conhecida como Praça do Monroe (Figura 2.18 e 2.19). Essa 

praça recebeu uma criteriosa intervenção de restauração, onde todos os elementos foram 

recuperados, a exemplo do chafariz (tombado em 21/02/1990 pelo IPHAN). O traçado foi 

totalmente recuperado, assim como os três canteiros e o piso.

Figura 2.18 – Planta Baixa da Praça Mahtma Gandi. Fonte: ROBBA, 2001, p.276. 

Figura 2.19 – Praça Mahatma Gandhi. Fonte: ROBBA, 2002, p. 276. 



Em Recife, o processo de intervenção no centro histórico iniciou-se em 1987, no Bairro do 

Recife, e partiu da melhoria da infra-estrutura existente, da inserção de novas atividades 

(habitação, comércio varejista e serviços modernos) e da revitalização de espaços públicos 

urbanos subutilizados com o objetivo de impulsionar a vida urbana, garantindo, assim, a 

qualidade ambiental da área. A ação pública concentrou-se na melhoria da infra-estrutura e na 

qualificação dos espaços públicos, além da recuperação de alguns imóveis. Nesse projetos, os 

investimentos públicos foram pequenos, mas tiveram efeito multiplicador substancial com 

forte resposta do setor privado (ZANCHETI, LACERDA e MARINHO, 1998:5). 

As intervenções nos espaços públicos do Bairro do Recife não fizeram parte do primeiro 

momento do plano de revitalização do Bairro do Recife. Foram realizadas posteriormente, e 

tiveram como objetivo tornar esse bairro um espaço de lazer e diversão para toda a população 

da cidade, um espaço que promovesse a concentração de pessoas em áreas públicas, criando 

um espetáculo urbano (ZANCHETI, LACERDA e MARINHO, 1998:33). 

Uma intervenção recente foi a da Praça Rio Branco (Figura 2.20), também conhecida como 

Praça do Marco Zero, importante ponto de referência histórico – cultural da cidade, além de 

local de convergência do sistema viário projetada no início do século. A reforma de 1999 

descaracterizou completamente o projeto anterior, que era composto por dois canteiros 

bastante arborizados, seis conjuntos de bancos (madeira e ferro), além de luminárias em ferro 

trabalhado. O piso era em pedra portuguesa com desenhos, e no centro dessa praça existia a 

estátua do Barão do Rio Branco (Figura 2.21)e o Marco Zero da cidade. 

O novo projeto se desenvolveu privilegiando o eixo da avenida que passa em frente à praça, 

Avenida Alfredo Lisboa, aproveitando integralmente a área, agora com mais de 6000 m². A 

praça ganhou maior visibilidade para os arrecifes e para o mar, e do lado oposto, para o início 

das avenidas que dele partem. Substituiu canteiros e bancos em madeira, por bancos em 

granito, que foram colocados contornando a praça. Com relação à vegetação a praça recebeu 

apenas algumas palmeiras imperiais, que se distribuíram nas laterais formando fileiras (Figura 

2.22 e 2.23). O objetivo do projeto era tornar a praça do Marco Zero num local de eventos de 

caráter cívico ou popular para encontro da multidão. No centro dessa praça existe um grande 

mosaico a céu aberto formando uma rosa dos ventos, feito de pedaços de monumentos 



demolidos da ilha do Recife, de autoria do artista plástico Cícero Dias (SÁ CARNEIRO e 

MESQUITA, 2000:84; ESTEVES e BORBA, 2000:61).

Figura 2.20 – Praça do Marco Zero, antes da intervenção de 1999. Fonte: LEITÃO, 2000, p.10. 

Figura 2.21 – Praça do Marco Zero, antes da intervenção de 1999 – detalhe da estátua do Barão do Rio 
Branco. Fonte: www.recife.gov.br.



Figura 2.22 –Praça do Marco Zero (planta baixa). Grande espaço vazio dentro da paisagem. Fonte: SÁ 
CARNEIRO et allii, 2000, p.85. 

Figura 2.23 – Vista da Praça do Marco Zero. Fonte: ESTEVES e BORBA, 2000, p.62. 



De certa forma, o projeto da Praça do Marco Zero modificou a paisagem urbana existente, 

principalmente no que tange à escala do bairro, pois as árvores antes existentes no local, 

formavam uma “parede” que abraçava o espaço; e hoje existe apenas um grande espaço vazio, 

que formou um grande “clarão”, dentro do conjunto existente. 

Apesar das críticas, é reconhecido que o projeto teve seu objetivo em parte alcançado, pois 

este conseguiu criar e atrair pessoas nos fins de tarde e durante a noite para esse local, 

permitindo-se a realização de grandes eventos na área (SÁ CARNEIRO et allii, 2000:84). 

Em Belo-Horizonte, Minas Gerais, temos um exemplo de intervenção bastante criteriosa que 

respeitou totalmente o projeto original: a Praça da Liberdade (Figura 3.20 e 3.21), considerada 

uma praça histórica, que surgiu juntamente com a fundação da cidade (no período de 1895-

1897). Dela, o projeto de restauração iniciou-se em 1991 e contou com a participação da 

empresa privada MBR (Minerações Brasileira Reunidas). Resgatou o paisagismo dos anos 

(19)20, e também recuperou todo o piso e calçadas dos prédios das secretarias que ficam no 

entorno. Esses foram rebaixados ao nível da praça, voltando, assim, às características 

originais. O mobiliário urbano e as fontes foram todos recuperados, além da vegetação, como 

já nos referimos anteriormente. Essa intervenção, por ter respeitado a autenticidade do projeto 

original, tornou-se exemplo de restauro de praças históricas em Minas Gerais e no Brasil. 

Para a restauração da Praça da Liberdade foram feitos levantamentos históricos e 

iconograficos, assim como relatos de antigos moradores, com o objetivo de conhecer e 

respeitar o projeto original que possibilitou resgatar a memória da cidade, evitando-se então 

distorções que poderiam influenciar na história da cidade, apesar de belo horizonte ser uma 

capital considerada nova em relação a outras capitais brasileiras. 



Figura 2.24  – Praça da Liberdade no centro de Belo-Horizonte, Minas Gerais A planta baixa segue o 
modelo do jardim francês. Fonte: ROBBA, 2002, P.69.

Figura 2.25  –  Vista da Praça da Liberdade, no centro de Belo-Horizonte, Minas Gerais. Ao fundo os 
prédios históricos que tiveram suas calçadas rebaixadas para se manter no nível da rua, de acordo com 

fotos do início do século XX. Fonte: www.phb.gov.br/galeria/galeria.htm. 



Em Salvador, o processo de intervenção no centro antigo foi bastante criticado no Brasil, 

principalmente pelo impacto social causado pela transferência da população tradicional da 

área (a população de baixa renda), que habitava as edificações antigas. Ela foi expulsa ou 

transferida para bairros da periferia da cidade para ser substituída pela população de média e 

alta renda, e por atividades voltadas para o turismo. Outra crítica foi com relação à 

descaracterização e à perda de autenticidade do patrimônio urbanístico e arquitetônico da 

área, em decorrência de intervenções que só respeitaram a fachada, sendo o seu interior 

totalmente descaracterizado.  

Essas intervenções atingiram boa parte do conjunto arquitetônico e urbanístico do centro 

antigo e tinham por objetivo fazer dessa área um grande complexo turístico. As edificações 

antigas foram desocupadas dando lugar a serviços de apoio a atividades turísticas, como lojas, 

bares, restaurantes, centrais de informações, casas noturnas e teatros (IPAC, 1995). 

Após essas intervenções observou-se que, apesar dos esforços e de ações voltadas para a 

recuperação do Centro Histórico de Salvador, ainda faltava uma sinergia entre ações, de modo 

a potencializar a dinâmica da área. E foi em busca dessa sinergia que a Prefeitura de Salvador 

está desenvolvendo uma série de projetos para área central iniciados em 1997, com o objetivo 

de reforçar a acessibilidade a área (programas de habitação para famílias de baixa renda) e a 

requalificar os seus espaços públicos (LORENZO, 1999).

A idéia é que essas intervenções e investimentos possam catalisar e sustentar os investimentos 

que se fazem para recuperar o Centro Histórico, como foi o caso da reforma da Praça da Sé, 

que modificou totalmente o projeto anterior, caracterizado por ser um grande terminal de 

ônibus, com inúmeros abrigos em pré-moldado de concreto, que de certa forma exercia o 

papel de espaço de convívio social As árvores ali existentes foram retiradas (SENNA, 

entrevista, 2003). 

A nova proposta para a Praça da Sé buscou resgatar a memória cultural da cidade, valorizando 

a paisagem local, seja ela natural seja edificada. Essa praça ganhou um belvedere, de onde se 

pode ver e apreciar  a bela vista da Baía de Todos os Santos, assim como todo o panorama do 

porto da cidade e da península de Itagagipe. Nessa perspectiva, ergueu-se um monumento à 

demolição da igreja da Sé, o monumento a cruz caída, criado e executado pelo artista plástico 



Mário Cravo Júnior. Para esse projeto foram realizadas escavações arqueológicas das 

fundações da velha Sé, assim como do Colégio dos Jesuítas (Figura 2.26 e 2.27). Essa 

prospecção resultou na criação de cinco sítios arqueológicos. As paredes da velha Sé estão 

registradas no piso da praça, com diferentes revestimentos; estes indicam perfeitamente o seu 

traçado e dimensão (BAHIA, 2000:08) 

Figura 2.26 – Perspectiva da Praça da Sé. Fonte:BAHIA,2000, pg. 01. 

Essa praça recebeu seis árvores, além de bancos em granito, uma fonte cibernética (Figura 

2.28 e 2.29) dotada de efeitos especiais de cor, luz e som, que causou certo desagrado a alguns 

usuários e técnicos do patrimônio. A comunidade a princípio sentiu a mudança da retirada do 

terminal de ônibus, mas atualmente é um espaço bastante utilizado pela população e por 

vários alunos de escolas além de turistas que lá vão contemplar a fonte e conhecer uma parte 

da história da cidade de Salvador. 



Figura 2.27 – Vista geral da Praça da Sé. Fonte: Arquivo pessoal de Hellen Mendes, 2002.

Figura 2.28 – Vista das ruínas do convento dos jesuítas na Praça da Sé. Fonte: Arquivo pessoal de 
Hellen Mendes, 2002. 



Figura 2.29 – Praça da Fé, no centro histórico de Salvador, com detalhe do chafariz. Fonte: Arquivo 
Pessoal Hellen Mendes, 2002. 

Embora as intervenções em Centros Históricos se destinem prioritariamente às edificações e 

não aos espaços públicos, essas ações interferem diretamente nos espaços livres públicos, uma 

vez que a configuração desses espaços é feita juntamente pelas edificações do entorno e seu 

uso majoritário se dá no espaço livre (ROBBA, 2000). Esses espaços vêm recebendo 

melhorias que influenciam principalmente no que tange à qualidade, mas, infelizmente, boa 

parte dessa melhoria não respeita a autenticidade dos projetos, o que acarreta em perda de 

elementos que marcaram uma época, ou a maneira de se pensar e projetar uma cidade.

2.3. Considerações Finais 

Este capítulo teve por objetivo apresentar e identificar as principais tendências que 

permearam os projetos paisagísticos de espaços públicos pelo Brasil. Deles destacamos o 

modelo de jardim francês e inglês que dominaram as propostas implantadas no século XIX e 

início do século XX. Ainda destacamos as obras de Roberto Burle Marx, que foi o 

responsável pela revolução nos conceitos da época, pois conseguiu implantar, nos seus 

jardins, composições de espécies e associações de vegetais típicos da flora brasileira, que 

anteriormente só foram utilizados por Glaziou. Finalizamos este capítulo com exemplos de 

intervenções em centros históricos. 



Por meio do conhecimento dos projetos paisagísticos conseguimos identificar seus elementos 

componentes e afirmar que, no início, a paisagem urbana de nossos espaços públicos buscou 

importar, o modelo do jardim francês e inglês. 

Como foi referido, o modelo de jardim inglês buscava imitar a natureza, que acabou 

influenciando os trabalhos de Burle Marx. Este revolucionou a forma de projetar de sua 

época, porque conseguiu criar distintas escalas de composições paisagísticas, compondo 

referências, pontos focais, hierarquização de espaços e diversidade de usos em seus jardins, 

lançando assim, o jardim brasileiro moderno. 

Pelas intervenções de praças em centros históricos do Brasil constatamos que o respeito às 

estruturas existentes no espaço variam de cidade para cidade. No Rio de janeiro e em Belo-

Horizonte, nos exemplos citados no capítulo, houve uma preocupação em se manter ao 

máximo a paisagem existente. Essa paisagem foi resgatada por meio de levantamentos 

históricos e pela iconografia antiga. Já nas cidades do Recife e Salvador, as intervenções 

buscaram apenas melhorar fisicamente a qualidade ambiental do espaço, não levando em 

consideração a história e a cultura de anos de formação, ou pela substituição de um 

mobiliário, ou pela implantação de espécies arbóreas que nada lembram a proposta original. 

A seguir apresentaremos o percurso metodológico para compreende-se as alterações nos 

projetos de praças em centros históricos. 



Capítulo 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia é um percurso do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade 

(MINAYO, 1999:16), ou seja: é a arte de guiar o espírito na investigação da verdade de forma 

sistemática, através de procedimentos que nos orientam a alguma reflexão. O objetivo deste capítulo é 

apresentar o caminho percorrido durante a investigação e as alterações dos projetos de praças em 

centros históricos, focalizando em São Luís, cidade objeto de estudo, as praças Antônio Lobo, João 

Lisboa e Gonçalves Dias. O método adotado para essa pesquisa foi o morfológico que teve como 

suporte o método da leitura da imagem urbana, que nos indicou as regras e orientou procedimentos 

para a análise desses espaços públicos.

3.1. A escolha do método 

As alterações nos projetos de praças de centros históricos, tombados pelo Governo federal, estadual 

e/ou municipal, as quais acabam descaracterizando um patrimônio cultural, foi o ponto de partida dessa 

pesquisa. Estas alterações foram enfatizadas segundo o contexto da conservação, sendo fundamentada 

pelos autores Feilden e Jokilehto (1995), Zanchetti (2000) e pelas cartas patrimoniais (2000). 

É mister que o objetivo primordial da conservação seja preservar a autenticidade de um bem cultural. A 

autenticidade de um bem cultural deve levar em conta quando e como foi construído o espaço, 

considerando-se o seu envelhecimento e as mudanças que o afetaram através do tempo. Logo, o 

entendimento da autenticidade é fundamental para se avaliar as alterações dos projetos das praças, 

assim como para estudos científicos do Patrimônio Cultural, e para a formatação de planos de 

conservação e restauração de uma área (Carta de Nara, 1994, In IPHAN, 2000:231). 

Para analisarmos as alterações que ocorreram em praças em centros históricos, foram escolhidas três 

praças de São Luís: a Praça Antônio Lobo, a Praça João Lisboa e a Praça Gonçalves Dias. Estas praças 

são consideradas históricas, porque têm sua origem ligada a um fato histórico marcante de nossa 

cidade.



Foi no local onde existe a Praça Antônio Lobo, em fevereiro de 1684, que saiu a revolução, comandada 

por Manoel Beckman, tendo por fim a expulsão dos assentistas do estanco (pessoas que abasteciam as 

tropas de víveres, mediante quantia determinada), dos padres da Companhia de Jesus e a deposição do 

Capitão Baltazar Fernandes. este foi suspenso de seu cargo, e preso sob guarda de sua consorte. Nessa 

praça, também, foi declamado o famoso Sermão aos Peixes proferido pelo Padre Antônio Vieira, em 

1654, que criticava a sociedade aristocrata da época (LIMA, 2002:71). 

No local onde fica a Praça João Lisboa, em 1643, ocorreu o primeiro combate entre portugueses e 

holandeses sendo os primeiros vitoriosos (VIEIRA FILHO, 1971:107). Essa praça é considerada o 

primeiro passeio público da cidade. 

E no local onde fica a Praça Gonçalves Dias, também conhecida como Largo dos Remédios, tornou-se 

famosa por causa da festa de Nossa Senhora dos Remédios, realizada no mês de outubro (essa festa 

acontece até os dias de hoje, mas não a apresenta mesma suntuosidade do início do século XX). Ela foi 

descrita por diversos escritores, como João Francisco Lisboa e Aluísio de Azevedo, este, em seu livro “ 

O Mulato”. 

[...] o largo dos Remédios, com sua ermida toda branca, seus bancos em derredor; muitos 
ariris, muita bandeira, muito foguete, muito toque de sino. Descreveu com assombro o luxo 
exagerado em que se apresentavam todos, todos!! Para a missa das seis e para a missa das dez, 
nas quais, dizia ele circunspectamente, -‘reúne-se a nata de nossa sociedade’ (AZEVEDO, 
1988:51). 

A escolha das praças Antônio Lobo, da Praça João Lisboa e da Praça Gonçalves Dias não está somente 

ligada a fatos históricos, mas, também a intervenções urbanísticas que ocorreram, principalmente no 

governo do Interventor Dr. Paulo Martins de Sousa Ramos (1936-1942). Essas intervenções visavam 

estabelecer adequadas condições sanitárias na cidade, criando um “cenário” de modernidade que 

apagasse da memória coletiva a insalubridade da cidade escravista, motivo de vergonha para as classes 

dominantes. Essas intervenções estavam baseadas nos planos de modernização do início do século XX, 

que foram implantados por técnicos franceses. Estes buscavam imitar os padrões estéticos implantados 

por Haussmann, em Paris no século XIX. Logo, o recorte temporal desse trabalho vai do ano de 1939 

até os dias atuais. 



As Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias sofreram reformas estruturais que mudaram 

totalmente os projetos anteriores (ver capítulo 5). Buscavam “a homogeneização dos espaços centrais 

de São Luís, na medida em que incentivavam a adoção de materiais e padrões inspirados em lugares 

mais avançados” (BARROS, 2001:53). 

Essas praças comportam em seu entorno um patrimônio arquitetônico de grande valor artístico, 

histórico e cultural, e encontram-se em diferentes pontos do centro histórico. A Praça João Lisboa é a 

mais central, a mais movimentada, pois está localizada numa área de passagem da cidade alta para a 

cidade baixa (área da Praia Grande). A praça Gonçalves Dias se encontra um pouco mais afastada do 

núcleo central da fundação da cidade  e a Praça Antônio Lobo encontra-se numa área intermediária 

entre as Praças João Lisboa e Gonçalves Dias (Ver capítulo 4, item 4.2). Todos esses espaços têm um 

ponto em comum: surgiram de largos de igrejas, mas diferem entre si em sua morfologia urbana, 

processo histórico de formação e estado de conservação (Mapa 3.1). 

O Centro Histórico de São Luís no Estado do Maranhão, que corresponde ao núcleo urbano original da 

cidade, apresenta um total de 5.607 imóveis e 42 espaços livres públicos, preservados pelas legislações 

federais, estaduais e municipais (IPLAM, 2002). Duas das praças escolhidas encontram-se protegidas 

pelo Governo Federal são elas: a Praça João Lisboa e a Praça Gonçalves Dias, e uma fica localizada na 

área protegida pelo Governo estadual, a Praça Antônio Lobo.

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as alterações ocorridas nos projetos de praças em 

centros históricos, levando em conta os princípios da conservação de bens patrimoniais, com intuito de 

contribuir para futuras intervenções. Para isso escolhemos o método morfológico apoiado na teoria de 

LAMAS (2000). Teve como suporte o método de leitura da imagem urbana de Luz Valente Pereira 

(1996) e o método histórico (VIEIRA et alli, 1989). 

O método morfológico estuda as formas “integrando-as com os fenômenos que lhe deram origem”

(LAMAS, 2000:37), ou seja: analisa o tecido urbano e seus elementos naturais e construídos 

formadores, por meio de sua evolução, transformações, inter-relações e dos processos sociais que o 

geraram (DEL RIO, 1990:71). Portanto, no caso das alterações dos projetos das praças escolhidas, o 

método morfológico buscou identificar as mudanças dos elementos componentes, como traçado, 



vegetação e mobiliário urbano, que configuram o projeto de uma praça. Pela comparação dos 

elementos que formam a praça, foi possível entender a configuração adquirida hoje, resultante das 

relações sociais que ocorrerram nesses espaços ao longo do tempo, permitindo, assim, a identificação 

dos elementos que permaneceram e mudaram nestes espaços. 

Mapa 3.1 – Mapa do Centro Histórico de São Luís. Fonte: IPLAM, 2002 e sobreposição dos espaços livres da 
autora.
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O método de leitura da imagem urbana é o método de conhecimento do meio urbano, no nosso caso as 

praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias, tendo por objetivo avaliar esses espaços, por meio 

da análise dos elementos componentes da paisagem. Essa análise é realizada através da observação 

direta, que busca obter um “retrato global”, interpretativo e crítico da área. Para isso, é necessário 

conhecermos as origens funcionais e sociais, organizadoras das formas representativas do passado e 

que permaneceram eventualmente desadaptadas aos novos conteúdos, e as dinâmicas de 

transformações visíveis nas alterações físicas e do ambiente provocadas por novos usos e novos valores 

culturais (VALENTE PEREIRA, 1996:09). 

Já o método histórico buscou, através das fontes primárias, neste trabalho representadas pelas 

referências de VIEIRA FILHO (1971), Álbuns do Maranhão 1908, 1923 e 1950, recuperar no passado 

o processo de constituição do espaços e suas transformações até o presente momento. Esse método 

auxiliou a reconstrução histórica baseada na iconografia antiga, que nos mostrou, através da 

identificação dos elementos morfológicos (traçado, mobiliário urbano e vegetação), as mudanças 

ocorridas no espaço, levando em conta os aspectos social, cultural, econômico e político (VIEIRA et 

alli, 1989). 

3.1.1. Os elementos morfológicos 

Para entender-se as alterações nos projetos de praças no centro histórico de São Luís adotamos 

categorias de análise a partir dos autores José Garcia Lamas (2000) e de Luz Valente Pereira (1996), 

através dos seus estudos voltados para a cidade como o ambiente urbano. Para tanto rebatemos suas 

categorias para um recorte da cidade que são as praças. 

LAMAS (2000:79-127) trabalha com os elementos morfológicos como um meio de se conhecer as 

partes das formas e o modo como elas estão dispostas e organizadas dentro da cidade. Como estamos 

trabalhando com praças (que são um elemento morfológico na leitura de Lamas), juntamente com o 

sítio, o solo, o traçado, os edifícios, o lote, o quarteirão, o monumento, a vegetação e o mobiliário 

urbano, buscamos adaptar alguns desses elementos a nossa realidade. 



Dos elementos morfológicos citados anteriormente trataremos de três deles para identificar e analisar as 

alterações dos projetos paisagísticos em praças, são eles: o traçado, a vegetação e o mobiliário urbano. 

O traçado, segundo LAMAS (2000:98), é um dos elementos mais expressivos na forma da cidade e no 

gesto de projetá-la. O traçado regula numa área preexistente a disposição dos edifícios e quarteirões, e 

liga os vários espaços e partes da cidade. Adaptando esse conceito para a praça, o traçado regula a 

disposição dos canteiros e faz a ligação aos diversos ambientes como, por exemplo, liga a área onde se 

encontra um monumento à área do quiosque de vendas de souvenirs. Em alguns casos, o trajeto do 

usuário faz com que o projetista/planejador altere o traçado existente para se adequar aos usos dados 

pelos freqüentadores desses espaços.

Já VALENTE PEREIRA (1996:27) utiliza o traçado para a compreensão da malha urbana, que é 

essencial para a interpretação e avaliação de uma área, para diagnosticar a consistência e as 

potencialidades de um tecido urbano, garantindo, assim, que se conheçam as transformações e se 

corrijam os possíveis desvios e deficiências encontrados no traçado existente. 

Dentro da análise do traçado trataremos das edificações que formam o espaço urbano e organizam os 

diferentes espaços. E são as fachadas das edificações as responsáveis “pelas características distributivas 

(programas, funções, organização), o tipo edificado, as características e a linguagem arquitetônica 

(estilo, a expressão estética, a época), em suma, um conjunto de elementos que irão moldar a imagem 

da cidade” (LAMAS, 200:96). Como sabemos, a praça não é só a vegetação, os canteiros e os passeios, 

mas as ruas que a delimitam (quando há) e o casario ou outras construções circundantes. Logo, 

devemos preocupar-nos em analisar as edificações como sendo um elemento que faz parte do conjunto 

urbano da praça. Quando uma edificação do conjunto da praça é descaracterizada, sua paisagem é 

conseqüentemente modificada. 

VALENTE PEREIRA (1996:31) trata do edificado representado pelas fachadas expostas as quais 

constituem as “paredes” definidoras do espaço urbano, identificando épocas e tipos, tipologias 

excepcionais e patrimônio artístico e histórico. Outro elemento morfológico que trataremos nas praças 

é a vegetação que faz parte da estrutura da cidade, e desempenha funções precisas, como elemento 

organizador, definidor do espaço. A simples presença desse elemento morfológico numa praça gera um 



microclima que a torna mais agradável, além de atribuir mais qualidade a esse espaço, pois ameniza a 

radiação solar; modifica a velocidade e direção dos ventos e também atua como barreira acústica 

(LAMAS, 2000:106). Também a escolha da vegetação como categoria de análise para entendimento 

das alterações das praças, está no simples fato de que ela caracteriza a paisagem de um lugar. Por 

exemplo, temos uma praça formada por árvores que foram plantadas enfileiradas dando um aspecto de 

“cortina verde”. Se retiramos todos esses elementos verticais, estaremos alterando a concepção 

proposta pelo paisagista que era de marcar uma linearidade no terreno. Desse modo, a vegetação para 

VALENTE PEREIRA (1996:47) está relacionada à melhoria da qualidade ambiental e visual de 

espaço, da mesma forma que o mobiliário urbano. A análise desse elemento morfológico está na 

caracterização do tipo e das funções que desempenham; e na forma como foram implantadas as 

espécies vegetais na área, com o objetivo de avaliar em que nível este elemento foi sendo alterado ao 

longo dos anos, bem como as novas espécies plantadas. 

Já o mobiliário urbano é um conjunto de artefatos instalados em logradouros públicos, funcionando 

como elementos complementares ao funcionamento da cidade e devem ser de fácil compreensão, 

devendo oferecer comodidade aos usuários. O mobiliário urbano deve estar integrado ao contexto 

urbano da área, tanto cultural quanto fisicamente, e deve corresponder ao sistema de comportamento 

social, não devendo descuidar das necessidades físico-ergonométricas dos usuários (DEL RIO, 

1990:108).

O mobiliário urbano possui um papel interativo que influencia comportamentos, estimula a convivência 

e cria uma linguagem de identidade. Um mobiliário urbano numa praça do centro histórico, 

principalmente aquele que sobreviveu há várias décadas, representa a permanência de uma época, e 

busca manter o caráter e a personalidade desse espaço. O mobiliário urbano contribui para a 

organização de uma praça, e proporciona qualidade e comodidade desses espaços. No nosso trabalho 

estamos considerando como mobiliário urbano: mobiliário de sinalização, que abrange as placas de 

ruas, placas informativas, placas de trânsito e sinalização semafórica; mobiliário de serviços, aqui 

considerados os telefones públicos, caixas de correios, lixeiras, abrigos para ônibus, cabines policiais, 

protetores de árvores, e postes de iluminação; o mobiliário de comercialização que corresponde às 

bancas de jornal, quiosques, barracas de vendedores ambulantes e de flores, cadeiras de engraxate, 



mesas para café e bares em áreas públicas; e o mobiliário de lazer, tais como bancos, brinquedos 

infantis, projetados para idosos, atletas e jovens (MOURTHÉ, 1998:13).

Dentro do conjunto do mobiliário urbano incluiremos, também, os monumentos, ou seja, estátuas, 

esculturas, que representam fato urbano singular; é um elemento individualizado que se destaca pela 

sua configuração, posicionamento (central ou nas laterais de um espaço) e simbologia, já que este tem a 

função de lembrar, de advertir o freqüentador ou passante, por exemplo, sobre alguma coisa, fato, ou 

personalidade que desejamos seja lembrada, isto é, uma construção obra ou escultura destinada a 

transmitir, à posteridade, a recordação de um grande homem ou feito (LAMAS, 2000:102). Esse 

elemento é bastante comum nas praças do centro histórico de São Luís. 

Para VALENTE PEREIRA (1996:47) o mobiliário urbano está intimamente ligado ao bem estar do 

usuário, pois contribui para melhoria da qualidade ambiental de uma praça. A instalação desordenada, a 

iluminação deficiente, a poluição visual e a pouca funcionalidade ou pouca referência cultural do 

mobiliário urbano acarretam a má utilização ou a não utilização do lugar, comprometendo assim, a sua 

conservação.

Resumindo, apresentamos as categorias de análise com o objetivo de identificar os elementos 

morfológicos que faziam e fazem parte da paisagem das praças estudadas. Esses elementos serão 

encontrados e identificados na literatura, nas plantas, mapas, iconografia antigas e no trabalho de 

campo.

3.1.2. Análise de plantas e iconografia. 

Para a compreensão das alterações em projetos de praças em centros históricos utilizamos o método 

morfológico e o método de leitura da imagem urbana. Através da observação e da interpretação das 

plantas e da iconografia, referenciando-se ainda na bibliografia sobre a evolução da cidade e do 

conteúdo das entrevistas, foi possível identificar os elementos que se mantiveram ou se alteraram no 

decorrer dos anos. 



A análise das plantas e da iconografia são importantes fontes documentais para a compreensão do 

passado, pois nos mostra características dos traçados, mobiliário urbano e vegetação em sucessivos 

períodos históricos, onde pode se observar as permanências e as mudanças. Para isso, foram 

consultadas a biblioteca Benedito Leite, o Arquivo Público Estadual, a Casa de Cultura Josué Montello, 

do Museu de Artes Visuais, além de arquivos pessoais e artigos da imprensa escrita. 

Para a análise das plantas foi necessária a reconstituição do projeto das praças em diferentes períodos, 

já que não existe nenhuma planta baixa em bibliotecas ou arquivos públicos em São Luís, somente 

fotografias e alguns relatos encontrados em jornais e livros. Também, baseadas em fotografias 

encontradas, principalmente no álbum do Maranhão de 1908, 1923, 1950 e o do tricentenário de 

fundação da cidade, que registravam a paisagem urbana das praças em São Luís, conseguimos 

reconstruir as plantas das Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias. Essa reconstituição foi 

realizada por meio do levantamentos mais recentes que datam de 2000 das Praças Antônio Lobo, João 

Lisboa e Gonçalves Dias foram encontrados nos arquivos do Instituto de Pesquisa e Planejamento do 

Município -IPLAM e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos- SEMSUR. Essas plantas serviram 

de base para se realizar o processo inverso da evolução dos projetos de praças, ou seja, com as fotos 

antigas em mãos identificamos elementos como o traçado, vegetação e mobiliário urbano, e analisamos 

o que foi acrescentado até a época atual. Identificadas as alterações construímos uma nova planta, e 

assim sucessivamente, como se estivéssemos realizando uma retrospectiva das praças até a época de 

sua criação quando eram apenas um largo. 

Enfim, o estudo das plantas e a iconografia contribuiu para interpretação e análise do traçado, 

vegetação e mobiliário urbano que as praças tiveram ao longo dos anos. E a partir deste conhecimento, 

juntamente com a observação in loco, foi possível identificar as alterações que estes espaços sofreram. 

3.1.3. Observação

Para observação in loco utilizamos o método de leitura da imagem urbana de Luz Valente Pereira que 

partiu da avaliação da paisagem das praças como um todo, através da observação direta. Esta consiste 

em ver, percorrer, interrogar o que se vê, interpretando e avaliando as observações, como forma de 



obter-se uma opinião do que “está bem ou o que está mal” (VALENTE PEREIRA, 1996:08). Foi uma 

estratégia que contribuiu para complementar a percepção da realidade em estudo.  

Nesse momento da pesquisa observamos todos os aspectos físicos da praça, principalmente os 

elementos morfológicos como o traçado, a vegetação e o mobiliário urbano, que foram relacionados 

por serem considerados como aqueles que nos dariam uma visão mais clara sobre as características e os 

atributos do projeto. Para isso, organizou-se uma lista, para orientar o que deveria ser observado em 

cada praça, separadamente, e constituíram-se grupos para facilitar a sistematização, como se segue: 

a) nome da praça- denominação oficial do espaço; 

b) o uso da praça – se o uso é de lazer ativo ou passivo e se possui usos de serviços. O uso será 

rebatido com a função do espaço. Aqui, também, foi observado quem utiliza o espaço (crianças, 

jovens, adultos ou idosos), a faixa etária, o que fazem e onde ficam e os horários que freqüentam e 

como se comportam em relação ao lugar. Para isso, marcamos uma escala de dias (três vezes por 

semana, num período de um mês, com dias alternados). A tática  de observação foi permanecer em 

média de trinta a quarenta minutos em cada praça, variando de dez a quinze minutos o local onde 

foram feitas as anotações; 

c) Estado de conservação – condições de conservação do espaço e a sua manutenção. Conforme SÁ 

CARNEIRO et alii (1998:08): 

“Através da análise da paisagem global, e de seus elementos componentes 
separadamente, se pode deduzir considerando sua aparência, forma, cheiro, 
temperatura, transparência e outras qualidades visuais e sensoriais, quais os níveis de 
conservação existentes”. 

d) Presença de vegetação – o tipo de vegetação e sua distribuição no espaço; 

e) Mobiliário urbano existente - a quantidade de bancos, postes de iluminação, lixeiras, placas 

informativas, telefones públicos bancas de jornais, comércio informal, dentre outros e o seu estado 

de conservação; 

f) entorno- identificando o que ele oferece de serviços, habitação, escolas, igrejas e de que forma este 

influi positiva ou negativamente nesses espaços. Nessa etapa realizaram-se, também, registros 

fotográficos que, segundo Font in PIRES (1999:163), a fotografia como registro, ainda que 

momentâneo e sujeito a algumas limitações, continua sendo uma das técnicas mais habituais de



avaliar a estética da paisagem de um lugar. Esse registro visual amplia o conhecimento do estudo 

porque nos proporciona documentar momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado. 

Com a observação in loco nos familiarizamos com o espaço e com seus usuários, o que possibilitou 

avaliar o que de fato mudou e permaneceu, quando associamos esses dados com a análise bibliográfica, 

análise das plantas e iconografia, bem como com os questionários e entrevistas. 

3.2. Testemunhos: questionários e entrevistas 

O testemunho constituiu em coletar depoimentos de pessoas e usuários das praças em estudo. Eles 

detêm informações sobre esses espaços, pois as suas falas permitem a exploração de conhecimento 

dessas pessoas, mas também de suas representações, valores, opiniões, sentimentos, desejos e projetos 

etc. (LAVILLE, 1999:183). Para alcançarmos essas informações utilizamos o questionário, que foi 

voltado para os usuários das praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias; e as entrevistas que 

foram voltadas para técnicos e estudiosos da evolução desses ambientes, de modo a suprir a escassez de 

trabalhos e debates sobres este assunto. 

3.2.1. O questionário 

O questionário foi um instrumento privilegiado de sondagem de informações. O roteiro do questionário 

foi traçado com o objetivo de identificar as alterações que as praças Antônio Lobo, João Lisboa e 

Gonçalves Dias sofreram ao longo do anos, na visão dos usuários destes espaços. As perguntas 

buscavam respostas predeterminadas, garantindo ao entrevistador, que as respostas fornecidas seriam 

da ordem das respostas esperadas, que corresponderam aos objetivos estabelecidos da pesquisa. No 

questionário havia algumas questões que necessitavam de respostas abertas para o melhor 

enriquecimento da pesquisa, mas a resposta dos usuários, em alguns casos, não contribuiu com os 

objetivos deste trabalho (APENDICE 01). O conteúdo dos questionários tratou da conservação e das 

alterações das praças: as perguntas buscaram identificar as mudanças e quais foram elas; se os usuários 

saberiam informar quem faz essas alterações; se eles lembram como era a praça antes e o que 

sugeririam para melhorar a paisagem destas praças. 



O tempo de duração para aplicação dos questionários não foi estipulado previamente, e dependeu da 

disponibilidade dos usuários. Alguns usuários responderam rápido, pois estavam apressados, ou não 

tinham interesse de parar suas atividades; outros se disponibilizavam em responder e contar estórias 

sobre o local como uma forma de relembrar uma época de sua vida. Portanto, os questionários duraram 

em média de 6 a 20 minutos, sendo aplicados em quinze usuários de cada praça. Os questionários 

foram realizados nos meses de novembro de 2002 e de maio a junho de 2003. 

3.2.2. As entrevistas

A entrevista partiu do método de leitura da imagem urbana e foi um procedimento do trabalho de 

campo, tendo como objetivo complementar os dados e fatos que não foram obtidos no levantamento 

bibliográfico. A entrevista utilizada foi a semi-estruturada As primeiras perguntas eram fechadas e 

visavam a caracterização do entrevistado; as demais eram abertas e serviram de roteiro para orientar a 

conversa. As perguntas buscavam a opinião sobre o estado de conservação das praças, as mudanças que 

ocorreram ao longo dos anos, e se estas contribuíram para melhor qualidade destes espaços, ou fizeram 

com que as mesmas perdessem estratos históricos; e se as mudanças nas praças influenciaram no 

melhor uso ou não da praça (APENDICE 02). Para isso foram entrevistados oito profissionais entre 

arquitetos, engenheiro e historiadores de notório saber relacionados direta e indiretamente voltados ao 

tema tratado, entre junho e dezembro de 2002. Através desses relatos pudemos identificar 

características do projeto das praças e do entorno, o uso que era dado ao espaço e elementos que foram 

significativos e que desapareceram com as intervenções expuseram as características que as praças 

receberam com cada intervenção. O tempo de duração das entrevistas foi de 20 a 45 minutos. 



Capítulo 4 – A CONSERVAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

DE SÃO LUÍS E OS PROJETOS DE PRAÇAS

Este capítulo apresenta o processo de planejamento e conservação das praças do centro 

histórico de São Luís, assim como a contextualização desses locais, e os novos projetos de 

praças para área, resultantes de intervenções realizadas nos anos de 2000 a 2002. 

4.1. O programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de 

São Luís e a conservação das praças. 

A preocupação com a preservação do acervo arquitetônico da cidade de São Luís remonta à 

década de (19)40, justamente num momento em que o então Governo estadual 

implementava reformas urbanísticas na cidade que causaram reações na opinião pública. 

Essas reformas foram realizadas para dar mais espaço aos automóveis e a outros veículos. 

Considerada anacrônica e antiquada pelo interventor do Estado Novo, a morfologia urbana 

do centro histórico de São Luís foi parcialmente alterada pela abertura de uma via de 

comunicação formada pela avenida Magalhães de Almeida (destruindo-se vários 

quarteirões e uma praça) e o alargamento das rua do Egito, com destruição de vários 

casarões coloniais, e da rua das Cajazeiras (extremo sul da atual área preservada). Essas 

reformas ocasionaram perdas irreparáveis ao patrimônio histórico, ambiental e urbano de 

nossa cidade (IPLAM,2002). 

A partir da década de (19)40 iniciou-se uma sucessão de ações preservacionistas federais, 

que incidiram em tombamento, instrumento normativo destinado à preservação e 

conservação de bens móveis e imóveis considerados patrimônio histórico, artístico e 

cultural. O tombamento do bens históricos está vinculado aos interesses públicos de modo 

que tenha alguma relação com fatos memoráveis da História ou pelo seu valor excepcional 

arqueológico, etnográfico, arquitetônico, artístico ou paisagístico. Os primeiros 

tombamentos do Maranhão foram o do Sambaqui do Pindahy, em Paço do Lumiar 



(19/01/1940) da capela e do portão das Quintas das Laranjeiras, ambos em 16 de abril de 

1940. O tombamento de espaços públicos e de seu entorno iniciaram-se pelos conjuntos 

arquitetônicos e paisagísticos do Largo do Desterro, das Praças Benedito Leite, Praça 

Gonçalves Dias, Praça João Lisboa em 23 de dezembro de 1955. Esses tombamentos foram 

acompanhados pela Prefeitura com a criação da comissão do Patrimônio Artístico e 

Tradicional do Município e de um Decreto - Lei n.º 476 de 01 de julho de 1943 que proibia 

a demolição ou reforma de edifícios com mirante ou azulejados. A produção acadêmica e 

intelectual sobre o acervo ambiental urbano da cidade, nesse momento, apenas referenciava 

a preservação justificada pelos caráter histórico e de antigüidade de bens isolados. 

O Governo do Estado, preocupado com esse processo mordenizante, por que o centro 

histórico estava passando, iniciou em 1966 os primeiros trabalhos sobre o acervo 

arquitetônico de São Luís, voltados a um aprofundamento científico mais atualizado. Na 

ocasião solicitou à UNESCO a contribuição de um especialista, tendo sido enviado o 

arquiteto francês Michel Parent que elaborou um conjunto de orientações para a 

preservação e conservação do patrimônio ambiental urbano de São Luís. Essas orientações 

estavam baseadas nos princípios internacionais da conservação (em especial da Carta de 

Veneza) e, apesar de não conseguirem efetivar-se no sentido de incluir São Luís na 

listagem do Patrimônio Mundial, conseguiram influenciar trabalhos preservacionistas 

locais, assim como parcialmente reverter o pensamento generalizado do Governo e de 

camadas da intelectualidade quanto à substituição da cidade antiga pela imagem da 

modernidade adquirida no sul (IPLAM, 2002). 

Outro documento que contribuiu para a preservação do acervo arquitetônico e urbanístico 

do centro histórico de São Luís foi o Rapport et propositions pour la conservation, 

récuperation et expansion de São Luís/Maranhão, elaborado pelo arquiteto português 

Alfredo Viana de Lima, em 1973. E foi a partir de suas considerações sobre a área de 

intervenção e critérios a serem adotados, que o Governo estadual passou a organizar o 

sistema preservacionista na cidade, anteriormente apenas a cargo do IPHAN (Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).



O trabalho de Viana de Lima foi o primeiro a revelar de forma precisa e metodológica a 

natureza do desenho urbano da cidade, identificando as origens da arquitetura civil de São 

Luís a partir dos modelos arquitetônicos utilizados no processo de reconstrução de Lisboa 

pós-terremoto de 1755.  

Já em 1974 foi tombado pelo Governo federal o conjunto arquitetônico e paisagístico de 

São Luís, que incluía os bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão, e abrangia uma área 

de aproximadamente 60 hectares. Contudo, o processo de preservação e revitalização do 

centro histórico começou sua gestão de forma mais ativa em 1977, sob a coordenação, 

inicialmente, da SEPLAN – Secretaria de Planejamento (atribuição esta atualmente sob 

responsabilidade da FUNCMA – Fundação Cultural do Maranhão) que ficou encarregada 

de elaborar pesquisas, estudos, promover a divulgação dos trabalhos e a articulação junto à 

comunidade, aos diversos níveis de propostas de financiamento e a captação de recursos, e 

supervisionar a execução de obras para revitalização do centro histórico. 

Em 1979, foi realizada a 1  Convenção Nacional da Praia Grande que teve como 

recomendação básica a criação de um grupo de trabalho, e uma comissão de coordenação 

para desenvolver e implementar o Programa de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís, para o qual foi estabelecida uma política de conservação bastante 

abrangente e corretamente direcionada para as relações entre o espaço construído, a 

sociedade e o meio ambiente (mas que não foi, no entanto precedida de um diagnostico 

objetivo da situação atual). Seu programa de implementação foi, por questões 

circunstanciais, dividido em cinco etapas complementares que incluíram a reabilitação de 

imóveis para habitação, serviços públicos; restauração do Teatro Artur Azevedo, 

recuperação dos bairros do Desterro e Portinho e a revitalização da atividade portuária; 

obras de infra estrutura, melhoria e implantação de novos espaços públicos. Essas etapas se 

estenderam de 1980 (data de início do programa) até 1999 (ANDRÉS,1998:86-95). 

Durante a implementação do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico, 

mais precisamente no dia 6 de março de 1986, foi tombada pelo Governo do Estado do 



Maranhão a área adjacente ao núcleo tombado pelo Governo federal, através do Decreto 

Lei N.º 10.089, englobando uma área 160 ha, com aproximadamente 2.500 imóveis. 

O programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís possui vários 

subprogramas, dos quais destacaremos o que trata da “Recuperação do Patrimônio 

Ambiental Urbano”, que buscou inicialmente uma leitura de documentos fotográficos que 

registravam São Luís no final do século XIX, que revelando-nos uma cidade bastante 

arborizada e com sofisticados equipamentos urbanos, onde as praças e jardins eram bem 

tratados e possibilitavam aos seus habitantes um ambiente urbano confortável, a exemplo 

da Praça Benedito Leite. Esta apresentava um estilo dos jardins franceses, onde havia a 

predominância dos parterres de brodirie (canteiros com espécies vegetais de pequena 

altura, reproduzindo motivos que lembram um bordado), o seu mobiliário urbano era 

composto de bancos em madeira e ferro, luminárias em estilo lampião e um coreto em 

estrutura de ferro. Toda a praça era cercada por grades em ferro, apresentando uma 

característica dos passeios públicos e praças do século XIX. Essa praça se integrava 

harmoniosamente às fachadas dos casarões e (Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Praça Benedito Leite em 1908. Fonte: Álbum do Maranhão, 1908. 



Ao longo do século XX, muitos desses espaços sofreram intervenções, principalmente no 

período do governo de Paulo Ramos (1938-1942), quando foram reformadas várias praças 

como a Odorico Mendes, a da Alegria, a João Lisboa, a Antônio Lobo e a Gonçalves Dias. 

Essas intervenções modificaram totalmente o traçado, e eram caracterizadas por possuir 

poucas ou quase nenhuma espécie arbórea, o que nada lembrava o tratamento paisagístico 

antes existentes naqueles locais. 

Foram propostos para o Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico a 

criação de seis praças na área da Praia Grande - a Praça da Criança, a Praça da Seresta, a 

Praça da Pacotilha, a Praça do Reviver, a Praça dos Catraeiros e, a Praça da Fé. Serão 

apresentadas a seguir. Essas praças, de certa forma, modificaram a paisagem urbana da área 

porque foram instaladas em locais onde antes existiam edificações em ruínas (Figura 4.2), e 

serviam de estacionamento ou depósito de lixo. Assim, esses projetos de certa forma 

quebraram a uniformidade ali existente. As autoridades e os técnicos abraçaram essa 

iniciativa porque nas áreas onde as praças foram criadas havia locais de depósito de lixo e 

estacionamento que, de certa forma, não contribuíam para o embelezamento do local. 

Figura. 4.2- Vista de um terreno com edificação em ruínas, que no futuro alojaria a Praça da 
Criança. Fonte: Arquivos DPE, s/d. 

As praças do Reviver, da Praça da Seresta, a Praça dos Catraeiros, a Praça da Pacotilha e a 

Praça da Fé foram projetadas por engenheiros do Departamento de Projetos Especiais – 

DPE (órgão vinculado a FUNCMA) do Governo do Estado, com exceção da Praça da 



Criança que foi de autoria da arquiteta Laís Pereira, contratada pelo Governo do Estado. 

Esses projetos tiveram como objetivo propiciar espaços livres públicos e de convivência 

comunitária, buscando-se atender às necessidades de sombra, encontro, contemplação e 

atividades culturais e artísticas. 

A Praça da Praia Grande foi construída em terreno de propriedade da União, onde existiu 

uma antiga edificação, servindo de estacionamento para carros, carroças e caminhões. Na 

década de 60, esse terreno encontrava-se abandonado e desprovido de qualquer tipo de 

iluminação, ou vegetação, exceto capim e alguns arbustos enraizados nos muros de pedra e 

cal. Esse projeto tinha como objetivo recuperar a paisagem das praças do século XIX, ou 

seja: espaços livres bastante arborizados, vindo assim suprir a carência de áreas verdes do 

centro histórico, propiciando um lugar de descanso e contemplação (CARACAS, 2000:33). 

Esse projeto (1981) foi de autoria do engenheiro Luiz Phelipe Andrès que buscou criar uma 

área para convívio social, bastante arborizada, com alguns caminhos em saibro (Figura 4.3 

e 4.4). O objetivo era proporcionar um grande bosque dentro do centro histórico com 

chafariz e muitas árvores. Esse projeto também previa uma área para estacionamento de 

carroças, que eram tradicionais e um bar na calçada do prédio existente do lado norte 

(CARACAS, 2000:34). 

Figura 4.3 – Vista da Praça da Praia Grande – Presença de canteiros gramados e bancos de cimento. 
Fonte: Arquivo DPE, s/d. 



Figura 4.4 –Praça da Praia Grande em 1981 - Vista das mesas e bancos em concreto, das árvores e 
canteiros. Naquele momento a praça não estava bem conservada Fonte: Arquivo do DPE, s/d. 

Durante sete anos essa praça ficou abandonada e sem manutenção. O mato cresceu, o lixo 

se acumulou, os bancos foram destruídos e a iluminação ficou precária, fatos que se 

agravavam pelo fogo que, no verão, costumava consumir toda a vegetação, pondo em risco 

a comunidade e as áreas vizinhas (CARACAS, 2000:36). 

Com todos esses agravantes, o Governo do Estado, em 1988, propôs nova intervenção na 

praça. O projeto foi de autoria do engenheiro Érico Junqueira Ayres, e contou com a 

redução da área verde, e a idéia de uma área para contemplação deu lugar a novos usos, 

como uma área para shows e apresentações da cultura popular (Figura 4.5 e 4.6). O objetivo 

do projeto era tornar essa praça num grande local para atividades e eventos culturais. Foram 

alargadas as calçadas, instalaram-se mesas e bancos, banheiros públicos; criaram–se 

jardineiras e uma área para apresentações culturais com palco. No terreno, à direita da 

praça, adquirido pelo Governo, construiu-se uma grande escadaria que permitiu a ligação 

para o terreno de cota superior, onde posteriormente foi construída a Praça da Pacotilha.



Figura 4.5 - Planta baixa da Praça do Reviver – Proposta de intervenção de 1998. Fonte: Arquivo 
DPE, s/d. 

Figura 4.6 – Vista dos bancos em concreto e calçamento da Praça do Reviver e, no fundo, 
observam-se as árvores e a escadaria, esta dando acesso à Praça da Pacotilha. Fonte: autora, 1997. 



A Praça da Pacotilha (1989), também de autoria do engenheiro Érico Junqueira Ayres, 

propunha uma grande área livre ladeada por árvores como jambeiros, acácias, ipê roxo, 

palmeira de babaçu, ipê branco e pitombeira. No centro da praça, diferenciado através do 

piso, foi proposto um conjunto de jardineiras, cada uma com três jarros, bancos em 

concreto e mesas de concreto para jogos de dama e, ao seu centro, um ipê amarelo, o piso 

da área central que formava um círculo era cimentado e, para o restante da praça, foram 

propostos blocos de cimento. O traçado foi respeitado, mas as árvores, que o ladeavam e a 

do centro não foram todas plantadas, o que fez que essa praça fosse a menos utilizada 

(Figura 4.7 e 4.8) 

Figura 4.7 – Planta baixa do projeto da Praça da Pacotilha (1989). Fonte: Arquivo DPE, s/d. 



Figura 4.8– Vista Praça da Pacotilha – Presença das mesas para jogos de damas, a luminária tipo 
lampião segue o padrão das existentes em todo centro histórico. A arborização existente localiza-se 

apenas no fundo da praça ao lado esquerdo. Fonte: José Marcelo E. Santo, 1999. 

A praça da Seresta (1988) foi construída numa área onde existiu uma edificação em ruínas, 

de propriedade particular. Abandonada, acabou por servir de estacionamento para algumas 

repartições públicas próximas do local. Como toda a área da Praia Grande estava sendo 

restaurada, o então governador do Estado propôs que esse terreno também recebesse 

melhoramentos. Assim, o engenheiro Érico Junqueira Ayres pensou numa praça onde os 

equipamentos urbanos fossem bastante simples e fáceis de ser deslocados, caso o 

proprietário se manifestasse quanto à devolução do terreno.

As jardineiras da Praça da Seresta foram instaladas com plantas ornamentais, em 

substituição a áreas verdes ou vegetação de maior porte, além de bancos, pórtico e um 

pequeno parlatório, que tinha o objetivo de ser utilizado para a recitação de poesias, 



músicas e outras atividades artísticas e culturais (Figura 4.9). A idéia do parlatório foi 

inspirada na praça Hyde Park na cidade Londres, na Inglaterra, onde as pessoas, nesse 

parlatório, reclamavam do governo, recitavam poesias, entre outras atividades (Ayres, 

entrevista, 2002). 

Figura 4.9 – Praça da Seresta (planta baixa e perspectiva)– Praça construída no local de uma antiga 
edificação em ruínas. Seu projeto é bastante simples com a presença de bancos e jarros para plantas, 
e um elemento vertical que forma um portal de acesso à referida praça. Possui uma área de 180 m2. 

Fonte: Arquivo do DPE, s/d. 

De acordo com a opinião do engenheiro Érico Junqueira Ayres (entrevista, 2002), a maioria 

dos projetos das praças para a área da Praia Grande teve fins eleitoreiros, de improviso, e 

seu planejamento físico e financeiro era decidido pelo então governador do Estado, 

Epitácio Cafeteira. Assim, os projetos desses espaços foram concepções individualistas de 

engenheiros ou arquitetos, sem discussão com a comunidade local, contudo com aval e 

orientações dos dirigentes do Governo do Estado.



Apesar do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico ser uma ação do 

Governo do Estado, o Município de São Luís vem trabalhando para a conservação dos 

espaços públicos do centro histórico. Este caso da reforma da Praça da Misericórdia (Figura 

4.10 e 4.11) que manteve as características originais, no que tange ao traçado e à vegetação, 

contudo falhou ao criar uma mureta que separa os dois canteiros entre a praça e a rua.

Figura 4.10 – Vista da Praça da Misericórdia. Fonte: autora, 2002. 

Figura 4.11 – Planta baixa da Praça da Misericórdia. Fonte: autora, 2002. 



Outro programa da Prefeitura, buscando a conservação dos locais públicos é o “Adote uma 

Praça”. Nele uma empresa pública adota o espaço, trata de sua limpeza e manutenção. 

Apesar de oportuno, crê-se que devem-se rever alguns itens desse programa, a fim de 

evitar-se que empresários interfiram de forma impositiva nesses espaços, como foi o caso 

da Praça Odorico Mendes (Figura 4.12), onde a empresa Bob´s (rede de Lanchonetes), 

pavimentou parte de um canteiro existente nessa praça, além de instalar uma lona 

tencionada para proteger os freqüentadores contra chuva ou sol. Essa lona, de certa forma, 

interfere e agride a paisagem local. 

Figura 4.12 –Praça Odorico Mendes – Vista da lona tencionada para proteção dos freqüentadores da 
lanchonete. Fonte: autora,2002. 

Outro programa da Prefeitura é o “Arte Pública”. Tem como objetivo encaminhar ações 

adequadas de limpeza e conservação dos principais monumentos encontrados nos 

logradouros públicos, já que muitos desses encontram-se com sujeira acumulada, 

principalmente por causa de pichações e os efeitos danosos da propaganda eleitoral. As 

ações de limpeza devem considerar o caráter particular desses bens públicos, na sua maioria 

preservados pelas legislações específicas de tombamento, e em alguns casos, preservados 

por profundos laços de afetividade da população vizinha (Figura 4.13). Esse programa 

conta com a parceria da iniciativa privada. Os monumentos já contemplados com esse 



programa foram o busto de Odorico Mendes na praça de mesmo nome; a estátua do escritor 

Benedito Leite, a estátua de João Lisboa, a estátua de Gonçalves Dias. Infelizmente alguns 

desses monumentos já se encontram pichados em decorrência do vandalismo que se alastra 

por toda a cidade. 

Figura 4.13–Vista da limpeza do Monumento a Benedito Leite na Praça de mesmo nome no Centro 
Histórico. Fonte: IPLAM,1999. 

A Prefeitura de São Luís preocupada com o empenho na execução e implementação de 

ações voltadas à manutenção e requalificação dos espaços de uso público, criou, em agosto 

de 2001, a Comissão de Arte Pública e Equipamentos Urbanos que tem como objetivo 

assessorar, analisar e aprovar os projetos de instalação de novos equipamentos artísticos 

(monumentos, painéis, placas e fontes) elaborados e a serem implantados pelas 

administrações municipal, estadual e federal, assim como toda e qualquer intervenção de 

reforma e recuperação nos referidos elementos existentes na cidade.  

A seguir, serão apresentadas a contextualização das praças no centro histórico de São Luís 

desde o surgimento da cidade, assim como as intervenções dos espaços públicos 

implantados com o programa de preservação e revitalização do centro histórico de São 

Luís.



4.2. Os Projetos de Praças 

Os senhores de Rasilly e de La Ravardière, desejando construir um forte, 
tanto para segurança dos franceses como para defesa do país, escolheram 
uma bela praça, muito indicada esse fim por se achar numa alta montanha e 
na ponta de um rochedo inacessível e mais elevado do que todos os outros e 
donde se descortina o terreno a perder de vista; assim entrincheirado, 
formando um baluarte do lado da terra firme, é inconquistável e tanto mais 
forte quanto cercado quase por completo por dois rios muito profundos e 
largos que desembocam no mar ao pé do dito rochedo, onde se acha o único 
porto da ilha do Maranhão capaz de abrigar navios de mil a mil e duzentas 
toneladas, os quais nele pode fundear com segurança (ABBEVILLE, 
1975:58) Grifo nosso. 

Essa foi uma das primeiras narrativas da paisagem da cidade vislumbrada por um dos 

frades capuchinhos que estiveram em São Luís no início do século XVII, para fundação 

da cidade, em 08 de setembro de 1612. Dessa paisagem inicial são ressaltados os 

elementos naturais que integraram o ambiente da época. 

O forte descrito na narrativa recebeu o nome de Saint Louis, e foi a principal construção 

francesa na Upaon- Açu, ilha denominada pelos índios Tupinambás, sempre mais 

simpáticos aos franceses que aos lusitanos, aproximaram suas construções de pau e 

folha de pindoba no entorno do forte, formando, juntamente com barracões de madeira 

para guarda de mercadorias construídos pelos recém chegados, o embrião da primeira 

praça da cidade, hoje denominada Dom Pedro II (IPLAM, 2002). 

Foi nesse espaço (Futura Praça Dom Pedro II) que os missionários capuchinhos da 

expedição francesa rezaram a primeira missa no Maranhão e ergueram uma cruz (Figura 

4.14). Pouco tempo depois, em novembro de 1612, hastearam ao lado da cruz o 

estandarte real das flores de lis e fizeram públicas as leis institucionais que, em nome da 

coroa, outorgaram ao estado e colônia recém fundados (ANDRÈS, 1998:109)  



Figura 4.14 – Vista do local, em 1641, onde posteriormente será a  Praça Dom Pedro II. Essa 
praça surgiu durante a ocupação da cidade e constituiu núcleo estratégico do poder, sacro e 

temporal, onde se instalaram a principal igreja jesuítica, a guarnição militar, comandada pelos 
capitães –gerais e, posteriormente, a Câmara Municipal. Fonte: SÃO LUÍS, 1997. 

Nesse contexto, verifica-se que a construção da paisagem urbana da cidade de São Luís 

sempre esteve ligada ao surgimento dos espaços públicos. Esses espaços, geralmente, 

largos e praças sempre estavam associados às funções religiosas e governamentais, 

traduzindo ambientes de reuniões solenes (SILVA FILHO, 1998).  

É interessante frisar que as praças de São Luís sempre tiveram o caráter público, 

diferentemente de outras cidades do Brasil, onde esses espaços, geralmente, surgiram de 

jardins de particulares. Essa constatação verificou-se em decorrência de um modelo de 

arquitetura exportado de Portugal, onde as residências encontravam-se sobre o 

alinhamento das vias e as paredes laterais sobre os limites do terreno. Os jardins só 

foram introduzidos nas residências do centro histórico de São Luís, no final do século 

XIX. GODINHO E LINDEBERG (1906: 155) ressaltam em seu livro Norte do Brasil 

esse aspecto: 



“[...] uma prova evidente disso é a falta de jardins particulares. Raríssima são as 
casas a cujo lados ou em sua frente se encontrem canteiros. Os architectos 
preocupam-se pouco em arejar as casas [...]”. 

À medida que a cidade foi crescendo para leste, de acordo com o plano urbanístico do 

engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita, os espaços públicos foram surgindo na 

cidade (Figura 4.15), como foi o caso do largo do Carmo (1627) e do largo de São João 

e Mercês (1665). Esse plano, de origem renascentista correspondia a um traçado 

ortogonal de arruamento que serviu de diretriz para a malha urbana de expansão da 

nascente cidade. 

Figura 4.15 – Planta de São Luís em 1640. Esta planta já apresenta alguns espaços livres, que 
foram surgindo com a evolução da cidade, como o Largo do Carmo e, a Praça Antônio Lobo 

(demarcados). Fonte: SÃO LUÍS, 1992 - sobreposição de nomes pela autora. 

Assim, a cidade foi crescendo seguindo o modelo urbano de Frias de Mesquita. 

Apresentava praças (as plazas mayores e plazas de armas espanholas), e ruas 

ortogonais, orientadas de acordo com os pontos cardeais. As fachadas dos edifícios 

deveriam ser concebidas com o máximo de regularidade, com simetria e belas visuais, 

marcando assim o modelo implantado pelo espanhóis em suas cidades coloniais.  



São Luís seguiu esse modelo ao longo dos séculos XVIII e XIX, na medida em que se 

expandiu em direção ao interior da ilha. A partir desse traçado original, a formação e o 

desenvolvimento dos espaços públicos e privados em São Luís prosseguiram de forma 

diferenciada do modelo de logradouros coloniais do resto do país, tipicamente 

portugueses, que submeteram seu desenho urbano à topografia, como se apresenta em 

Alcântara. “[...] se o descobridor lusitano era um homem do Renascimento, como 

urbanista era um homem da Idade Média, abrindo ruas ao gosto da topografia local e 

sem o menor cuidado com as dimensões reguladoras” (MARX, 1980:45). 

Documentos fotográficos do final do século XIX revelam uma cidade bem arborizada, bem 

tratada, inclusive com diversificados equipamentos urbanos. Praças e jardins apresentavam-se 

limpos e bem mantidos, freqüentados pela sociedade. Isso graças a um série de melhoramentos 

urbanos que abrangeu: o calçamento de diversas ruas, implantação do Cais da Sagração (antigo 

Passeio Público, hoje, avenida Beira Mar), a reurbanização das principais praças da cidade, 

como a Praça da Misericórdia, o Largo do Quartel, a Praça Odorico Mendes (Figura 4.16), a 

João Lisboa e a Benedito Leite. Com essa iniciativa, ruas e praças eram bem calçadas e 

arborizadas, sendo, portanto, bastante valorizadas (VIEIRA FILHO, 1971). 

Dizemos, sem receio de errar, que no norte, onde há maior zelo pelos jardins 
públicos é no Maranhão. 
O largo do Carmo, a praça Benedito Leite, a praça Odorico Mendes, são 
outros tantos primores de jardins, embora pequenos. 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 e LINDENBERG, 1906: 156 e 
157).



Figura 4.16 - Praça Odorico Mendes – Vista dos canteiros gramados e do mobiliário urbano 
Fonte: Álbum do Maranhão, 1908.

Com a chegada do século XX, essas praças foram sofrendo reformas que aos poucos 

foram modificando a sua configuração e beleza. Contudo a vegetação foi desprezada, 

assim dizia a “Leitura Ilustrada” em 1925: “Ah! Os jardins! Escrevia o articulista. Nem 

é bom falar. O que foram êles dantes, sob administrações criteriosas e progressistas! 

Bem tratados, carinhosamente tratados, cada praça ou avenida de S. Luís tinha um 

jardim florido, que deslumbrava os adventícios, pela beleza, encanto e poesia, e eram 

falados, gabados e tidos como o mais belo patrimônio da cidade. E hoje? Nem canteiros 

,nem flores e...nem bancos” (VIEIRA FILHO, 1971:24). 

Hoje, a cidade de São Luís apresenta um universo de 518 espaços livres públicos 

(IMPUR, 2003), dos quais 42 se encontram no centro histórico de São Luís (Mapa 4.1. e 

4.2), e desses, 34 são praças. Estão divididos em três zonas, de acordo com o Plano 

Diretor de 1992, Lei N.º 3.252. Na Zona de Proteção Histórica- ZPH, temos a área 

federal que possui uma área de 60 ha e possui 11 praças e dois largos; e na área estadual 

(160 ha), 14 praças, dois largos e um parque. A Zona Central - ZC e a Zona de Interesse 

Social- ZIS (173 ha) apresentam nove praças e um parque (IPLAM, 2002). 



MAPA 4.1. – mapa dos Espaços Livres de São Luís , com destaque para área do centro 

Histórico. Fonte: IMPUR, 2003. 



Mapa 4.2 – Mapa dos Espaços Livres do Centro Histórico de São Luís, ressaltando as 3 praças 
escolhidas. Fonte: IPLAM, 2002 e sobreposição dos espaços livres pela autora. 
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Essas praças apresentam diferentes dimensões, formas de tratamento, funções e 

equipamentos. No que se refere às dimensões, elas variam de 180 m , como a Praça da 

Seresta; até 14.000 m , como a Praça Maria Aragão. É interessante ressaltar-se que a 

praça Maria Aragão é um projeto do arquiteto Oscar Neiemeyer. As formas de 

tratamento das praças compreendem desde o estilo formal francês da Praça Benedito 

Leite até o modelo de praças secas das cidades medievais, a exemplo da Praça Maria 

Aragão (Figura 4.17), que possui uma grande espaço voltado para atividades culturais, 

assim como um palco e restaurante, a vegetação não foi proposta no projeto.

Figura 4.17 – Praça Maria Aragão, projeto de reforma – Perspectiva. Fonte: IPLAM, 2002.

Com relação às suas funções, as praças de São Luís podem ser consideradas de caráter 

contemplativo, apresentando um conjunto de mobiliário urbano como bancos, coretos, 

quiosques, monumentos (que são considerados uma obra de arte levantada em 

homenagem a alguém, ou para comemorar algum acontecimento notável), a exemplo 

das praças Odorico Mendes e Praça Catulo da Paixão Cearense; chafariz (pequena 

construção provida de uma ou várias bicas por onde escoa água e servia no passado, 

como ponto de abastecimento das comunidades vizinhas, e estava ligado a uma nascente 

de água, canalização ou aqueduto, também destinado ao provimento de água potável ou 

bebedouro de animais), encontrado na praça da Misericórdia. 

Outra função de praça, encontrada no centro histórico de São Luís, é a recreativa, que 

apresenta equipamentos como, quadras poliesportivas, anfiteatro, palco e playground. A 



única praça do centro histórico de São Luís que possui quadra poliesportiva é a Praça 

Quinta do Macacão. Essa quadra serve de lazer para as comunidades vizinhas e para o 

jardim de infância localizado na mesma praça (Figura 4.18). 

Figura 4.18 – Praça Quinta do Macacão – Vista da quadra poliesportiva e do quiosque, ambas 
em péssimo estado de conservação, como toda a praça. Fonte: autora, 2002. 

A Praça da Criança é um exemplo de praça que apresenta playground e anfiteatro. Essa 

praça fez parte do programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São 

Luís, e foi construída numa área onde antes existia uma ruína de um casarão. Possui 

uma área de 900 m . Segundo Érico Junqueira (entrevista , 2002), para elaborar esse 

projeto foi contratada a arquiteta Laís Pereira. O objetivo principal desse projeto era 

oferecer um local de entretenimento e lazer às crianças do bairro como um 

complemento do projeto de habitação do programa de preservação e revitalização 

(Figura 4.19 e 4.20). 



Figura 4.19 –Praça da Criança no Centro Histórico de São Luís no Maranhão (planta baixa) – 
Essa praça possui alguns mobiliários urbanos como playground com caixa de areia, além de um 

anfiteatro ao ar livre para apresentações de peças, cinemas e outras atividades. Fonte: 
autora,2002.

Figura 4.20 – Vista do playground e anfiteatro da Praça da Criança. Fonte: IPLAM, 2002. 



As espécies vegetais predominantes nas praças do Centro Histórico de São Luís são o 

flamboyant, a amendoeira, o coqueiro da Bahia, a palmeira imperial; o oiti, o ficus, o 

ipê amarelo, a mangueira, dentre outras árvores de grande porte.  

É importante ressaltar-se que cerca de 29% dessas praças (cerca de 10 praças) são 

consideradas históricas, porque têm sua origem ligada a um fato marcante da História da 

cidade. Apresentam, geralmente, o modelo do jardim francês. Contudo, infelizmente, 

esses espaços públicos vêm perdendo suas características históricas pela falta de 

manutenção periódica, ou pelo uso que acaba influenciando na alteração do projeto, 

como ocorreu com a Praça Benedito Leite (Figura 4.21 e 4.22). 

Figura 4.21 - Praça Benedito Leite em 1940 (planta baixa) – A planta apresenta os canteiros 
que buscam uma certa simetria; no centro da praça encontramos a estátua do escritor Benedito 
Leite, que dá o nome à praça; à direita dessa estátua, um quiosque. A vegetação predominante 

eram as palmeiras imperiais. Fonte: autora, 2002. 



Figura 4.22 - Praça Benedito Leite em 1940. Por  esta imagem constata-se a dominância das 
palmeiras imperiais no projeto. Os canteiros eram gramados, e em alguns deles encontravam-se 

pequenos arbustos. Fonte: JORGE,1950. 

As alterações na Praça Benedito Leite, em decorrência do uso, foram realizadas num 

determinado trecho da praça, mais especificadamente no canteiro próximo da esquina 

das ruas da Palma e de Nazaré, onde foi acrescentado um caminho que dividiu o 

canteiro em três partes em função da travessia de pedestres pelo local (Figura 4.23 e 

4.24). Outro exemplo na mesma praça foi a construção de um caminho sobre o canteiro 

próximo do quiosque de venda de souvenirs na direção norte-sul para facilitar o acesso 

dos compradores ao local. Essa alteração poderia ter sido evitada, com a mudança da 

porta de entrada que dá acesso a esse mobiliário, ou seja: o acesso poderia ser realizado 

pela fachada logo em frente do Hotel Central. 



Figura 4.23 - Praça Benedito Leite em 2002 (planta baixa) – O canteiro à esquerda da estátua, 
que fica no centro da praça, foi dividido em decorrência do uso indevido pelos pedestres, como 

meio de diminuir o percurso. Fonte: autora, 2002. 

Figura 4.24 – Vista do canteiro modificado pelo uso na Praça Benedito Leite. Fonte: 
autora,2002. 

Há alterações nos projetos de praças que são implementadas com o objetivo de reverter 

o estado de deterioração e abandono de alguns espaços, como foi o caso das praças da 

Praia Grande - praças construídas no programa de preservação e revitalização do centro 



histórico de São Luís no final da década de (19)80. Todas as propostas de intervenção 

desses espaços modificaram totalmente a paisagem existente, o que gerou uma série de 

críticas em toda a cidade, principalmente por freqüentadores e pelas pessoas que 

transitavam pelo local. Essas intervenções foram realizadas pelo Governo do Estado do 

Maranhão no período que compreende os anos 2000 a 2002, na gestão da Governadora 

Roseana Sarney. 

A Praça do Reviver (2000) passou a chamar-se Praça Nauro Machado, em homenagem 

ao escritor e poeta ainda vivo (Figuras 4.25 e 4.26). O projeto apresenta uma grande 

área central formando um circulo emoldurado por vários bancos e alguns canteiros, 

onde a vegetação limita-se a algumas árvores (existentes na parte posterior) e, alguns 

coqueiros. Uma das críticas a esse projeto diz respeito a construção de uma rampa com 

guarda corpo em aço inoxidável, toda iluminada, que dá acesso ao banheiros. A crítica 

esta voltada principalmente ao material utilizado que rompe (ou até de certa forma 

agride) o caráter antigo da cidade. 

Figura 4.25 – Praça Nauro Machado (planta baixa –projeto proposto) – O projeto propôs várias 
árvores e coqueiros, que, na sua execução, foram suprimidos. Fonte: Arquivo DPE, s/d. 



Figura 4.26 – Praça Nauro Machado (vista) – Observa-se que os canteiros possuem pouca 
arborização. O mobiliário urbano é composto de vários bancos, que se tornam subutilizados, em 

decorrência da não oferta de locais mais arborizados. Fonte: IPLAM, 2002. 

As críticas sobre essas intervenções nas praças da Praia Grande foram vistas e lidas em 

vários jornais da cidade, como foi o caso do Jornal Pequeno do dia 05 de março de 

2002, que retratou a indignação das pessoas que costumavam freqüentá-las. Muitas não 

se conformavam em ver o patrimônio histórico da cidade sendo destruído, como a 

estudante universitária Lorena Farias, de 25 anos, que disse: 

Se a Praia Grande é Patrimônio Histórico, nada pode ser mudado. As praças daqui 
têm história e não podem sofrer conseqüências dessa busca desenfreada pelo 
turismo. O poder público esquece que  o turista vem para São Luís conhecer a 
arquitetura antiga e não estas praças modernizadas. 

Outra reforma que sofreu muitas críticas foi a da Praça dos Catraeiros. No projeto 

original apresentava canteiros e árvores de grande porte (Figura 4.27 e 4.28). Essa praça 

servia de ponto de espera da lancha para a cidade histórica de Alcântara. O piso elevado 

foi proposto para que turistas e usuários pudessem ter uma vista melhor do mar. De 

certa forma ficam mais seguros com relação ao grande fluxo de veículos que se dá ao 

lado desse espaço (Ayres, entrevista, 2002). Essa praça foi nivelada com a rua, para 



servir de pátio para a Casa do Maranhão (casa de exposição das principais 

manifestações folclóricas e culturais do Maranhão). Esse nivelamento acarretou a 

derrubada de árvores que possuíam, no mínimo, uns quinze anos de vida, e não houve 

preocupação em replantá-las, o que fortalece a hipótese de que o poder público não se 

preocupa com a arborização da cidade. No local dessas árvores foram plantados alguns 

coqueiros, que nada lembram, e que dificilmente darão a mesma sensação de bem-estar 

das anteriores. Outro ponto desfavorável dessa reforma foi a retirada do monumento que 

dava nome à praça (Figura 4.29). 

Figura 4.27– Planta Baixa da Praça do Catraeiros (projeto 1989 de Érico Junqueira Ayres) 
Fonte: arquivos DPE, s/d. 



Figura 4.28 – Vista da Praça do Catraeiros em 1996 – Ao fundo vemos o monumento aos 
Catraeiros, que foi destruído com a reforma de março de 2002. Fonte: Arquivo José Marcelo E. 

Santo, 1999. 

Figura 4.29 – Vista da Praça do Catraeiros – Após a reforma, presença de alguns bancos e de 
alguns pequenos coqueiros. O piso, antes de blocos de concreto foi substituído por granito 

apicoado; e, em alguns trechos, por pedra portuguesa. Fonte: autora, 2002.
Outro exemplo de praça que teve seu traçado modificado radicalmente foi a Praça da Fé 

(Figura 4.30 e 4.31). O seu traçado tinha como ponto de partida o cruzamento de quatro 

grandes eixos, no sentido diagonal e longitudinal às ruas circundantes, numa tentativa 



de se criar um espaço no centro onde as pessoas pudessem descansar à sombra das 

árvores (a vegetação foi proposta mais não consta no desenho). Os caminhos largos em 

pedra portuguesa nas cores branca e preta (o proposto era cimentado) levavam o 

visitante ao centro da praça onde se encontrava um monumento, que representava um 

coração. Esse monumento tornou-se marca registrada do então governador do Estado 

Epitácio Cafeteira, e era bastante comum encontrá-lo em vários canteiros de rotatórias 

da cidade. Essa praça foi construída numa área onde existia uma edificação em ruína, 

sendo a mesma demolida para que os funcionários do então anexo da Secretária de 

Fazenda pudessem ver o mar quando passassem pela rua Portugal (Ayres, entrevista, 

2002).

Figura 4.30 – Planta Baixa Praça da Fé (1989). Fonte: Arquivo do Engenheiro Érico Junqueira 
Ayres, s/d. 



Figura 4.31 –Praça da Fé em 1996 – Vista do piso em pedra portuguesa e dos canteiros 
gramados que davam acesso à área onde ficava o monumento. Fonte: José Marcelo E. Santo, 

1999. 

Com a reforma de março de 2002, a praça ganhou uma grande área , com o objetivo de 

receber atividades culturais. As árvores de grande porte, que estavam distribuídas nos 

antigos canteiros, foram retiradas, sendo algumas delas transplantadas para as laterais da 

praça. Também plantaram coqueiros, por sinal a vegetação predominante dos novos 

projetos das praças da área da Praia Grande (Figura 4.32). 

Figura 4.32 –Praça da Fé - O projeto propôs uma grande área circular, emoldurada por árvores 
(existentes). Fonte: autora, 2002. 



O que se pode observar é que todos os novos projetos de praça implantados na área da 

Praia Grande seguiram um tipo padrão, caracterizado pela repetição de um desenho com 

demarcações e componentes semelhantes, como pedra portuguesa e granito utilizados 

no piso, vegetação de coqueiros, o mobiliário urbano contendo lampião e bancos em 

madeira e ferro. Foram propostos poucos canteiros; os existentes estão na Praça da 

Pacotilha; o da Praça Nauro Machado foi revestido em novembro de 2002. Esses 

projetos buscaram de certa forma inspiração nos modelos de praças européias, também 

chamadas de praças duras, isto é, praça sem qualquer tipo de vegetação. 

Em alguns casos a população apoiou as intervenções do Governo do Estado, como foi o 

caso da Praça do Pescador, que antes era um depósito de lixo a céu aberto. A praça foi 

toda urbanizada, com bancos, grama e calçamento. Os trinta e dois boxes de venda de 

peixes e lanches existentes foram distribuídos nos três quiosques construídos (cada um 

com capacidade de receber oito boxes) localizam-se ao norte da praça (Figura 4.33 e 

4.34). A reforma dessa praça realizou-se na etapa final dos serviços de ruas e calçadas 

do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís sem contar com projeto 

paisagístico. O traçado consolidou os caminhos marcados pelas pessoas no dia a dia 

Figura 4.33 - Planta da Praça Pescador. Fonte: autora, 2003. 



Figura 4.34 – Vista da Praça do Pescador. Fonte: autora,2004. 

Outros projetos de reforma de praças, ocorridos no Centro Histórico referem-se aos 

Projetos Viva Madre Deus (1997-1999) e Viva Desterro (1997-1998). Da mesma forma 

que os outros citados anteriormente, não demostraram preocupação em conservar o 

existente, e nem em discutir as propostas com a comunidade. 

Enfim, observamos que as intervenções nas praças da Praia Grande não visaram a 

conservação dos elementos constituintes do projeto paisagístico, e também a 

participação da comunidade que freqüenta e transita pelo local. Isso acarretou 

insatisfação e sérias críticas aos projetos, refletindo na sua baixa manutenção e 

conservação. Daí a importância da participação da comunidade na elaboração e 

implementação dos futuros projetos, e de sua aprovação em conjunto pelas três esferas 

do Governo (federal, estadual e municipal), a fim de que se consolide um processo de 

conservação urbana e integrada no Centro Histórico de São Luís. 



4.3. Considerações Finais 

Neste capítulo, apresentamos inicialmente o programa de preservação e revitalização do 

Centro Histórico de São Luís. No seu primeiro momento ficou restrito a trabalhos 

teóricos, que descreviam o patrimônio urbano e edificado. As primeiras ações concretas 

desse programa foram verificadas nas edificações, e só posteriormente nos espaços 

públicos.

O ano de 1979 constituiu  o marco da conservação urbana da cidade de São Luís do 

Maranhão, com o lançamento do livro do Arquiteto Jonh Giseger, “Renovação Urbana 

da Praia Grande – São Luís – MA”. Apesar do uso equivocado  do termo renovação, 

esse trabalho guarda, em seu conteúdo, cuidado e preocupação com os principais 

elementos das edificações da área da Praia Grande. Área, esta, que recebeu os maiores 

investimentos, por ocasião desse programa. A área da Praia Grande compreende cerca 

de 20% de todo Centro Histórico, restando 80%, que vêm perdendo gradativamente 

aspectos da história de nossa cidade, passando a constituir forte motivo de nossas 

preocupações. 

As intervenções nos espaços livres do Centro Histórico de São Luís seguiram o mesmo 

padrão das propostas implantadas em outras cidades brasileiras em que a população não 

foi consultada, gerando-se o mau uso. Outro ponto a ser ressaltado é a falta de 

manutenção desses espaços em todo o Centro Histórico, levando à perda gradativa do 

seus valores históricos e culturais; portanto, um problema grave que a Prefeitura de São 

Luís se propõe minimizar em 2004. 

No momento, a Municipalidadede São Luís pretende lançar o programa Guardiões da 

Praça, que inicialmente será implantado nas praças históricas de maior fluxo turístico, 

em que uma pessoa (guardião) será o responsável pela manutenção do espaço, através 

da limpeza e cuidado da vegetação, assim como fornecerá informações sobre a história 

da praça para os interessados. As praças contempladas com esse programa deverão 

receber tratamento especial de poda, limpeza periódica, pintura e recuperação de 

canteiros e passeios. 



Sobre a questão do planejamento dos espaços livres públicos de São Luís, a Prefeitura 

de iniciou em outubro de 2002 um trabalho de levantamento e diagnóstico. Este estudo 

culminou com o Plano Municipal da Paisagem lançado em março de 2003, a partir da 

parceria com os escritórios de paisagismo Rosa Grena Kliass de São Paulo e Oicos de 

Fortaleza. Infelizmente, esse plano trouxe apenas um diagnóstico da paisagem da cidade 

e sugestões de áreas para futuros projetos, não sendo contempladas ações que visem 

intervir na melhoria da paisagem como foi a proposta inicial desse plano. 

A seguir apresentaremos aspectos históricos e as intervenções físicas nas praças em 

estudo.



Capítulo 5 – ALTERAÇÕES NOS PROJETOS DA PRAÇA 

ANTÔNIO LOBO, PRAÇA JOÃO LISBOA E PRAÇA 

GONÇALVES DIAS 

Este capítulo apresenta aspectos históricos das praças selecionadas - Praça Antônio Lobo, 

Praça João Lisboa e Praça Gonçalves Dias -, através dos quais foi possível identificar as 

alterações no traçado, na vegetação e no mobiliário urbano.  

O traçado expressa formas e aspectos culturais, o que leva à compreensão de que a cidade 

pode ser decifrada através de suas formas e tipologias arquitetônicas e urbanas, assim como se 

lê e decifra um texto (ROLNIK, 1995: 18). As alterações no traçado estão relacionadas aos 

caminhos de pedestres e ao desenho formado pelos canteiros. Serão levadas em conta, 

também, as modificações ocorridas nas edificações que formam o entorno das praças. Como 

se sabe, a morfologia de uma praça resulta de uma composição com vários elementos, entre 

eles as edificações que se inserem ao seu redor, por exemplo, a presença de uma igreja, 

devido à importância do poder religioso, principalmente no período do Brasil Colônia. Assim, 

tais construções acabam constituindo “as paredes laterais” desses espaços, onde cada fachada 

é uma unidade, dentro de uma totalidade que se relaciona com as outras. Por isso, alterações 

parciais, sem considerar-se a totalidade podem mudar a composição e, conseqüentemente, 

descaracterizar a paisagem de todo um conjunto (KOHLSDORF, 1996:153). As alterações na 

vegetação podem ser constatadas, sem a devida avaliação de especialistas, e podem 

descaracterizar fortemente o projeto original.

Quanto às alterações no mobiliário urbano de serviços - que compreendem os telefones 

públicos, caixas de correio, lixeiras, abrigo de ônibus, cabines policiais, postes de iluminação 

e protetores de árvores -, e do mobiliário de sinalização das praças - pelas placas de ruas e 

informativas, placas de trânsito e semafórica - foram constatadas a partir da comparação com 

fotos antigas datadas do final da década de (19)40 até os dias atuais, pesquisa em relatos 

oficiais de períodos históricos, assim como através de entrevistas com os usuários e técnicos. 

Tal procedimento deve-se ao fato de que os registros antigos existentes eram de caráter 

geográfico, valendo-se de representações esquemáticas em mapas com informações sobre os 

centros urbanos e, sobretudo, quanto ao sistema de defesa (REIS, 2000:13).



O mobiliário urbano pode ser motivo de identificação do lugar- a exemplo do Rio de Janeiro – 

ou se apresentar de forma padronizada – como em Curitiba, no Paraná. Essa personalização 

do espaço pode tornar a cidade mais legível e é, nessa medida, que o Programa Rio Cidade 

mostra tal identificação nos bairros de Ipanema e Leblon, que passaram a ter suas marcas bem 

definidas pelos projetos exclusivos de mobiliário urbano; ao contrário de Curitiba, onde a 

padronização do mobiliário se deu em toda cidade. Para Lynch (1997, apud MOURTHÉ, 

1998:18), uma cidade legível é aquela “cujas freguesias, sinais de delimitação ou vias são 

facilmente identificáveis e passíveis de agrupamento em estruturas globais”.  

É importante ressaltar-se que as análises das alterações dar-se-ão a partir dos projetos 

implantados na gestão do interventor federal, Dr. Paulo Martins de Sousa Ramos1, no ato da 

implantação do Programa de Melhoramentos que previa uma série de medidas de caráter 

higienista 2, que buscava substituir a paisagem colonial por uma imagem mais moderna, estilo 

dominante na época. Esse modo de transformação da cidade destruía para depois reconstruir, 

através da criação de grandes eixos visuais, com a implantação de avenidas largas em 1941, a 

exemplo da Avenida Magalhães de Almeida e da Avenida Getúlio Vargas. Por sua vez, outro 

tipo de intervenção urbana envolveu questões de ordem estética e higiênica que objetivavam 

sanear a cidade, com o incentivo à construção de casas modernas, assim como à demolição de 

casarões antigos que eram considerados insalubres, além de serviços de arborização e 

jardinagem, englobando vários espaços livres públicos do centro histórico de São Luís, como 

as Praças Antônio Lobo, Praça João Lisboa e Praça Gonçalves Dias, objetos desta dissertação. 

Os programas de melhoramentos não se restringiram somente à cidade de São Luís do 

Maranhão. Há notícias de que em Recife, capital do Estado de Pernambuco, nesse mesmo 

período, houve um programa de reformas urbanas na gestão do prefeito Antônio Novaes Filho 

(1937 – 1945). O programa de melhoramentos em Recife buscou o remodelamento dos 

bairros de Santo Antônio e São José de modo a modificar a composição colonial vigente por 

preceitos do urbanismo moderno (PONTUAL, 2001). Cabe ressaltar, portanto, que ambos os 

programas, quer seja em São Luís quer na cidade do Recife, tinham objetivos comuns que 

buscavam modificar a feição colonial por ares mais modernos.  

                                                          
1 Na gestão do interventor federal Dr.,. Paulo Martins Ramos o Prefeito de São Luís era Pedro Neiva de Santana 
responsável pelas várias intervenções urbanísticas na cidade de São Luís. 
2 Entre as medidas de caráter higienista podemos citar investimentos em edifícios hospitalares, como a reforma 
do Hospital Geral, do Instituto Oswaldo Cruz e da Maternidade e Hospital Infantil, a taxação aos cortiços  e 
casas na área central da cidade.



5.1. A Praça Antônio Lobo 

Localizada entre a Rua São João e o Beco do Seminário, próximo da Igreja e Convento de 

Santo Antônio e da Escola Modelo Benedito Leite, a Praça Antônio Lobo, neste trabalho, 

abrange o conjunto das Praças Antônio Lobo e Antônio Vieira. Essa praça está inserida no 

conjunto tombado pelo Governo do Estado, pelo Decreto Lei n.º 10.089, de 06 de março de 

1986, assim como na área inscrita na lista de Cidades Patrimônio Mundial da UNESCO, em 

1997.

A Praça Antônio Lobo surgiu por conta da construção da Igreja e do Convento de Santo 

Antônio, ao lado dos quais se instalaram pequenas edificações que formaram a freguesia do 

São Francisco, como foi descrito por Claude d´Abbeville em 1613, em seu livro História da 

missão dos capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas:

A mil ou mil e duzentos passos desse local (forte São Luís), deparamos com um belo e 
aprazível lugar, onde existe uma fonte, particularmente bonita de excelentes águas vivas e 
claras. Correm para o mar e é a fonte cercada de palmeiras, guacos, murtas e outras árvores 
maravilhosamente grandes e copadas, sobre as quais se vêem muitas vezes monos, macacas 
e micos que vão beber água. 
Nesse lugar delicioso, derrubaram os índios tupinambás grande número de árvores e, um 
pouco acima da dita fonte construíram  uma cabana espaçosa e comprida para servir-nos de 
habitação, e outra ao lado para a capela e a celebração do Santo Sacrifício da missa. E deu-
se a esse conjunto de construções o nome e convento de São Francisco (ABBEVILLE, 
1975:58). 

Essas pequenas edificações delimitaram, de certa forma, o traçado do largo, composto por um 

grande espaço livre que buscava valorizar a principal edificação do local, a Igreja de Santo 

Antônio. Na concepção de Camillo Sitte (1992), esse logradouro enquadra-se na categoria de 

praça de profundidade como mostra o registro fotográfico de 1908 (Figura 5.1 e 5.2). Por esta 

foto, verifica-se a existência de uma delimitação no piso que indicava áreas destinadas ao 

trânsito de pedestre e carroças, assim como uma área verde constituída por um grande espaço 

gramado, sem qualquer tipo de massa arbórea ou arbustiva e mobiliário urbano, características 

que marcaram os espaços públicos do período colonial.



Figura 5.1 – Vista do então Largo de Santo Antônio, em 1908. Fonte: Álbum do Maranhão, 1908.

Fig. 5.2 – Planta baixa do Largo de Santo Antônio, em 1908 – Reconstituição a partir de fotografias. 
Fonte: autora, 2002. 

Alguns anos depois, o então Largo de Santo Antônio já apresentava um novo traçado, 

composto por três grandes canteiros que davam a impressão de serem os jardins dos sobrados 

e casarões que faziam parte da morfologia urbana da área.  



Estes canteiros já apresentavam modesto tratamento paisagístico, com a implantação de 

algumas árvores, que tinham a intenção de formar uma pequena alameda que levariam os 

transeuntes em direção à Igreja de Santo Antônio, o que indica a existência de um projeto 

bastante singelo para o local, cujo o mobiliário urbano consistia em luminárias trabalhadas em 

ferro (Figura 5.3 e 5.4).

Figura 5.3– Vista do então Largo de Santo Antônio com a igreja como pano de fundo. Fonte: Álbum do 
Maranhão, 1923. 

Figura 5.4 – Planta baixa do Largo de Santo Antônio, em 1915– Reconstituição a partir de fotografias. 
Fonte: autora, 2002. 



Em 1917, o Largo de Santo Antônio passou a chamar-se Praça Antônio Lobo, através da 

Resolução da Câmara Municipal, a 20 de abril, em homenagem àquele líder intelectual, que 

residiu no sobrado n.º 33 desse logradouro em seus últimos dias de vida. No ato dessa 

resolução foi inaugurado o busto – instalado no centro da praça - em homenagem a Antônio 

Lobo, obra do escultor Celso Antônio de Meneses (MORAES, 1993 e LIMA, 2002). Já em 

1939, a Praça Antônio Lobo encontrava-se totalmente abandonada, necessitando de reparos 

urgentes. Em decorrência desse estado foi proposta uma reforma que modificou radicalmente 

o seu traçado. Tal proposta fez parte do Programa de Intervenções de Ordem Estética e 

Higiênica, efetuadas na administração do Dr. Paulo Ramos (1936-1942), com intuito de dar a 

São Luís uma fisionomia de cidade moderna, que rompia com a tradicional paisagem herdada 

da colônia. Assim sendo, o projeto propôs um traçado com dois lances de canteiros que se 

desenvolviam em direção à Igreja de Santo Antônio. O primeiro lance, que apresentava a 

maior área com aproximadamente 614, 94 m², recebeu um traçado geométrico clássico com 

formas regulares (Figura 5.5), cujo ponto focal é o busto do escritor Antônio Lobo. No 

momento da reforma era ladeado por dois canteiros em forma de meia lua. Do busto do 

escritor partiam os demais canteiros, que foram distribuídos simetricamente por toda a praça. 

Estes canteiros encontravam-se no nível da praça, ou seja, não havia diferenciação dos 

caminhos com as áreas gramadas (Figura 5.6).

Figura 5.5 – Planta baixa da Praça Antônio Lobo, em 1939– Reconstituição a partir de fotografias. 
Fonte: autora, 2002.



Figura 5.6 – Vista parcial da Praça Antônio Lobo, 1940. Fonte: JORGE, 1950. 

Esta área recebeu iluminação subterrânea, doze bancos e oito postes em cimento armado, o 

piso com desenho geométrico nas laterais e no centro da praça emoldurando o busto do 

escritor Antônio Lobo, em cimento nas cores branca e vermelha. Não foi proposto nenhum 

tipo de vegetação arbórea e arbustiva para esta área. Tal reforma fez parte do relatório 

apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil pelo Dr. Paulo Ramos, 

interventor do Governo Federal no Maranhão (MARANHÃO,1939:37): 

A praça Antônio Lobo, antigo logradouro público, sempre entregue ao maior abandono, foi 
inteiramente reformado, por ocasião dos festejos comemorativos do centenário do 
Seminário Santo Antônio. É hoje uma das mais belas praças da cidade, dotada de moderna 
instalação elétrica, tendo sido substituído o pedestal, de incrível mau gosto, em que se 
assentava o busto do escritor maranhense de que tem o nome. Na execução destes serviços, 
foi despendida importância superior a 100:000$000. 

Para o segundo lance da Praça Antônio Lobo, que compreende uma área de 44,75 m², 

localizado logo em frente à Igreja de Santo Antônio, foram propostos dois canteiros, com 

quatro bancos e dois postes que seguiam o mesmo padrão do outro trecho, o piso também 

recebeu desenho geométrico nas laterais e uma rosácea ao centro. Neste trecho foram 

plantados pequenos arbustos (Figura 5.7). 



Esse projeto estava relacionado a uma nova expressão de projetos paisagísticos implantados 

no Brasil, no final da década de (19)30, e caracterizada pela existência de pisos com 

paginações em desenhos geométricos. O mobiliário urbano limita-se a bancos de concreto e 

os elementos decorativos, como estátuas e monumentos. 

Figura 5.7 – Vista da Praça Antônio Lobo, trecho logo em frente da Igreja de Santo Antônio. Vista do mobiliário 
urbano e dos canteiros com vegetação arbustiva. Fonte: JORGE, 1950. 

A Praça Antônio Lobo manteve a sua função de espaço contemplativo e, com a inserção de 

bancos e postes que iluminaram mais a área, houve a possibilidade de que a comunidade 

permanecesse por mais tempo no local após as missas, o que lhe fortaleceu a função de 

convivência social. 

Após a reforma de 1939, a Praça Antônio Lobo sofreu pequenas intervenções no seu traçado, 

principalmente nos canteiros gramados em forma de “meia-lua” que ladeavam o busto do 

escritor Antônio Lobo. Esses canteiros foram revestidos com cimento na década de (19)70, 

pois eram pisoteados pelos usuários da praça; a intenção, ao fecha-los, foi melhorar a 

circulação, já que os mesmos acabavam por tornar-se um obstáculo aos transeuntes da praça. 

A mesma solução foi implantada na menor área da praça, que se encontra logo em frente da 

Igreja de Santo Antônio. 

Outra modificação ocorreu nos canteiros. Foi a criação de uma borda com aproximadamente 

10 (dez) centímetros de altura, intervenção realizada pelo governo municipal, com o objetivo 

de impedir que os usuários circulassem por cima deles (Figura 5.8).  



Figura 5.8 – Vista dos canteiros gramados, já elevados da Praça Antônio Lobo na década de (19)70. A praça 
estava bem conservada, assim como os bancos. Fonte: arquivo pessoal Ricardo Baquil.

Na década de (19)80, mais uma vez os canteiros foram elevados, pois os usuários 

continuavam a cortar caminhos por cima dos gramados dos canteiros. Esse detalhe acabou 

criando um local que serve de recanto para alunos da Escola Modelo Benedito Leite (Figura 

5.9).

Figura 5.9 –Vista dos alunos da Escola Modelo utilizando os canteiros elevados como bancos. Fonte: autora, 
2003. 



Em 1997, a menor área da praça, junto da Igreja de Santo Antônio, passou a chamar-se Praça 

Antônio Vieira, como forma de homenagear o 300º Aniversário de morte do Padre Antônio 

Vieira.

Objetivando comemorar esse aniversário, a Comunidade Luso-Brasileira solicitou à Prefeitura 

Municipal de São Luís, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município, a 

elaboração de um projeto para a área, e aquela comunidade encarregar-se-ia de fazer a obra, 

que deveria ficar pronta na época dos festejos do 300º aniversário de morte do Padre Antônio 

Vieira, em julho de 1997. Dessa forma, os recursos para a obra foram provenientes daquela 

Sociedade, formada por trezentos portugueses residentes no Maranhão. Atualmente a 

Comunidade Luso- Brasileira, que mantém o Hospital Português – um dos mais antigos da 

Capital -, dedica-se às atividades filantrópicas, como a realização de reformas em igrejas, 

escolas e hospitais. 

Observe-se, entretanto, que, como o dia da festa já estava-se aproximando, a reforma 

completa da área foi suspensa e, na ocasião, foi instalado apenas um espelho-d’água, 

juntamente com um painel em ladrilho, com motivo lembrando ondas do mar, além de uma 

estátua em homenagem ao Padre Antônio Vieira (Figura 5.10 e 5.11). A proposta de 

homenagear o Padre Antônio Vieira foi cumprida, mas os novos elementos implantados no 

local nada contribuíram para melhorar a qualidade deste espaço e, a parede ladrilhada destoa 

com o conjunto arquitetônico da área. 

Figura 5.10 – Praça Antônio Vieira. Vista do espelho-d’água e da estátua do Padre Antônio Vieira. Logo atrás a 
parede azulejada. Observa-se também,que a área da praça servia de estacionamento de veículos. Fonte: autora, 

2000.



Figura 5.11 –Planta baixa da Praça Antônio Lobo, em 2000. Reconstituição a partir de fotografias. Fonte: autora, 
2002.

É interessante ressaltar-se que boa parte do espaço dessa praça, no trecho junto da igreja, 

tomada por veículos, durante o dia. O fato agravava - se nos dias de missa quando os 

automóveis subiam no espaço destinado ao bem-estar dos usuários. 

Em 2000, a Comunidade Luso Brasileira solicitou, novamente, aos arquitetos do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento do Município – IPLAM um projeto que se adequasse aos 

equipamentos instalados em 1997, no trecho em frente da Igreja. Assim, o projeto da Praça 

Antônio Vieira foi dotado de um núcleo em forma circular, formando no piso desenhos de 

peixes estilizados em pedra portuguesa vermelha e preta, que lembram o “Sermão aos 

Peixes”, proferido pelo Padre Antônio Vieira, em 1654. O traçado possui linhas rígidas e 

acha-se delimitado simetricamente por quatro canteiros, que também demarcam o acesso a 

esse espaço. Os canteiros foram gramados e receberam uma massa arbustiva, formada por 

agaves e alguns pequenos arbustos; novas árvores foram plantadas (no local só existia um 

ficus); foi criado um estacionamento para quatro carros, pois anteriormente, os veículos se 

distribuíam desordenadamente pelo espaço e, em alguns casos, ocupando a área destinada aos 

usuários da praça. A praça, também, recebeu nova iluminação: os postes foram projetados de 

acordo com os que existiam em 1939. Este projeto foi todo financiado pelos membros da 

comunidade portuguesa do Maranhão, através da Sociedade Humanitarista, e foram gastos 

cerca de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Os técnicos do IPLAM sugeriram à 



comunidade portuguesa que ampliasse o projeto integrando-a à Praça Antônio Lobo, mas 

infelizmente não houve mais verbas para a execução (Figura 5.12 e 5.13). 

Figura 5.12 – Plantas baixas comparativas da Praça Antônio Lobo antes e depois da reforma de 2000. Observa-se 
que a reforma deteve-se no trecho logo em frente da Igreja. Fonte: autora, 2002. 

Durante o período da reforma da Praça Antônio Vieira, os moradores e “flanelinhas” (que 

trabalham no local) reclamavam da alteração, porque achavam que esta acabaria com as vagas 

de carro que existiam no local. Ressalte-se que essas vagas invadiam o espaço da praça. No 

entanto, os técnicos responsáveis pela obra trataram de explicar e informar à comunidade dos 

benefícios deste projeto, afirmando que tais alterações propiciariam uma praça adequada ao 

descanso e à contemplação. Depois de entregue a obra, em setembro de 2000, a comunidade 

passou a freqüentar a praça e um dos “flanelinhas” do local ficou responsável pela 

manutenção e rega das plantas. Isso afirma a suposição de que um projeto discutido e



aprovado pela comunidade será sempre valorizado e conservado pela mesma, porque ela se 

sente parte do processo de construção desse espaço. 

Figura 5.13 – Vista da Praça Antônio Lobo em 2000. Fonte: autora, 2000. 

Infelizmente, essa reforma não se estendeu para o maior trecho, da Praça Antônio Lobo 

propriamente dita, onde fica o busto do escritor Antônio Lobo, o que causou, de certa forma, 

uma ruptura na visualização da paisagem do logradouro. 

Com relação à vegetação, a Praça Antônio Lobo veio recebendo ao longo dos anos algumas 

espécies de árvores como ficus, hibisco, palmeiras e agaves, que foram plantadas 

principalmente no trecho onde se encontra o busto do escritor Antônio Lobo (Figura 5.14). 

Apesar dessas espécies vegetais terem sido implantadas de forma desordenada, pela ausência 

de um planejamento, conseguiram melhorar o microclima do local, amenizando a radiação 

solar e a umidade da praça, através do sombreamento que reduziu a carga térmica que incidia 

nesse espaço. 



Figura 5.14- Vista da vegetação encontrada na Praça Antônio Lobo. Fonte: autora, 2002. 

Com relação ao mobiliário urbano, a Praça Antônio Lobo apresentava postes trabalhados em 

cimento armado. Esse modelo de poste era uma marca da praça, já que o mesmo não foi 

inserido em outras praças do centro histórico. Mas, como referido anteriormente, esses postes 

foram retirados na década de (19)70, só restando duas unidades, que ladeavam a entrada 

principal da Igreja de Santo Antônio. Esses dois postes serviram de modelo para a 

reconstituição desse mobiliário, com a reforma de 2000, no trecho logo em frente da Igreja. 

Essa opção de retornar com o desenho de um poste da década (19)40, numa intervenção 

recente, foi uma forma de resgatar um elemento morfológico característico do projeto 

original, já que os demais elementos não foram respeitados. 

Com a retirada dos postes em cimento armado, foram implantados postes de ferro que 

seguiam o modelo implantado em outras praças de todo o Centro Histórico (Figura 5.15). Os 

bancos, também, foram desaparecendo gradativamente: dos dezesseis assentos originais 

existentes em 1939, só restaram oito, em decorrência de ações de vandalismo e não foram 

repostos pela Municipalidade. Os três postes em ferro implantados na praça (dois na área onde 

encontra-se o busto do escritor que dá nome ao espaço e um no trecho em frente da igreja) 

mostraram-se desproporcionais ao espaço e não apresentavam o mesmo efeito luminoso que 

os postes de menor proporção davam a essa área.



Figura 5.15 – Vista do poste de ferro com dois lampiões no trecho em frente da igreja de Santo 
Antônio. Fonte: autora, 2000. 

A maioria dos freqüentadores e técnicos entrevistados identificaram mudanças na Praça 

Antônio Lobo e as consideraram ruins, como o aumento de bancas de comerciantes informais 

e de quiosques para vendas de lanches, devido à proximidade com a Escola Benedito Leite. 

Outro ponto apontado foi a diminuição de postes de iluminação e de bancos, principalmente 

na área onde se encontra o busto do escritor Antônio Lobo. Outrossim, os próprios 

freqüentadores e técnicos estão conscientes do mau estado de conservação da Praça Antônio 

Lobo; por isso, quando indagados acerca de sugestões para a melhoria da qualidade do 

espaços, eles apontaram algumas necessidades, como mais segurança, melhoraria nos 

canteiros, através de um tratamento paisagístico, e limpeza constante da área. 

Foi unânime a opinião de que as obras implementadas no trecho denominado Praça Antônio 

Vieira deveriam ter sido expandidas à Praça Antônio Lobo, o que contribuiu com a ruptura da 

paisagem da praça. 

Apesar de todos os problemas relacionados, quanto à conservação e limpeza do espaço, hoje, 

a praça é bastante utilizada por estudantes e por pessoas que moram nas proximidades.  

Assim, a Praça Antônio Lobo a cada dia que passa vem sofrendo várias alterações que 

contribuem para a perda de características históricas e, conseqüentemente, do seu caráter de 



praça histórica, em decorrência do abandono por parte dos órgãos públicos e devido ao 

vandalismo que a cidade sofre constantemente.  

A Praça Antônio Lobo sofreu várias mudanças. As mais visíveis estão relacionadas ao 

traçado, que em parte fora modificado, quer seja pelo fechamento de canteiros quer pela 

remodelação de parte de sua área. A vegetação, apesar de não ser planejada, contribuiu para a 

melhoria do microclima local, mas nada acrescentou à qualidade visual do espaço. Outra 

mudança percebida foi quanto ao mobiliário urbano dessa praça: de original só restam os 

bancos que se encontram bastante danificados no trecho onde fica o busto do escritor Antônio 

Lobo. O quadro 5.1, apresenta um resumo das alterações que ocorreram nesse espaço. 

Quadro 5.1- Resumo alterações praça Antônio Lobo

Década (19)70 Década (19)80 Década (19)90 2000 

Traçado Canteiros em 
formato de meia 
lua foram 
vedados.

Elevação das 
bordas dos 
canteiros. 

O menor trecho 
recebeu espelho-
d’água e parede 
azulejada. 

O menor trecho 
recebeu uma 
nova
configuração.

Vegetação Extinção da 
massa arbustiva 
dos canteiros do 
menor trecho da 
praça em 
decorrência de 
seu fechamento. 

*** Implantação de 
vegetação na 
praça de forma 
desordenada. 

O menor trecho 
recebeu
vegetação
arbustiva e 
novas e novas 
árvores.

Mobiliário Urbano Retirada dos 
postes em 
cimento armado. 

Implantação de 
postes três de 
ferro.

Estátua do Padre 
Antônio Vieira 
no menor trecho. 

Implantação de 
postes e bancos 
no trecho em 
frente da Igreja 
de Santo 
Antônio.



5.2. A Praça João Lisboa 

Antigo Largo do Carmo, a Praça João Lisboa encontra-se situada entre as ruas do Sol, rua 

Grande e rua do Egito. Área central do Centro Histórico, quando exerceu a função de primeiro 

passeio público da cidade, destacando-se das outras praças por ter sido o coração da cidade, 

além de palco de grandes concentrações populares que marcaram a história política do 

Maranhão. Essa praça está incluída na lista de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional – IPHAN desde 23 de dezembro de 1955, juntamente com todo 

casario que a envolve. Além disso, também faz parte da área inserida em 1997 na lista da 

UNESCO, como Patrimônio Mundial da Humanidade. 

A sua origem está ligada à construção da Igreja e do Convento do Carmo, em 1627. Trata-se 

de um grande espaço retangular que marca o desenho da cidade, dentro do qual se encontram 

a igreja e o convento que, naquele momento, ainda apresentavam a tipologia poligonal, como 

pode ser visto no mapa de 1641 (Figura 5.16). 

Figura 5.16 – Mapa da cidade de São Luís, em 1641, com demarcação da área onde funcionava o 
convento e a igreja do Carmo. Fonte: SÃO LUÍS, 1992. 

N



Com o passar dos anos, o convento e a igreja foram mudando suas formas, e os casebres que 

rodeavam essas edificações (formando um roçado) transformaram-se em sobrados3. Contudo, 

foi somente no final do século XIX, com o crescimento econômico e as melhorias urbanas, 

que o casario fechou-se em torno do antigo roçado para formar o Largo do Carmo, com uma 

área aproximada do que existe hoje (VIEGAS NETTO, 1983). 

Nesse local, mais precisamente em frente da Igreja do Carmo, existiu um pelourinho, que foi 

erguido em 1787, simbolizando a autonomia municipal, como instrumento de suplício de 

escravos (Figura 5.17). O pelourinho era: 

[...] uma coluna de mármore, alta com uns 12 metros, trabalhada em feixes 
espiralados e partidos da base quadrilonga até ao capitel. Sobre este ostentava-se o 
aparelho punitivo, onde era exposto o paciente e que poderia girar sobre um fulcro 
para que melhor fosse exibido aos transeuntes o degradante espetáculo (LIMA, 
2002, p.75).  

Esse pelourinho foi destruído pela população no dia primeiro de novembro de 1889 (VIEIRA 

FILHO, 1971). 

Figura 5.17 – Vista do Pelourinho erigido em 1787. Fonte: ABRANCHES, 1992. 

                                                          
3 Construções de até quatro pavimentos, que apresentam sacadas em pedra de lioz e outros balcões corridos em 
toda extensão de abertura dos vãos, guarnecidos por gradis de ferro com desenhos variados. Tinham o uso misto: 
no térreo funcionava o comércio e dependências de serviço; nos demais, o uso era residencial. 



Com o pelourinho, o Largo do Carmo (que possuía função religiosa) começou também a 

exercer função política e administrativa, ou seja: a cívica, pois esse local passou a ser 

utilizado para o castigo público dos negros. Outrossim, no ano de 1866, o Largo do Carmo foi 

nivelado e terraplenado na administração do Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Nesse 

momento, o largo ganha ruas longitudinais e transversais. Já, em 1877, a Intendência, 

preocupada com a arborização do Largo do Carmo, manda plantar novas mangueiras nesse 

espaço, em substituição às que haviam apodrecido, resguardado-as desta vez com grades em 

formato triangular (VIEIRA FILHO, 1971). Já em 1901, ele foi denominado Praça João 

Lisboa, pela Resolução No 14, de 28 de julho, recebendo esse nome com o objetivo de 

homenagear–se o falecido mestre das letras e do jornalismo maranhense, João Francisco 

Lisboa, que residiu por muitos anos num casarão que circundava esse largo. Da janela desse 

casarão, ele observava a vida da cidade e buscava  inspiração para fazer suas narrativas sobre 

o cotidiano da cidade (BELLO, 1903).  

Foi nesse período que se iniciaram as obras de reforma da Praça João Lisboa. Essa obra, como 

praticamente todas do início do século XX, tinham como objetivo sanear, higienizar e 

embelezar a cidade de forma a neutralizar os costumes enraizados desde o período colonial, 

como ocorreu no Rio de Janeiro, na Gestão de Pereira Passos (1908-1906) e Saturnino de 

Brito em Santos, e tinham forte influência do modelo implantado por Haussman na Paris do 

século XIX. Essa preocupação em banir os traços provenientes do período colonial já indicava 

o início do movimento moderno que viria fortalecer–se a partir da década de (19)20. 

As reformas da Praça João Lisboa não fugiram a essa regra. Buscou criar uma imagem 

moderna, mas com forte influência européia em pleno Nordeste, mas não consistiram de fato, 

em aplicações do urbanismo moderno, então nascente. O andamento das obras foi manchete 

do Jornal “A Campanha” de 23 de abril de 1902:  

Há cerca de um anno o povo d´esta capital assiste a uma obra que, a intendência manda 
realisar no largo do Carmo, obra custosa que ainda, ao que parece, esta longe de seu fim. 
Pensou-se em aformosear a praça de maior trânsito de nossa cidade, mas, para esse 
aformoseamento, não nos consta que fossem postos em concorrência a planta e desenho e 
que depois se chamassem concorrentes para levá-los a effeito. Editaes não foram 
publicados, que saibamos, e todos ignoram como foi contratado esse serviço, quaes as 
condições a que elle presidiram, as clausulas estipuladas em contrato. [...] Quem passa alli e 
vê a toda hora fazer e desmanchar, mexer d´aqui e remexer d´alli, não comprehende qual a 
feição que a praça vai tomar [...]. 



Como se pode observar, a população desconhecia totalmente o projeto, em decorrência da 

falta de sua divulgação. Reclamações à parte, a Praça João Lisboa foi entregue à população 

nos meados de 1903 e possuía características típicas do jardim francês, com função 

contemplativa.  

A Praça João Lisboa era composta de três jardins: um quadrado e dois retangulares; e possuía 

uma estreita relação com as edificações que a envolvem. Na concepção de Camillo Sitte 

(1992), esse espaço enquadra-se na categoria de praça de largura, como mostra a planta baixa 

da praça em 1904 (Figura 5.18). 

Figura 5.18 – Planta Baixa da Praça João Lisboa em 1904– Reconstituição por meio de fotografias. 
Fonte: autora, 2002.

O traçado do primeiro jardim de formato quadrangular tinha como ponto de partida o 

cruzamento de dois grandes eixos, em sentido diagonal às ruas circundantes (rua da Paz, rua 

do Correio, rua do Sol e rua do Egito), que conduziam o transeunte a um estar central, onde 

havia uma fonte. Esse espaço era formado por quatro canteiros triangulares, simétricos e 

gramados que continham parterres de broderie4 que reproduziam o desenho de uma estrela de 

oito pontas. Nos dois canteiros, de sentido norte e sul desse espaço, havia desenhos de uma 

meia-lua estilizada. Elas emolduravam uma vegetação arbustiva com diferentes texturas.

                                                          
4 Parterres de broderie – expressão francesa que significa canteiros com espécies vegetais de pequena altura, 
reproduzindo motivos que lembram um bordado. Os desenhos criados para execução de bordados fora, muitas 
vezes, utilizados na decoração de jardins (TERRA, 2000:12) 



Além da vegetação arbustiva foram plantados nesse jardim coqueiros para margear todo o 

espaço e os eixos que davam acesso ao estar central (Figura 5.19). Bancos em madeira e 

luminárias à gás formavam o mobiliário urbano. 

Figura 5.19 – Vista do primeiro jardim Praça João Lisboa em 1904. Fonte: SERÁPHICO, 1981. 

No segundo jardim, logo em frente da Igreja do Carmo, foi proposta uma grande alameda 

formada por árvores de porte médio com copas largas e arredondadas. Nessa área, também 

encontravam-se ilhas de canteiros com formatos redondos, compostos por arbustos de porte 

pequeno e, numa dessas ilhas, a massa arbustiva emoldurava um belíssimo chafariz todo em 

mármore trabalhado, implantado pela Companhia do Anil5, empresa responsável pela 

distribuição de águas da capital (Figura 5.20 e 5.21). Assim sendo, essa área se converteu num 

ponto de contemplação e distração para moradores, transeuntes e trabalhadores locais que 

passaram a desfrutar de um ambiente agradável, onde se distribuíam, em toda sua extensão, 

bancos em madeira e ferro e postes trabalhados. O modelo de alameda com bancos 

distribuídos em toda extensão do espaço seguia o padrão implantado na França na segunda 

metade do século XVII. 

                                                          
5 Empresa responsável pelo encanamento das águas do Rio Anil até a capital, de acordo com a Lei n.º 287 de 04 
de dezembro de 1850. Esta companhia instalou seis chafarizes pela cidade, contando-se também com o instalado 
na João Lisboa (MARQUES, 1970). 



Figura 5.20 – Praça João Lisboa (segundo jardim). Observa-se o chafariz e árvores que contornam a 
praça. Fonte: Álbum do Maranhão, 1908 .

Figura 5.21 – Vista do trecho da Praça João Lisboa, logo à frente da igreja do Carmo. Fonte: Álbum 
do Maranhão, 1908. 

A descrição dessa área pode ser vista na “Revista do Norte”, de 16 de julho de 1903, dois 

anos após a reforma: 



[...] belíssima praça com canteiros franceses, de um gramado finíssimo e verdejante 
e árvores simetricamente dispostas, que dentro em breve e por tôda ela espalharão 
uma sombra protetora e amena.” (VIEIRA FILHO, 1971). 

O terceiro jardim, de menor área, era formado por árvores de porte médio e copa arredondada, 

distribuídas no eixo desse espaço. Em baixo das mesmas, foram colocados bancos em madeira 

e ferro e postes de iluminação. Pelas fotos observa-se que houve preocupação em planejar-se 

a paisagem da praça, uma vez que as árvores foram distribuídas de forma regular com 

espaçamentos iguais pelo contorno das praça, de forma que não impedissem a visualização do 

casario que emoldurava a praça. Em 1911, o então governador, Luís Antônio Domingues, por 

meio da Lei n.º 582 de 24 de abril, autorizou o Governo a abrir créditos necessários para o 

levantamento de uma estátua em homenagem a João Lisboa. A estátua, esculpida pelo francês 

Jean Magrou, chegou a São Luís e passou alguns anos nos porões do Palácio dos Leões, sede 

do Governo do Estado. Foi erigida no centro de uma das ilhas de canteiros que ficava em 

frente da Igreja do Carmo e solenemente inaugurada no dia 1º de maio de 1918 (LIMA, 2002) 

(Figura 5.22 e 5.23). 

Figura 5.22 – Vista do dia da inauguração da estátua de João Lisboa. Pela foto observa-se ser a estátua
mais alta que os casarios em volta da praça. Fonte: Estátua João Lisboa, 1919. 



Figura 5.23 – Vista da Praça João Lisboa. Observa-se que a estátua foi erigida num dos canteiros. A praça era 
bastante arborizada e, abaixo dessas árvores, existiam bancos em madeira e ferro. Fonte: Álbum do Maranhão, 

1923. 

O pedestal que serviu de base para a estátua de João Lisboa possuía aproximadamente quatro 

metros de altura. Gerou uma série de críticas do jornal “A Pacotilha” de 07 de setembro de 

1919 (In VIEIRA FILHO, 1971:111): 

Está rachando na parte fronteira à farmácia do norte o pedestal da estátua de João 
Lisboa. Quando foi da inauguração do monumento, ninguém, mas absolutamente 
ninguém, engoliu, essa obra de arte indígena, que despertou um geral desagrado, 
pela falta absoluta de estética. Aquilo podia servir de prateleira para leilões nas 
festas de Santa Filomena, mas de pedestal de estátua nunca. Os três Caixotes 
sobrepostos, atracados nos cantos por contrafortes, pareciam ter saído da cabeça de 
um carregador da capatazia. 

No início da gestão do interventor federal Paulo Martins de Sousa Ramos (1936-1945), a 

estátua de João Lisboa foi transportada para o centro do primeiro jardim, com um pedestal 

bem mais baixo que os quatro metros anteriores. Tal mudança facilitou a visibilidade por 

parte dos transeuntes do monumento (VIEIRA FILHO, 1971).  

Em 1935, o prefeito, Antônio Bayma6, ordenou o corte de algumas árvores da Praça João 

Lisboa, com intuito de facilitar o tráfego de veículos na área. Segundo os freqüentadores mais 

antigos (entrevista, 2002), as árvores da praça João Lisboa foram cortadas em decorrência de 

                                                          
6 Antônio Bayma era engenheiro, sendo nomeado pelo interventor federal Martins de Almeida e assumiu o cargo 
de prefeito em 14 de maio de 1934. Na sua gestão remodelou o Largo do quartel (atual Praça Deodoro) onde fez 
construir um coreto. Inaugurou o coreto na Praça da Saudade. 



sua função de “sede do senadinho”, local onde intelectuais, estudiosos e membros da

comunidade não só discutiam as questões da cidade, discorriam sobre a política local e 

nacional, o que causava certo desconforto aos políticos e governantes locais, receosos de que 

em uma destas reuniões pacíficas surgisse alguma revolução  que atentasse contra a segurança 

do Estado Novo. Com a retirada das árvores a praça tornou-se um espaço muito quente, o que 

inibiria as reuniões do “senadinho”. Essa foi a versão semi-oficial que circulou pela cidade.

A retirada de boa parte do arvoredo da praça não estava relacionada com a intenção de tornar-

se esse espaço numa praça cívica mas, sim, em evitar-se que o espaço se tornasse um local de 

reuniões.

A Praça João Lisboa, no final da década de (19)30 segundo o relatório apresentado ao Exmo. 

Sr. Presidente da República, no ano de 1940, apresentava: 

[...] seu calçamento defeituoso, sua arborização antiquada e inteiramente desprovida 
de arte e a irregularidade do seu entorno, davam-lhe aspecto em nada condizente 
com o que devia apresentar o principal trecho da cidade. (MARANHÃO,1940:51) 

Em 1940, iniciaram-se as obras de reforma da praça João Lisboa. Seu traçado foi modificado 

totalmente. Essa intervenção foi descrita no Relatório do interventor federal no Maranhão Dr. 

Paulo Ramos no mesmo ano da reforma (apud VIEIRA FILHO, 1971): 

Comporta a planta da nova praça, diz o relatório, três seções centrais de canteiros, 
em planos salientes, dispostas intervaladamente ao longo da maior dimensão do 
quadrilátero ali formado, e onde abrigam os jardins (sic) e demais detalhes de 
ornamentação, incluindo o piso, tôdo êle trabalhado em cantaria especial, negra e 
branca, formando caprichosos desenhos o restante espaço é ocupado por amplas 
superfícies de rolamento, pavimentadas a concreto, e pelos passeios laterais. 

O projeto manteve os três conjuntos da proposta anterior. Possuía uma estreita relação com as 

edificações. Essas edificações emolduravam a praça dando-lhe um aspecto de espaço fechado, 

condição essencial, segundo Camillo Sitte (1972:32), para  qualquer efeito artístico. O 

primeiro jardim, de maior dimensão e quadrangular, possui um núcleo em formato circular, 

onde se encontra o monumento ao escritor João Lisboa, os demais canteiros, com formato 

irregular, distribuem-se simetricamente pelo espaço. O mobiliário urbano se limitava às 

luminárias. A vegetação (árvores) foi implantada margeando a praça e suas raízes estavam 

protegidas com gradis em ferro de formato circular e, nos canteiros laterais e do centro, foram 

plantadas árvores e pequenos arbustos. O piso trabalhado em pedra portuguesa branca e preta 



formava um belíssimo mosaico, a exemplo das quatro borboletas que emolduravam a estátua 

de João Lisboa (Figura 5.24, 5.25 e 5.26). 

Figura 5.24 – Planta baixa da Praça João Lisboa em 1941. Reconstituição a partir de fotografias. 
Fonte: autora, 2002.

Figura 5.25 – Vista da Praça João Lisboa: piso, estátua e luminárias. Fonte: MARANHÃO, 1940. 



Figura 5.26 - Vista da Praça João Lisboa: postes, árvores e canteiros. Fonte: arquivos pessoais do Foto 
Mendonça.

O segundo jardim, em frente da Igreja do Carmo, era composto de dois canteiros gramados: 

um de formato triangular e o outro com forma circular, onde foi implantado um relógio. As 

árvores nesse trecho foram plantadas margeando esse espaço, da mesma forma aconteceu com 

os postes de iluminação O piso possui desenhos em pedra portuguesa branca e preta (Figura 

5.27). Já o terceiro jardim era composto por um grande canteiro gramado, em cujo centro 

existia um pequeno arbusto, que era ladeado por dois postes de iluminação (Figura 5.28).

Figura 5.27 – Vista do segundo jardim: relógio, árvores e do piso trabalhado em pedra portuguesa. 
Fonte: MARANHÃO, 1940. 



Figura 5.28 – Vista do segundo e terceiro jardim da Praça João Lisboa. Fonte: arquivo pessoal de 
Luciana Caracas. 

A não colocação de bancos por parte da Municipalidade na Praça João Lisboa foi uma 

estratégia do Governo para evitar que o espaço se tornasse um lugar de convivência e 

conversas que produzissem efeitos contrários à condição da administração (LIMA, entrevista, 

2002). De certa forma, a ausência de bancos repele a permanência das pessoas no local e, por 

conseguinte, o convívio social, uma das principais funções da praça, enquanto espaço público.

Pode-se observar pelas fotos que essa reforma valorizou as edificações que emolduravam a 

praça, o piso e os gramados, demonstrando, assim, um modelo de praça que materializou a 

ideologia da classe política da cidade. O poder foi simbolizado pelos projetistas, que criaram 

um espaço seco, com poucas árvores, no intuito de ser um mero espaço de circulação para que 

as pessoas não pudessem sentar e discutir questões sobre a cidade, como referido 

anteriormente. Mais adiante, na gestão do prefeito José Ramalho Burnett da Silva7 (1951- 

1952), a praça João Lisboa já apresentava bancos em cimento armado, que foram distribuídos 

próximos aos canteiros. Às árvores das margens cresceram, os canteiros estavam bastante 

vegetados, principalmente com as espécies arbustivas. Foram instalados abrigos de bonde, o 

que fez com que a praça ganhasse mais movimento diariamente, e o casario que a envolvia era 

um convite à parte para que as pessoas permanecessem nesse espaço (Figura 5.29). 

                                                          
7 Advogado, foi responsável pela amortização de várias dívidas que lhe haviam sido transferidas pelo seu 
antecessor, principalmente com relação aos vencimentos e salários dos funcionários do município. 



Figura 5.29 – Vista da Praça João Lisboa na década de (19)50. Fonte: JORGE, 1950. 

As primeiras alterações na Praça João Lisboa, após 1941, ocorreram com a abertura da 

Avenida Magalhães de Almeida, em 1942, quando várias edificações que compunham as 

“paredes laterais” da praça, e que marcavam a configuração desse espaço, foram demolidas, 

tais como a loja de tecidos de Wady Nazar, a Sapataria Pontes e o Salão Pompeu - casarões 

que se encontravam na saída da Rua Grande, principal artéria comercial da cidade (Mapa 5.1 

e Figura 5.30). Essas alterações estavam ligadas a uma condição da produção do espaço 

urbano e articuladas a estratégias políticas, sociais e econômicas da cidade (SÃO LUÍS, 1992 

e LIMA, entrevista, 2002). 

Mapa 5.1– Mapa do centro histórico com a delimitação da abertura da Avenida Magalhães de Almeida em 1940. 
Fonte: SÃO LUÍS, 1992.



Os casarões demolidos emolduravam e formavam uma composição artística com a praça João 

Lisboa. A demolição de uma de sua paredes laterais, que davam à praça uma característica de 

espaço fechado, contribuiu para a quebra da uniformidade e da impressão de conjunto que as 

mesmas proporcionavam.  

[...] tinha – se a impressão de que o mesmo fantástico artista compusera aquele 
imenso ‘tableaux’ de azulejos, cada sobrado com seus desenhos e suas cores e tudo 
isso emoldurado por uma sutil linha de beirais e sacadas aferro, acima dos quais se 
desenvolvia aquele imenso lençol de telhados iguais, tão uniforme e tão variado, 
como se as telhas houvessem saído da mesma olaria (NETTO, 1983). 

Outros casarões da Praça João Lisboa, também, foram demolidos para instalação de prédios 

“mais modernos”, como foi o caso do prédio dos Correios, do edifício da Caixa Econômica 

Federal e do Banco Bilbao Biscaia. Neste último funcionou o Cinema Rival (Figura 5.31 e 

5.32). Essas novas edificações buscavam dar à cidade um aspecto mais moderno e 

contribuíram para a quebra da harmonia ou da unidade arquitetônica da praça (NETTO, 

1983).

Figura 5.30 – A imagem à esquerda mostra as edificações que existiam antes da Avenida Magalhães 
de Almeida, onde se vê, no canto esquerdo, uma parte do canteiro do terceiro jardim da Praça João 
Lisboa. Na foto, à direita, vê-se a edificação que foi construída no local do casario antigo. Fonte: 

ALMEIDA, 1954 e autora, 2002.

Figura 5.31 – Vista do antigo Cinema Rival que se localizava na entrada da Rua Grande. Fonte: 
JORGE, 1950. 



Figura 5.32 – Vista da edificação construída no local onde existiu o Cinema Rival. Fonte; autora, 
2002. 

A idéia de modernizar a cidade já estava presente no ideário de várias pessoas, inclusive de 

intelectuais, como se pode verificar no jornal Diário do Norte de 1939: 

[...] Hoje S. Luis, em vez de construir para o alto, contraria o lemma do urbanismo 
actual: constróe uns casinhotos marca jaboty ou seja,- bangalô 
agachado...Contentemo-nos com imaginar o largo do Carmo, no anno 2.000, cercado 
de arranha-céus. Até lá, provavelmente, a cidade se lembrará de que precisa 
acompanhar a marcha do progresso, caso não queira continuar enkystada nos seus 
aspectos coloniaes (DIÁRIO DO NORTE. A cidade. São Luís. QUA, 26/04/1939. p 
08). 

As primeiras modificações no traçado ocorreram no terceiro jardim, uma vez que, de acordo 

com fotos antigas, o canteiro gramado com arbusto no centro foi revestido, convertendo-se 

numa calçada, porque os usuários da praça cortavam caminho, passando sobre eles, fato que 

ocasionava a degradação da grama existente no local (Figura 5.33 e 5.34). Essa alternativa 

rompe com a composição paisagística. Poderia ter sido minimizado com o aumento das 

bordas dos canteiros ou, simplesmente, com o plantio de espécies arbustivas e floríferas, 

como uma cerca viva que, de certa forma, impediria a degradação dos canteiros. 



Figura 5.33 –Vista do canteiro da Praça João Lisboa que foi revestido. Por esta imagem verifica-se a 
presença de alguns bancos e duas luminárias. Fonte: JORGE, 1950. 

Figura 5.34 – Planta Baixa da Praça João Lisboa no final da década de (19)40, onde se observa a 
divisão dos canteiros no terceiro jardim. Reconstituição a partir de fotografias. Fonte: autora, 2002. 

Posteriormente, em 1952, no lugar onde existiam os canteiros do terceiro jardim foi 

construído um conjunto de lanchonetes, com autorização da Municipalidade e de acordo com 

a Lei N.º 195, de 23 de dezembro de 1950 (Figura 5.35 e 5.36). Essa construção agrediu a 



paisagem local, por ter sido um elemento vertical totalmente destoante do conjunto 

arquitetônico e urbanístico que compunha a praça (FIGUEIREDO, LIMA, entrevista, 2002).

Figura 5.35 – Planta baixa da Praça João Lisboa na década de (19)50, com demarcação do local onde 
funciona o conjunto de lanchonetes. Fonte: autora, 2002.

Figura 5.36 – Vista do conjunto de lanchonetes e, ao fundo, observam-se as torres da igreja do Carmo. 
Fonte: autora, 2002. 



Com a instalação dessa edificação o espaço de circulação de pedestres no trecho do terceiro 

jardim foi bastante reduzido, tornando-se perigoso, pois esses equipamentos se encontrava 

numa “ilha” cercada de veículos por todos os lados. Com a finalidade de minimizar esse 

problema a municipalidade ligou, na década de 19(80), essa área ao segundo jardim, 

eliminando, assim, uma via de acesso de circulação de veículos; por conseguinte, diminuindo 

os riscos de acidente (Figura 5.37). 

Figura 5.37 – Planta Baixa da Praça João Lisboa, na década de (19)80, que mostra a ligação do 
segundo e terceiro jardim. Reconstituição a partir  de fotografias. Fonte: autora, 2002. 

Em 1989, a morfologia urbana da Praça João Lisboa foi novamente alterada, em decorrência 

de uma ação que o Ministério Público interpôs contra a Prefeitura Municipal. Tal ação visava 

a retirada do tráfego de ônibus das ruas do Centro Histórico, principalmente na área tombada 

pelo Governo Federal. Teve como objetivo proteger o casario antigo, que já estava sendo 

afetado pela circulação dos veículos. Para atingir esses objetivos, a Prefeitura pavimentou 

com pedra portuguesa a rua entre a Igreja do Carmo e o segundo e terceiro jardins da praça, 

tornando-se exclusiva para pedestres, com mobiliário urbano como, bancos e jardineiras 

(Figura 5.38, 5.39 e 5.40). 



Figura 5.38 – Planta Baixa da Praça JoãoLisboa em 1990. Fonte: autora, 2002. 

Figura 5.39 – Vista da Praça JoãoLisboa, onde se observa a existência da rua entre a Igreja do Carmo e 
os canteiros. Fonte: Arquivo do IPHAN, s/d. 



Figura 5.40 – Vista da Praça João Lisboa, onde se vê a rua que foi fechada. Fonte: autora, 2002. 

Com relação à vegetação, várias espécies arbóreas foram introduzidas ao longo dos anos na 

Praça João Lisboa sem qualquer tipo de planejamento paisagístico. A introdução de espécies 

arbóreas como oiti, faveiros, ficus, pindoba, agaves, palmeira imperial, dentre outras, em nada 

contribuiu para o aumento da qualidade ambiental da praça. Houve, sim, a melhoria do 

microclima do local. As árvores que margeavam o segundo jardim dessa praça foram 

retiradas, na década de (19)80, pois tornaram-se obstáculos para os ônibus que então 

circulavam pelo local (Figura 5.41).  

Em 2001, a praça João Lisboa, mais especificamente o primeiro e segundo jardins, sofreu uma 

reforma que foi contemplada com um projeto paisagístico que buscou, através da inserção de 

novas espécies, um jogo de desenho e cores que se harmonizasse com as espécies existentes 

no local (Figura 5.42). Para composição dos desenhos foram usadas espécies como pingo de 

ouro, cebolinha, alfinetes, coroa de cisto e latana. No segundo jardim, essas espécies vegetais 

foram trabalhadas juntamente com pedras de seixo (Figura 5.43).



Essa intervenção foi bem recebida pela população e pelos freqüentadores desse espaço. 

Contudo, criticam a não extensão dos projetos para trecho em frente ao conjunto de 

lanchonetes.

Figura 5.41 – Vista das árvores que margeavam o segundo jardim da praça João Lisboa. Fonte: 
MORAES, 1989. 



Figura 5.42 – Vista dos canteiros, com clorofitos e palmeiras. Fonte: autora, 2002. 

Figura 5.43 –. Vista dos jardins da Praça João Lisboa (trecho Largo do Carmo). Fonte: autora, 2002. 



Com relação ao mobiliário urbano da praça João Lisboa, as primeiras alterações ocorreram 

com a implantação em 1952 do mobiliário de comercialização, o conjunto de lanchonetes, 

conhecido como abrigo do Carmo, que se instalou na área do terceiro jardim. Como foi 

referido está construção destoou o conjunto arquitetônico e urbanístico da área. 

A discussão a respeito dessa construção atravessa décadas sendo deferido por uns e criticados 

por outros. Contudo, não podemos negar que esse tipo de mobiliário hoje é uma referência da 

Praça João Lisboa, quer seja por ser um dos poucos pontos de comercialização de caldo de 

cana do centro da cidade, quer pelo momento de modernização porque a cidade estava 

passando.

Dos antigos bares, só restam lembranças, na imaginação de todos os que freqüentam. 
E de todos estes pontos comerciais, diurnos e noturnos que marcavam época em São 
Luís, em mais de cinqüenta anos, só o abrigo do Carmo permanece, resistindo à fúria 
dos tempos e à incompreensão de seus gratuitos opositores (MARANHÃO, 2001). 

Outro mobiliário instalado na praça João Lisboa na década de (19)50, foi o ponto de espera 

dos bondes que vinham da rua da Paz. Essa edificação foi construída entre o primeiro e 

segundo jardins, e tinha como objetivo proteger os usuários de fortes raios solares e da chuva 

(Figura 5.44). Tal mobiliário foi demolido quando os bondes deixaram de trafegar na cidade 

no final da década de (19)60, na gestão do prefeito Epitácio Cafeteira (LIMA, entrevista, 

2002).

Figura 5.44 – Vista do abrigo para espera do bonde. Esta imagem também mostra as árvores que 
foram implantadas nas margens da praça. Fonte: arquivos do Foto Mendonça. 



Tratando-se de mobiliário de serviços, a praça João Lisboa, quando foi entregue à população, 

em 1941, continha apenas postes e a estátua de João Lisboa. Posteriormente, por volta de 

1942, foram implantados oito bancos em cimento armado trabalhado, cuja base apresentava o 

desenho da cabeça de um peixe (Figura 5.45). Os bancos em madeira e ferro foram 

implantados na década de (19)70.  

Figura 5.45 – Vista do banco. Fonte: IPLAM, 1998. 

Por volta de (19)70, foram implantadas as cadeiras de engraxate e as bancas de revista. 

Ambas, naquele momento, ainda não agrediam a paisagem urbana, porque existiam em 

pequena quantidade. Atualmente, as bancas de revistas formam uma grande barreira  visual do 

conjunto arquitetônico em decorrência do grande número que se encontra nas calçadas a leste 

desta, e da mesma forma  acontece com as cadeiras de engraxate. 

Pela grande quantidade de cadeiras de engraxate, e pelo tempo em que se encontravam na 

Praça Joaõ Lisboa, mais de trinta anos, esse mobiliário, de certa forma, representa no 

imaginário da população um marco referencial desse espaço.

Com foi referido, a Praça João Lisboa sofreu uma alteração em seu traçado em 1989, que 

aumentou a sua área, criando, assim, um grande calçadão onde foram implantados bancos de 

madeira e ferro, e jardineiras. Nesta área, também foi introduzido um conjunto de cinco 

cadeiras de engraxate, próximo da escadaria de acesso à igreja do Carmo. Lá existiam duas 

árvores da espécie flamboyant, que foram retiradas, porque estavam doentes e prestes a cair. 

Para tanto foi realizado um laudo pelo IBAMA, órgão federal responsável pela manutenção e 

conservação das espécies arbóreas da área. Foi decidido que elas deveriam ser retiradas para 

segurança dos freqüentadores do local (SANTOS, entrevista, 2002). Com o calçadão também 



foram plantados três jambeiros em linha reta, onde foram distribuídos os bancos (Figura 

5.46).

Figura 5.46 – Vista do trecho do Largo do Carmo, em 2000. Observa-se, à esquerda, a cobertura que 
serve para proteger do sol as cadeiras de engraxate. Fonte: autora, 2002. 

Quanto ao mobiliário de sinalização, que compreende placas informativas, placas de trânsito e 

semafóricas, foi sendo implantado a partir da década de (19)80 de forma desordenada nos 

espaços públicos, sem qualquer anuência dos órgãos preservacionistas, o que acarretou 

poluição visual no espaço. Essa poluição foi minimizada com a reforma de 2001, que 

eliminou boa parte do mobiliário urbano excedente (Figura 5.47). 

Figura 5.47 – Vista da Praça João Lisboa. Fonte: autora, 2000.



A praça João Lisboa manteve boa parte de seu traçado inaterado, as alterações se restringiram 

a área do terceiro jardim, local onde se encontra o conjunto de lanchonetes. A rua que passava 

em frente a esse conjunto foi urbanizado e com isso a praça ganhou um acréscimo de área. 

Apesar da praça receber novas espécies vegetais ao longo dos anos, implantadas 

aleatoriamente, contribuíram para a melhoria do microclima da área, foi somente com a 

intervenção de 2001 que a praça melhorou a sua qualidade ambiental em decoorrência de um 

projeto paisagístico. As alterações mais percebidas pelos usuários, se referem ao mobiliário 

urbano, como o grande número de comércio informal, o aumento dos postes de iluminação, de 

bancos em madeira e ferro, de cadeiras de engraxate e de bancas de revistas, o quadro 5.2 

demostra um resumo das alterações desse espaço. 

Quadro 5.2. – Resumo das alterações na Praça JoãoLisboa

Década de (19)40 e 
(19)50

Década de 
(19)60 e (19)70 

Década de (19)80 
e (19)90 

2000

Traçado -Edificações foram 
demolidas para 
abertura da Avenida 
Magalhâes de 
Almeida. 
-Cantreiros
gramados do 
terceiro jardim 
foram fechados. 

*** -A Praça ganha 
área com a 
urbanização da rua 
em frente ao 
segundo e terceiro 
jardim. 
-Ligação do 
Segundo e terceiro 
jardim. 

***

Vegetação *** -Introdução de 
novas espécies 

-Retirada de 
árvores que 
margeavam o 
segundo jardim. 
-Jambeirios e 
arbustos.

Tratamento 
paisagístico.
-Duas árvores 
foram retiradas 
pelo IBAMA. 

Mobiliário Urbano -Implantação de 
bancos com cabeça 
de peixe. 
-Construção do conj. 
De Lanchonetes. 

-Banco de 
madeira e ferro. 
- Cadeira de 

engraxates.
- -Banca de 

Revista.

-mobiliário de 
sinalização. 
-lixeiras.
-comercio 
informal 

-novos bancos 
em madeira e 
ferro.
-postes.

 Quanto ao uso, a praça é bastante freqüentada e movimentada, sendo utilizada de acordo com 

as necessidades de cada indivíduo, seja para relaxar, beber água de coco, conversar, trabalhar, 

seja simplesmente para observar-se o movimento diário. Essa praça, também, é conhecida 

como a praça dos aposentados. Estes se encontram de segunda a sexta para conversar, debater 

fatos da atualidade e relembar, de forma saudosista, o passado. Esses encontros ocorrem pela 

manhã das oito as onze e pela tarde, a partir das dezesseis horas. A maioria deles, por 

morarem perto, vem caminhando para o local (NASCIMENTO, 2000). 



A insatisfação com a Praça João Lisboa aparece numa proporção bastante alta e se deve 

principalmente pela falta de conservação do trecho onde fica o conjunto de lanchonetes, que 

se encontra bastante sujo e destruído. Outro ponto de insatisfação é a falta de segurança e o 

mau cheiro provocado pela falta de banheiros na área. 

5.3. A Praça Gonçalves Dias 

A Praça Gonçalves Dias situa-se num ponto alto no extremo norte do Centro Histórico e é 

contornada pelas ruas Rio Branco (antiga Rua dos Remédios) e rua Barão de Itapary. Desta 

praça pode-se observar, talvez o mais belo pôr-do-sol da baía de São Marcos, sendo, por isso, 

uma das praças mais procuradas pelos casais apaixonados. Consiste num dos mais famosos 

espaços públicos da cidade e está incluída na lista de bens tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde o dia 23 de dezembro de 1955, juntamente 

com todo casario que a envolve. 

Também conhecida como Largo dos Remédios ou dos Amores, a Praça Gonçalves Dias 

surgiu a partir da construção da capela de Nossa Senhora dos Remédios, em 1719. Ao lado 

dessa capela, foram construídas paulatinamente as edificações que comportariam o futuro 

bairro dos Remédios. Ficava num sítio chamado Ponta do Romeu que pertencia à Ordem de 

São Francisco. Aí havia vários barracos, que foram retirados por motivos estéticos e 

higiênicos (VIEIRA FILHO, 1971:87). 

Em 1860, o Largo dos Remédios passou por grandes reformas, sendo nivelado com pedras e 

circundado por uma balaustrada8, interrompida de espaço em espaço por uma grade de ferro.  

Êste melhoramento, refere num cronista da época, feito a expensas do tesouro, e de uma 
subscrição, promovida pelo Sr. Dr. João Silveira de Sousa, ex- presidente da província, veio 
dar maior realce e valor a êste lugar tâo aprazível e concorrido (VIEIRA FILHO, 1972:87). 

Por volta de 1873, com a construção do monumento em homenagem ao poeta Gonçalves 

Dias, foram plantadas várias palmeiras imperiais circundando a praça. Tinham a função de 

marcar a linearidade do terreno e, também, demarcar a área do monumento (Figura 5.48 e 

5.49). A escolha das palmeiras imperais como vegetação da praça foi mais uma forma de 

homenagear o poeta, que cantou em versos as belezas naturais de nossa cidade, através de sua 

                                                          
8 É um anteparo de proteção, apoio, vedação ou ornamentação, bastante utilizado em terraços e como guarda 
corpo de escadas 



poesia “Canção do Exílio”, conhecida nacionalmente, composta no período em que o mesmo 

se encontrava estudando na Europa:

Minha terra tem palmeiras, 
 Onde canta o sabiá, As aves,  
que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá (...) 
(...) Não permita Deus que eu morra 
sem que volte pra lá 
sem que desfrute dos primores 
Que não encontro por cá 
Sem qu’ inda aviste as palmeiras 
Onde canta o sábiá

O único mobiliário urbano que compunha esse largo eram luminárias a gás que se distribuíam 

ao redor do monumento ao poeta timbira.

Figura 5.48 – Vista da Praça Gonçalves Dias, em 1873, – ainda como um grande largo composto pelo 
monumento a Gonçalves Dias e pelas palmeiras imperiais. Fonte: Pinacoteca do BEM, 2000. 



Figura 5.49 – Planta baixa da Praça Gonçalves Dias: presença do monumento ao centro da praça e das 
palmeiras imperiais que a emolduravam, direcionando transeuntes ao monumento. Reconstituição 

fotográfica. Fonte: autora, 2002. 

O monumento à Gonçalves Dias9, todo em mármore branco, é considerado uma obra de arte e 

foi executado na oficina de Germano José Sales, em Lisboa, pelo escultor Pedro Carlos 

Quadrio dos Reis. Este monumento não apresenta mais o elegante gradil que o protegia 

(BRASIL, 1979; MORAES, 1989). 

A índole delicada e poética de seus patrícios, para dar um tom ainda mais expressivo e 
tocante ao quadro, fez rodear o monumento de dupla fila de palmeiras de cuja frondas 
graciosas todos os dias, ao cair da tarde, os sabíais prestarão homenagem ao grande poeta, 
neste canto mavioso por elle immortalizada na lyra (GODINHO E LINDEBERG, 
1906:156) 

Essa praça só recebeu o nome de Gonçalves Dias em 1900, pela Resolução n.º 13 de 03 de 

novembro, dia comemorativo ao falecimento do poeta (1864). Seis anos após essa 

homenagem a Gonçalves Dias, a praça encontrava-se totalmente abandonada pela 

municipalidade (VIEIRA FILHO, 1971). Outrossim, por volta de 1909, ela ganhou novo 

traçado, deixando o aspecto de um largo para ganhar feição de uma praça ajardinada. O 

traçado da Praça Gonçalves Dias seguiu a rigidez de um jardim francês, com caminhos 

dispostos em cruz que conduziam à área central, onde se encontrava um elemento vertical, o 

                                                          
9 Esse monumento é todo em mármore branco. Mede, da base ao ápice, quinze metros e cinqüenta centímetros, 
dos quais dois metros e oitenta centímetros são da estátua, cujo pedestal é um estipe estilizado. Na mão direita do 
poeta, estendida para baixo, pende uma coroa de louros; a esquerda, à altura do peito, segura um rolo de papéis;
aos pés do poeta estão a lira e a máscara. Na base do pedestal, as quatro faces apresentam-se talhadas em relevo, 
as efígies de Odorico Mendes, Sotero dos Reis, Gomes de Sousa e João Lisboa.



monumento ao poeta Gonçalves Dias. Ela era formada por cinco canteiros gramados 

retangulares: quatro no sentido longitudinal e um no sentido transversal. As palmeiras 

imperiais, que demarcavam a linearidade do terreno foram mantidas. Nos canteiros foram 

plantados vegetação tipo arbustiva e árvores de pequeno porte (Figura 5.50 e 5.51). 

Figura 5.50 – Planta Baixa da Praça Gonçalves Dias, em 1912: Reconstituição a partir de fotografias. 
Fonte: autora, 2002. 

Figura 5.51 –Praça Gonçalves Dias. Vista das fileiras de palmeiras e dos canteiros com vegetação 
arbustiva e o monumento a Gonçalves Dias ao fundo. Fonte: Álbum do Maranhão, 1923. 



Nesse período, a balaustrada em gradil de ferro foi substituída por cimento armado (VIEIRA 

FILHO, 1971:88). O mobiliário urbano existente se restringia a luminárias a gás, e somente 

dois anos após essa remodelação foram adquiridos bancos em madeira e ferro para compor a 

feição da praça a fim de proporcionar-se maior conforto aos freqüentadores, principalmente 

aos domingos quando iam gozar da agradável brisa e da bela paisagem que é a baía de São 

Marcos (Figura 5.52 e 5.53). 

A praça Gonçalves Dias era bastante conhecida na cidade em decorrência dos festejos em 

homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, realizados no mês de outubro. Essa festa foi 

descrita por diversos cronistas e escritores como João Francisco Lisboa (in LIMA, 2002:84):

A festa chamada dos Remédios é a mais popular desta boa cidade de São Luís, quero 
dizer, é a festa a que ocorre maior porção de povo de todas as classes e condições, e 
a que, na variedade de distrações que proporciona, deixa mais satisfeitos os 
concorrentes.

Atualmente, essa festa não apresenta a mesma exuberância do passado, mas ainda consegue 

atrair muitos fieis no mês de outubro. 

Figura 5.52 – Planta baixa da Praça Gonçalves Dias em 1916 – presença de bancos entre as palmeiras. 

Reconstituição a partir de fotografias. Fonte:autora,2002. 



Figura 5.53 – Vista da fileira de palmeiras imperiais e dos bancos em madeira e ferro. Fonte: Álbum 
do tricentenário, 1913. 

Em 1935, a balaustrada que servia de anteparo para os usuários da praça encontrava-se 

quebrada em vários trechos, sendo um perigo aos freqüentadores do local. Assim, o 

Intendente Antônio Bayma se encarregou de reconstruir sessenta metros da muralha de 

alvenaria e pedra, além da escada que dava acesso à praia do Jenipapeiro, hoje desaparecida 

em decorrência do assoreamento do Rio Anil e da construção do Anel Viário, via que 

circunda todo o centro histórico de São Luís (VIEIRA FILHO, 1971). 

Em 1939, a Praça Gonçalves Dias passou por uma reforma completa, que lhe modificou o 

traçado, as posições dos canteiros, a vegetação, os únicos elementos que permaneceram da 

proposta anterior foram o monumento em homenagem ao poeta e as palmeiras imperiais. Essa 

reforma fez parte do programa de reformas urbanas de caráter higienista da administração do 

interventor federal, Dr. Paulo Martins de Sousa Ramos, que, em seu relatório enviado ao 

Presidente da República, menciona a remodelação: 



Na primeira, sem sacrifício de sua feição característica, foram levados a termo 
vultosas obras de aprimoramento, que a tornaram num dos mais belos e atraentes 
recantos da cidade, primando, não só pela variedade e apuro da jardinagem, como 
pela excelente iluminação e, ainda, pelo fino gosto das inúmeras obras de arte, 
detalhes que fazem do antigo palmar um centro da mais requintada distinção. A área 
ajardinada é de 1.115 m²  e a parte gramada atinge a 1.156 m²  (apud VIEIRA 
FILHO, 1971:91). 

O projeto se adaptou à topografia acidentada do local, ou seja: o novo traçado se adequou ao 

terreno inclinado. Apresentava três níveis: no primeiro, o de acesso à praça, encontravam-se 

as renques de palmeiras imperiais e as escadas que davam acesso ao próximo nível; o segundo 

nível era caracterizado por possuir dois grandes canteiros, no sentido norte e sul, que 

ladeavam o monumento a Gonçalves Dias; os demais canteiros emolduravam a área, sendo 

que em dois deles havia áreas de estar; a pavimentação dos caminhos foi feita em cimento 

com detalhes geometrizados em cimento colorido na cor preta, e no eixo desses caminhos 

foram implantadas luminárias em ferro pintadas de branco; e o terceiro correspondia à área de 

estar com bancos e palmeiras para deslumbrar a maravilhosa paisagem do Rio Anil, além de 

possuir um coreto, com característica de caramanchão; esta pequena construção foi ladeada 

por canteiros gramados de formato triangular (Figura 5.54, 5.55, 5.56 e 5.57).

As escadarias de acesso aos diferentes níveis eram ladeadas por jardineiras que recebiam 

flores. Essas jardineiras, em 1950, já eram alvo de vandalismo. Atualmente, poucas 

permanecem e encontram-se em bom estado de conservação. Essas jardineiras já não recebem 

flores.

Figura 5.54 – Praça Gonçalves Dias em 1939 – Reconstituição a partir de fotografias. Fonte: 
autora,2002. 



Figura 5.55 – Corte esquemático mostrando os três níveis da Praça Gonçalves Dias em 1939. Fonte: 
autora, 2002. 

Figura 5.56 – Vista da Praça Gonçalves Dias em 1940. Vista do monumento a Gonçalves Dias e das 
luminárias em ferro no centro do passeio de pedestre. As palmeiras imperiais formam uma fileira 

dando um fechamento na praça. Vista dos jarros decorativos e do piso cimentado colorido compondo 
uma grelha. Fonte: arquivo pessoal de Luciana Caracas



Figura 5.57 – Vista da Praça Gonçalves Dias. À esquerda da foto vê-se o coreto e à direita renque de 
palmeiras imperiais. Fonte: JORGE, 1950. 

O projeto da Praça Gonçalves Dias conseguiu manter, através da distribuição do mobiliário 

urbano e da permanência das palmeiras imperiais,  a função de grande terraço ao ar livre – 

belvedere-, que, de certa, forma fortaleceu a relação da praça com o casario  que a envolve, 

garantindo assim a sua composição artística. Essa praça, também, apresentava nos dois 

canteiros principais massas arbustivas que acompanhavam o desenho desses canteiros(Figura 

5.58 e 5.59).

Figura 5.58 – Praça  Gonçalves Dias – canteiros, quiosque, palmeiras. Fonte: JORGE, 1950. 



Figura 5.59 –  Vista  dos canteiros com a massa arbustiva. Fonte: JORGE, 1950. 

Vinte anos após as intervenção de 1939 na Praça Gonçalves Dias, o espaço já apresentava 

alterações em seu traçado, com a inserção de três canteiros gramados no piso de nível três. 

Estes se localizaram entre os canteiros do nível dois e as palmeiras imperiais. Outra 

modificação foi a inserção de mais um nível de piso na praça, onde foram implantados cinco 

canteiros. 

Segundo Domingos Vieira Filho (1971:91), nessa praça, no início da década de (19)60, mais 

precisamente em um dos canteiros do nível três, funcionou o primeiro playground da cidade, 

depois desmontado pela Prefeitura porque os brinquedos encontravam-se danificados. 

Em 1964, no lugar de um dos canteiros do terceiro nível, foi construído um espelho d’água 

com traçado em linhas sinuosas, que continha uma ponte em seixo rolado. A sinuosidade do 

espelho d’água foi uma tentativa de se quebrar a rigidez do modelo de jardim francês, uma 

forma de acompanhar a tendência nacional, de espaços públicos com formas orgânicas e 

sinuosas implantadas por Roberto Burle Marx (Figura 5.60 e 5.61). O piso do espelho d’água 

foi revestido com cacos em ladrilhos coloridos e nestes foram colocados peixes de diversas 

espécies (Ayres, entrevista, 2002,). 

Atualmente, esse espelho-d’água encontra-se desativado e, no período de chuva, acumula 

água, sendo um pólo gerador de mosquitos. A não utilização desse elemento de ornamentação 

gera opiniões que lhe defendem a retirada, o retorno de um canteiro gramado, o que eliminaria 



qualquer risco aos freqüentadores do local (Figura 5.62). Entretanto, é necessária uma 

reflexão mais ampla sobre o espelho d’água. Este elemento já faz parte da estratificação 

histórica da praça e representa um momento do paisagismo de nossa cidade. A sua retirada 

estaria eliminando uma parte de nossa história urbana; o ideal seria que a Municipalidade 

ativasse esse elemento, inserindo peixes e vegetação aquática, o que possibilitaria aos 

freqüentadores do local mais um ponto de distração e lazer. 

Figura 5.60 – Planta baixa da Praça Gonçalves Dias, em 2000, onde se vê de azul o espelho-d’água. 
Reconstituição a partir de fotografias Fonte: autora, 2002. 

Figura 5.61 – Corte esquemático da Praça Gonçalves Dias onde aparece o espelho d água e o novo nível da 
praça. Fonte: autora, 2002.



Figura 5.62– Vista do espelho d’água da Praça Gonçalves Dias. Fonte: IPLAM, 2002. 

Com relação às alterações da vegetação na Praça Gonçalves Dias, pode-se constatar pelas 

fotos atuais que os canteiros desse espaço vêm recebendo várias espécies arbóreas e 

arbustivas durante os seus sessenta anos da última reforma, em 1939, quando foram plantadas 

pela comunidade ou pela municipalidade, a exemplo de ficus, flamboyants, acácia mimosa, 

palmeira real, faveira, bouganville, dentre outras espécies de diferentes portes.

As novas espécies, de certa forma, criaram uma barreira visual para a belíssima paisagem do 

Rio Anil, assim como descaracterizaram a proposta inicial de uma área que funcionasse como 

grande terraço ao ar livre da cidade. As palmeiras imperiais deixaram de ser a vegetação 

predominante, o que acarretou na perda de uma parte da homenagem ao poeta Gonçalves Dias 

(Figura 5.63 e 5.64). Outrossim, muitas das palmeiras imperiais plantadas no final do século 

XIX, infelizmente, estão extinguindo - se pela falta de um tratamento fitossanitário pela 

Municipalidade. 



Figura 5.63 – Vista dos canteiros do quarto nível da Praça Gonçalves Dias, onde se vê flamboyant e as palmeiras 
imperais. Fonte: autora, 2002.

Figura 5.64 – Vista das palmeiras imperiais e da palmeira de babaçu e, ao fundo, a estátua de Gonçalves Dias e a 
Igreja dos Remédios. Fonte: autora, 2002. 



As alterações no mobiliário urbano ocorreram principalmente com relação aos postes de 

iluminação, que no princípio (em 1939) encontravam-se no meio dos caminhos de pedestres e 

que de certa forma criavam uma barreira aos freqüentadores. Eles foram retirados para 

implantação de novos postes que passaram a localizar-se nas laterais ou no centro dos 

canteiros. Os postes da reforma de 1939 tinham a base circular e globo (local onde fica a 

lâmpada) possuía a cor branco leitoso. Já os postes implantados posteriormente tinham sua 

base octogonal, eram de ferro pintado na cor branca e as lâmpadas localizavam-se dentro de 

um lampião. Atualmente, esses postes encontram-se desativados porque eles não têm mais 

lâmpadas, e os mesmos foram substituídos pelos postes em concreto com três lâmpadas 

(Figura 5.65 e 5.66). 

Figura 5.65 – Vista do mobiliário urbano da  Praça Gonçalves Dias. A esquerda observam-se os postes 
implantados em 1939 e a estátua que dá nome a praça. À direita vê-se o poste implantado 

posteriormente. Fonte: JORGE, 1950 e MORAES, 1989. 



Figura 5.66 – Vista da Praça Gonçalves Dias. Onde se observa a esquerda os postes em ferro (já 
pintados de preto) sem luminárias e ao fundo vê-se os postes de concreto com três lâmpadas. Fonte: 

autora, 2002. 

Outro mobiliário instalado na Praça Gonçalves Dias foi a cabine policial, com o objetivo de 

inibir as ações de bandidos que estavam tornando o local muito perigoso. O objetivo foi 

alcançado, pois os assaltos foram reduzidos mas, infelizmente, a cabine policial foi 

implantada num local que impede a vista total do monumento, isso por conseqüência desse 

mobiliário ter sido instalado sem a apreciação do órgão preservacionista, que, com certeza, 

indicaria uma área mais adequada para instalação da guarda sem agredir- se a paisagem da 

praça (Figura 5.67) 

É prática comum entre os Governos municipal e estadual implantar, principalmente, 

mobiliário urbano, como postes, lixeiras, telefones, etc., nos espaços livres do centro histórico 

sem a anuência dos órgãos preservacionistas, o que acarreta um excesso de mobiliário nessas 

áreas e, em muitos casos, a poluição visual. 



Figura 5.66 – Vista da cabine instalado pela Polícia Militar na praça Gonçalves Dias. Fonte: autora, 
2002.

Na opinião da maioria dos usuários, a Praça Gonçalves Dias não está bem conservada, 

principalmente em decorrência de alguns trechos estarem bastante depredados. As mudanças 

mais apontadas pelos usuários estão relacionadas ao mobiliário urbano, como o aumento do 

numero de bancas de comercio informal em decorrência da proximidade de escolas de 

idiomas estrangeiros, o grande número de lixeiras, telefones e a instalação da cabine policial 

que gerou nos usuários a sensação de maior segurança. Outra modificação apontada foi com 

relação ao grande número de árvores que os usuários aprovaram pois as mesmas contribuíram 

para melhorar o microclima do local, mas se sentem preocupados com o desaparecimento das 

palmeiras imperiais que são um marco da praça. 



É interessante frisar-se que esse espaço é bastante freqüentado por estudantes e casais de 

namorados. O grande número de casais de namorados fez com que a praça também fosse 

conhecida na cidade como a “praça dos namorados”.  

A praça Gonçalves Dias, como referido anteriormente, manteve o seu traçado inicial 

inalterado até os dias de hoje, recebendo apenas acréscimo de área. Local, onde ocorreram as 

maiores alterações, como a construção de canteiros e a inserção de um espelho-d’água (Figura 

5.68).

Figura 6.68 – Plantas baixas da Praça Gonçalves Dias em 1939 e 2002. Fonte: autora, 2002. 



As maiores alterações ocorreram na vegetação onde várias espécies foram implantadas de 

forma aleatória pelos canteiros, sendo necessário um reordenamento para melhor qualidade 

visual do espaço. Não se pode negar que essas arvores melhoraram consideravelmente  o 

clima do local, anteriormente ocupado somente pelas palmeiras imperiais que lembram o 

poeta Gonçalves Dias e sua canção do exílio. Essas palmeiras, infelizmente, estão 

desaparecendo gradativamente desses espaços, o que acarreta a perda da concepção do projeto 

original. 

Com relação ao mobiliário urbano da Praça Gonçalves Dias só permanecem algumas 

jardineiras, os bancos e o monumento ao poeta que dá o nome a praça. Os postes originais já 

não existem, restando somente as carcaças dos postes implantados na décadas de (19)60 e 

(19)70 e os novos postes de concreto que se distribuem pela praça. Além disso, houve uma 

invasão do comércio informal, como em todos os espaços livres públicos da cidade, o que é 

um reflexo da crise sócioeconômica pela qual o país esta passando. O quadro 5.3. mostra um 

resumo das principais alterações ocorridas nessa praça. 

Quadro 5.3. – Resumo das Alterações na Praça Gonçalves Dias 

 Década de (19)60 – 
(19)70

Década de (19)80 – 
(19)90

2000

Traçado - Implantação de dois 
níveis onde são 
construídos canteiros 
e os espelho d’água. 

*** *** 

Vegetação - Retirada das 
espécies arbustivas 
dos canteiros 
principais que 
ladeiam a estátua. 
Implantação de novas 
espécies arbóreas. 

- Implantação de 
novas  vegetação. 

- Palmeiras 
imperiais morrem 
por falta de 
tratamento 
fitossanitário. 

***

Mobiliário Urbano - Postes foram 
retirados do eixo dos 
caminhos. 
- Postes de ferro 
foram implantados na 
lateral e centro dos 
canteiros. 

- Lixeiras; 
- Novos postes. 
- Comercio 

Informal 

- Cabine policial. 
- Lixeiras



5.4. O que permaneceu e o que mudou: uma análise comparativa das 

Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias. 

A análise dos elementos morfológicos foi um instrumento precioso para a identificação das 

alterações nos projetos das praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias. O estudo das 

modificações no traçado, na vegetação, no mobiliário urbano e no entorno possibilitou a 

identificação de aspectos que permaneceram e/ou mudaram nos projetos desses espaços. 

Também, verifica-se até que ponto essas intervenções influenciaram ou não a conservação do 

projeto original, de modo a confirmar a hipótese de que as praças, enquanto espaços públicos, 

ainda não são tratadas como um bem de interesse cultural, diferentemente das edificações. 

Essas alterações, na maioria das vezes, comprometeram o legado histórico e social que 

marcava uma época e que poderia conceder a esses espaços públicos em apreço o caráter de 

jardim histórico. 

A análise das alterações dos projetos das Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias 

ocorreu a partir da década de (19)40, período de início e/ou término das obras que faziam 

parte do Programa de Melhoramentos Urbanos da Gestão do Intendente Federal Dr. Paulo 

Martins de Sousa Ramos os quais deram a essas praças a configuração espacial que 

apresentam atualmente, com as devidas modificações até o ano de 2002. Por ser um longo 

espaço de tempo, esse período foi dividido em décadas, permitindo a comparação das 

transformações que ocorreram no traçado, na vegetação e no mobiliário urbano dessas praças. 

Como foi referido anteriormente, permanência é um processo de continuidade, persistência e 

de conservação de elementos morfológicos existentes num espaço, assim como da inserção de 

outros que são adaptados aos novos estilos de vida e atividades da cidade. Já a mudança é um 

processo de transformação que abrange a retirada de elementos morfológicos, a abertura de 

novos caminhos, o acréscimo de áreas, além da destruição de estruturas existentes 

(ZANCHETI e JOKILEHTO, 2002A:02).

Deste modo, ao estudar-se a permanência do traçado da Praça Antônio Lobo verifica-se que o 

trecho, onde se encontra o busto que dá nome a praça, em parte foi conservado, isto é, dos dez 

canteiros que existiam, oito permaneceram, com exceção dos dois canteiros, com formato de 



meia – lua, que ladeavam o busto do escritor e foram cimentados na década de (19)70. O piso 

colorido está desaparecendo pela falta de manutenção e pela ausência de informações por 

parte da população e da Municipalidade, em relação à técnica do cimento colorido como um

registro urbano de uma modalidade de pavimentação de espaços públicos de São Luís no final 

da década de (19)30.  

As maiores mudanças na Praça Antônio Lobo ocorreram, de fato, na área em frente da Igreja 

de Santo Antônio. Aí existia um pequeno espaço com dois canteiros e quatro bancos. Com o 

tempo, desapareceram, ou por ações de vandalismo, ou pela falta de manutenção. 

Posteriormente, a área passou a chamar-se Praça Antônio Vieira, em 1997. Foi nesse 

momento que o espaço ganhou um espelho d’água e uma parede ladrilhada. Três anos depois, 

esse trecho recebeu um novo projeto, que aumentou a sua área, nada lembrando o traçado 

anterior, além de não apresentar uma continuidade com o trecho onde fica o busto do escritor 

Antônio Lobo (Figura 5.69 e 5.70). 

Figura 5.69 – Croqui do traçado da Praça Antônio Lobo, em 1939. Fonte: autora, 2004. 



Figura 5.70 – Croqui do traçado da Praça Antônio Lobo, em 2002. Fonte: autora, 2004. 

Com relação à permanência do traçado da Praça João Lisboa constata-se que o desenho do 

primeiro e do segundo jardins foram mantidos. A única alteração foi o acréscimo de uma 

pequena grade de ferro, com perfis redondos de aproximadamente dez centímetros, com a 

intenção de proteger os canteiros de serem pisoteados pelos usuários (Figura 5.71 e 5.72).

As primeiras alterações na Praça João Lisboa aconteceram nas edificações que formavam as 

paredes laterais que envolviam a praça, dando à mesma a característica de espaço fechado. A 

demolição dessas edificações, com a abertura da avenida Magalhães de Almeida, contribuiu 

para a quebra da uniformidade e da impressão de conjunto que as mesmas proporcionavam. 

As demais alterações nessa praça ocorreram no terceiro jardim, local onde existiam dois 

canteiros, que foram fechados e, posteriormente, receberam uma edificação onde hoje 

funciona o conjunto de lanchonetes, também conhecido como abrigo do Carmo. Outra

alteração aconteceu através do acréscimo de área, em decorrência da remodelação no tráfego 

de veículos no Centro Histórico, onde a rua, que ficava entre a igreja e o segundo e terceiro 

jardins, foi fechada e nivelada, recebendo mobiliário urbano e vegetação. É interessante frisar 

que, nessa reforma, houve preocupação dos órgãos preservacionistas em utilizar no piso um 

desenho diferente do existente nos demais jardins, de forma que os usuários pudessem 

identificar de forma clara uma intervenção recente no espaço. 



Figura 5.71 – Croqui do traçado da Praça João Lisboa, em 1941. Fonte: autora, 2004. 

Figura 5.72 – Croqui do traçado da Praça João Lisboa, em 2002. Fonte: autora, 2004. 

Já na Praça Gonçalves Dias, o traçado do primeiro e do segundo nível foram conservados, 

contudo necessitam de alguns reparos nos canteiros e no piso em cimento colorido. As 

alterações no traçado dessa praça ocorreram, inicialmente, com a construção de mais dois 

níveis (terceiro e quarto) na praça: o terceiro nível era composto por três canteiros; e o quarto 

nível, por cinco canteiros. No terceiro nível, por volta da década de (19)60, foi construído no 

local de um dos canteiros do terceiro nível um espelho-d’água. Neste havia peixes de várias 

espécies. Hoje, esse espelho-d’água encontra-se desativado (Figura 5.73 e 5.74). 



Figura 5.73 – Croqui do traçado Praça Gonçalves Dias em 1939. Fonte: autora, 2004. 

Figura 5.74 – Croqui do traçado da Praça Gonçalves Dias em 2002. Fonte: autora, 2004.



O quadro 5.4, a seguir, relaciona as modificações no traçado e as ocorrências nas Praças 

Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias. 

Quadro 5.4 - Alterações no Traçado das Praças. 

Espaços Públicos 

Praça Antônio Lobo Praça João Lisboa Praça Gonçalves Dias 

1942 - 1950 *** 1. Parte das edificações 
que compunham as 
paredes laterais da 
praça foram demolidas.

***

1951 - 1980 1.Canteiros em 
formato de meia-lua 
foram fechados. Os 
demais sofreram uma 
elevação de 10 
centímetros. 

1. Os canteiros do 3º 
jardim foram 
cimentados. 
Posteriormente essa 
área recebeu o 
conjunto de 
lanchonetes.

1. Inserção de três 
canteiros gramados 
no piso de nível 
três. Posteriormente 
foi criado mais um 
nível com cinco 
canteiros. 

2. Construção do 
espelho d’água no 
3º nível. 

Década de 
1980

1. Elevação das bordas 
dos canteiros para 40 
centímetros 

1. Ligação do 2º e 3º 
jardins – segurança 
aos usuários. 

2. Rua em frente ao 2º 
e 3º jardins foi 
transformada em 
calçadão e a praça 
ganha mais área. 

***

Década de 
1990

1. O menor trecho da 
praça recebe um 
espelho-d’água e 
parede azulejada 

*** *** 

De 2000 aos 
dias atuais. 

1. O menor trecho 
recebe novo projeto 
que modifica 
totalmente sua 
configuração e a praça 
tem um acréscimo em 
sua área. 

*** *** 

As alterações mais freqüentes nos traçados estão relacionadas à construção e à eliminação 

de canteiros e caminhos, à mudança nas edificações do entorno – que buscava dar um ar 

mais moderno a cidade, o que acarretou a quebra da uniformidade do conjunto existente na 

praça-, e ao acréscimo de áreas, ou seja: as praças ganharam mais espaços, mas isso não 



quer dizer quê esses acréscimos foram de qualidade paisagística. O aumento nas áreas das 

praças não é uma ação comum nas cidades; geralmente as praças têm seu espaço reduzido 

para ampliar o sistema viário. Comparando as três praças verifica-se que o traçado da Praça 

Antônio Lobo foi a que mais sofreu alterações. Na praça João Lisboa, como vimos, perdeu-se 

parte das edificações que a emolduravam no início da década de (19)40. Dois canteiros, que 

faziam parte do terceiro jardim e, que, posteriormente, receberam o conjunto de lanchonetes, 

também conhecido como Abrigo do Carmo. Essa edificação poderia ter sido evitada se o 

órgão de preservação responsável pela área (IPHAN) houvesse sido mais rígido com relação a 

está obra, já que a mesma é datada da década de (19)60, praticamente dez anos após o 

tombamento desta área pelo próprio órgão. Isso acaba revelando um pouco de descaso com 

relação aos espaços públicos. Já quanto a praça Gonçalves Dias, as alterações não atingiram a 

parte que compunha o projeto original, as modificações no traçado desse espaço ocorreram 

nos dois níveis construídos posteriormente à reforma de 1939. 

As alterações na vegetação de uma praça ocorrem principalmente pela retirada de espécies 

que compõem o projeto original ou acréscimo de novas espécies que, em alguns casos, entram 

em conflito com a proposta inicial. A vegetação que as praças possuem são, basicamente, 

divididas em dois estratos distintos: o estrato arbóreo indicado pela cor verde, caracterizado 

pelo seu porte e incidência; o outro estrato importante se refere às áreas gramadas. 

Tratando-se da permanência da vegetação da Praça Antônio Lobo pode-se dizer que o que se 

manteve foram os canteiros gramados, já que em 1939 não foi proposta nenhuma massa 

arbórea ou arbustiva para o trecho onde se encontra o busto do escritor. As alterações na 

vegetação nessa praça ocorreram pelo acréscimo de novas espécies arbóreas (que não 

existiam em 1939, em nenhuma das duas partes desses espaços). Também, no trecho, hoje 

denominado Praça Antônio Vieira existiam apenas dois canteiros gramados, com algumas 

espécies arbustivas que foram fechados na década (19)70. Essa área foi reformada em 2000 

recebendo quatro canteiros gramados, onde foram plantadas espécies arbustivas, como agave, 

gravatinha. Nessa área, também foram plantados oitis e fícus que se encontram próximos do 

espelho-d’água onde fica a estátua do Padre Antônio Vieira (Figura 5.75 e 5.76).



5.75 – Croqui da vegetação na Praça Antônio Lobo em 1939. Fonte: autora, 2004. 

5.76 – Croqui da vegetação na Praça Antônio Lobo em 2002. Fonte: autora, 2004. 

Já na Praça João Lisboa, no primeiro jardim, onde se encontra a estátua, mantiveram-se os 

canteiros gramados e as árvores que margeavam o perímetro do jardim; no segundo jardim, 

permaneceram somente os canteiros gramados com formato triangular e redondo e, no 

terceiro jardim, nada restou, pois nesse local foi construído o abrigo das lanchonetes. Com 

relação às mudanças na vegetação nessa praça constata-se que o primeiro e segundo canteiros 

receberam várias espécies arbóreas ao longo de seus sessenta anos de existência e, com a



reforma de 2000, a área ganhou um tratamento paisagístico. Outra alteração ocorreu com a 

retirada das árvores que margeavam o segundo jardim (Figura 5.77 e 5.78).  

5.77 – Croqui da vegetação na Praça João Lisboa em 1941. Fonte: autora, 2004. 

5.78 – Croqui da vegetação na Praça João Lisboa em 2002. Fonte: autora, 2004. 

Na Praça Gonçalves Dias a permanência da vegetação ocorre nos canteiros gramados e por 

algumas palmeiras imperiais que resistem à ação do tempo e, ao descaso das autoridades. Já 

as alterações na vegetação na Praça Gonçalves Dias verificam-se pelo acréscimo de novas 

espécies arbóreas e arbustivas, sendo que algumas delas não são apropriadas para 

espaços públicos. Outra alteração na vegetação dessa praça é o desaparecimento gradativo 

das palmeiras imperiais, marco do projeto e da homenagem ao poeta Gonçalves Dias. Essas



palmeiras, em muitos casos, não estão resistindo pela falta de tratamento fitossanitário (Figura 

5.79 e 5.80). 

5.79 – Croqui da vegetação na Praça Gonçalves Dias em 1939. Fonte: autora, 2004. 

5.80 – Croqui da vegetação na Praça Gonçalves Dias em 2002. Fonte: autora, 2004. 

Como se pode constatar, as maiores alterações na vegetação das Praças Antônio Lobo, João 

Lisboa e Gonçalves Dias estão relacionadas com o plantio de novas espécies nos canteiros 

desses espaços, que acarretou na mudança da leitura projeto, ou seja, as praças não tem a 

mesma unidade de composição, principalmente no que tange ao plano de massas. Em alguns 

casos as espécies introduzidas não foram compatíveis com o projeto original, mas 

contribuíram para a melhoria da qualidade ambiental, uma vez que conferem aos espaços



consideráveis áreas de sombreamento, além de imprimir novo ritmo à paisagem, com suas 

cores e texturas, possibilitando maior número de freqüentadores a permanecer no local. Na 

praça Antônio Lobo e João Lisboa, ainda encontramos o estrato arbustivo distribuídos em 

seus canteiros. O Quadro 5.2 mostra as alterações mais freqüentes nas praças em estudo. 

Quadro 5.2 - Alterações na Vegetação das Praças. 

Tipos de Alterações na vegetação 
Praça Antônio Lobo Praça João Lisboa Praça Gonçalves 

Dias
Década de (19)40 – 

(19)70

1. Extinção da massa 
arbustiva que existia no 
trecho em frente a igreja. 

1. Introdução de 
espécies arbóreas nos 
canteiros 

1. Introdução de 
espécies arbóreas 
nos canteiros 

Década de (19)80 *** 1. Retirada das árvores 
que margeavam o 
segundo jardim. 

2. Jambeiros e espécies 
arbustivas foram 
implantadas na área 
da atiga rua que 
passou a fazer parte 
da praça. 

***

Década de (19)90 1. Implantação desordenada 
de árvores de médio porte 
nos canteiros. 

*** 1. Morte de 
palmeiras imperiais. 

De 2000 aos dias 

atuais.

1. O menor trecho recebe 
arvores de médio porte e 
vegetação arbustiva. 

1. Árvores das espécie 
flamboyant foram 
retiradas. 

2. A praça recebe 
projeto paisagístico, 
onde houve a 
inserção de várias 
espécies arbustivas 
que deram um 
colorido ao espaço. 

1. Retirada de 
bouganville existente 
na praça. 

Logo, verifica-se que a Praça Gonçalves Dias foi a que mais sofreu alteração na vegetação 

pela descaracterização do projeto e pela extinção das palmeiras imperiais; seguida pela 

Antônio Lobo e João Lisboa respectivamente. 



As alterações no mobiliário urbano estão relacionadas à retirada ou à inclusão de mobiliário 

de sinalização (trânsito e sinalização), mobiliário de serviços (lixeiras, abrigo de ônibus, 

telefones, postes de iluminação), mobiliário de comercialização (bancas de jornais, quiosque, 

bancas de vendedores ambulantes, cadeiras de engraxate) e mobiliário de lazer (bancos e 

brinquedos, mesas de dominós) que são implantados nas praças, de forma desordenada e sem 

qualquer tipo de planejamento. 

As primeiras alterações no mobiliário urbano da Praça Antônio Lobo estiveram ligadas a 

ações da Municipalidade, como a retirada dos doze postes em cimento armado, marca da 

praça, que foram substituídos por três postes em ferro com luminárias tipo lampião (dois 

postes ficaram na área onde fica o busto que dá nome a praça). Os postes que hoje existem no 

trecho em frente da Igreja são cópias dos implantados na reforma de 1939. Dos dezesseis 

bancos originais da praça, só restam oito, e estes necessitam de reforma, pois encontram-se 

bastante danificados.

O mobiliário urbano foi implantado de forma desordenada, com vários tipos de mobiliário de 

comercialização, como banca de revista, banca de comerciantes informais e quiosque de 

venda de lanches. No trecho em frente da Igreja de Santo Antônio, hoje denominada Praça 

Antônio Vieira, foram implantados dez bancos, quatro lixeiras, oito postes que seguiram o 

modelo implantado na reforma de 1939 e um espelho d’água, onde fica a estátua do Padre 

Antônio Vieira (Figura 5.81 e 5.82). 

Figura 5.81 – Croqui do mobiliário urbano da Praça Antônio Lobo 1939. Fonte: autora, 2004. 



Figura 5.82 – Croqui do mobiliário urbano da Praça Antônio Lobo 2002. Fonte: autora, 2004. 

Da mesma forma, na Praça João Lisboa, os tipos de mobiliário que permaneceram foram os 

bancos em cimento armado, cuja base apresentava um desenho da cabeça de um peixe. As 

modificações no mobiliário urbano nessa praça ocorreram inicialmente com a retirada de 

postes em ferro que se encontravam no meio dos caminhos e no perímetro da praça. Os novos 

postes foram implantados dentro dos canteiros gramados. Pelas fotos antigas e por 

depoimentos dos usuários constata-se que, com o passar dos anos, a Praça João Lisboa foi 

recebendo bancos de madeira, com o intuito de suprir  os poucos bancos de concreto que esse 

espaço apresentava. Além dos bancos, a praça recebeu cadeiras de engraxate e bancas de 

revista que foram distribuídas por todo a área do local e pelas calçadas dos casarões que 

emolduram a praça. Outrossim, o mobiliário de comercialização foi sendo inserido na Praça 

João Lisboa ao longo dos anos em decorrência da crise econômica e social por que o país 

passa. Esse tipo de mobiliário tem maior concentração no primeiro jardim, pela sua 

proximidade com agências bancárias (Caixa Econômica Federal e REAL) e os Correios, 

próximos ao abrigo das lanchonetes junto do maior centro comercial de São Luís. Em frente 

desse abrigo também foram implantadas jardineiras e bancos (Figura 5.83 e 5.84). 



Figura 5.83 –  Croqui do mobiliário urbano da Praça João Lisboa 1941. Fonte: autora, 2004. 

Figura 5.84 – Croqui do mobiliário urbano da Praça João Lisboa 2002. Fonte: autora, 2004. 

Com relação a Praça Gonçalves Dias permaneceram alguns bancos e jardineiras que 

necessitam serem restaurados. As alterações no mobiliário urbano dessa praça ocorreram nos 

postes de iluminação que foram retirados do centro dos caminhos e passaram a localizar-se 

nas margens dos caminhos. Muitos postes que se encontram hoje na Praça não funcionam, 

pois as lâmpadas foram destruídas pelas ações de vândalos. Atualmente, o número de postes é 

bastante reduzido, se comparado aos implantados em 1939; dos existentes só os de concreto 

com três lâmpadas são os que continuam funcionando. Essa praça também vem recebendo, ao



longo dos anos, novas lixeiras e telefones públicos, assim como as banca de comerciantes 

informais e posto policial (Figura 5.85 e 5.86). 

Figura 5.85 –  Croqui do mobiliário urbano da Praça Gonçalves Dias em 1939. Fonte: autora, 2004. 

Figura 5.86 –  Croqui do mobiliário urbano da Praça Gonçalves Dias em 2002. Fonte: autora, 2004.



O Quadro 5.3. demonstra que foram muitas as alterações no mobiliário urbano das Praças 

Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias, o que acarretou na descaracterização no projeto 

original. 

Quadro 5.3 - Alterações no Mobiliário Urbano das Praças. 

Espaços Públicos 
Praça Antônio Lobo Praça João Lisboa Praça Gonçalves 

Dias
Década de (19)40 – (19)70 1. Retirada dos postes 

em cimento armado 
1. Implantação de 

bancos com cabeça 

de peixe. 

2. Construção do 
conjunto de 
lanchonetes.

3. Implantação 
bancos de madeira. 

4. Implantação de 
banca de revista e 
cadeira de 
engraxate.

1. Postes foram 
transferidos para as 
laterais dos 
canteiros. 

Década de (19)80 1. Implantação de três 
postes de ferro. 

1. Implantação 
mobiliário de 
sinalização. 

1. Implantação de 
novos postes. 

Década de (19)90 1. Implantação da 
Estátua de padre 
Antônio Vieira. 

2. Perda de bancos 
originais. 

3. Comercio 
informal; 

4. Banca de Revista.

1. Comércio Informal. 1. Comércio 
Informal. 

De 2000 em diante 1. Retirada de 
bancos.

2. Implantação de 
novos postes. 

3. Implantação de 
lixeiras e novos 
bancos e postes. 

1. Novos bancos de 
madeira e novos 
postes.

1. Cabine policial; 
2. Lixeiras.

Através dos croquis podemos verificar que o mobiliário urbano das praças no início da década 

de (19)40 se restringira a bancos e postes. Com a evolução dos usos, costumes e 

conseqüentemente, da crise sócioeconômica porque o país passa, os espaços públicos foram 

recebendo novo mobiliário, como lixeiras, banca de revista, banca de comércio informal, 

trailler policial, além de placas sinalizadoras e informativas. Como foi visto, foram 

implantadas de forma desordenada nas três praças, principalmente pela falta de entrosamento



das ações governamentais responsáveis pela área. Um exemplo claro é a quantidade de 

mobiliário urbano, principalmente o de sinalização e o de serviços, como lixeiras, cabines 

policiais, etc., que são implantadas nos espaços livres do Centro Histórico, sem a prévia 

anuência do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional–IPHAN e do Departamento 

do Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do Maranhão–DPHAP/MA, órgãos 

preservacionistas responsáveis pelas áreas de tombamento federal e estadual respectivamente. 

E isto gera, em certos casos, poluição visual na paisagem em decorrência da grande 

quantidade de mobiliário urbano implantado. Logo, é necessário que, na instalação de 

qualquer mobiliário urbano em áreas de interesse cultural, haja preocupação em consultar os 

órgãos responsáveis pelo local e que esses novos mobiliários interfiram da menor forma 

possível na paisagem, tanto em relação à cor, escala e modelo, quanto à quantidade de 

mobiliário urbano a ser implantado nesses espaços públicos. 

Como se pode verificar, todas as praças estudadas sofreram algum tipo de alteração em seu 

projeto original, ou no traçado, ou na vegetação e/ou ainda no mobiliário urbano, sendo que 

elas se diferenciaram quanto à abrangência das mudanças, o que acaba influenciando no seu 

estado de conservação. Quando os usuários das praças foram questionados a respeito do 

estado de conservação (se a praça é bem cuidada) a maioria respondeu que elas não estavam 

bem conservadas, o que pode ser verificado no gráfico 5.1. As respostas estavam relacionadas 

à falta de limpeza e iluminação pública, e ao estado de depredação em que se encontram 

canteiros e o mobiliário urbano desses espaços públicos. 

Gráfico 5.1 – Estado de conservação das praças na opinião dos usuários 
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Comparando-se as respostas dos usuários com a dos técnicos, no universo pesquisado, 

observou-se que os técnicos discordam dos usuários quanto ao estado de conservação da 

Praça João Lisboa. Os técnicos consideram o trecho onde se encontra a estátua, que dá nome à 

praça, bem conservado pois ele recebeu investimentos há menos de três anos. O trecho menos 

conservado engloba as áreas do segundo e terceiro canteiros que não foram contemplados 

com os investimentos e, atualmente, encontram-se bastante depredadas. Jardineiras, bancos e 

postes precisam de reparos urgentes, assim como o conjunto de lanchonetes. Concordamos 

em parte com a opinião dos técnicos quanto ao estado de conservação da Praça João Lisboa, 

pois o somente o traçado e os bancos em cimento armado do primeiro e segundo jardim 

permaneceram inalterados, os demais elementos morfológicos foram alterados.  

Quando os usuários foram questionados a respeito de mudanças nos projetos das praças 

Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias, a maioria dos usuários das Praças Antônio 

Lobo e Gonçalves Dias tem conhecimento que sim, como pode ser constatado no gráfico 5.2,

e as mudanças mais identificadas estão relacionadas ao mobiliário urbano (a diminuição de 

postes e bancos, o aumento do comércio informal, dentre outros) e à vegetação (o aumento no 

número de árvores e a extinção das palmeiras imperiais).  

Gráfico 5.2 - Entrevista com usuários a respeito das mudanças no projeto das praças.

Houve mudanças nos projetos das praças?
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Para os usuários as mudanças nos projetos das praças foram de responsabilidade do Governo 

(estadual e municipal) e dos freqüentadores (vândalos) que utilizam o espaço de maneira 

equivocada sujando-o e depredando-o. O elemento morfológico que mais sofre com a ação 

dos vândalos é o mobiliário urbano, principalmente postes, lixeiras e bancos. Essas 

mudanças, em muitos casos, não foram bem vistas pelos freqüentadores desses espaços, como 

pode ser verificado no gráfico 5.3, que demostra que os usuários que identificaram alterações 

no projeto da praças João Lisboa não gostaram das mudanças que esses espaços vêm sofrendo 

ao longo dos anos, os demais usuários encararam essas modificações com acréscimos, como 

foi o caso da urbanização da rua que passava em frente a Igreja do Carmo. Os usuários da 

praça Antônio Lobo ficaram divididos a respeito dessa questão, pois consideraram 

interessante as mudanças no espaço logo em frente da igreja de Santo Antônio; contudo, 

consideram ruins as alterações no trecho onde fica a estátua que dá nome à praça. Já na Praça 

Gonçalves Dias, a aprovação das mudanças está relacionada com a limpeza do espaço, que 

melhorou bastante nos últimos anos, com o programa de limpeza pública implantado pela 

Prefeitura. Essa satisfação não está relacionada com a situação precária em que se encontram 

os elementos morfológicos. 

Gráfico 5.3 – Aprovação das mudanças pelos usuários. 

Você aprova as mudanças ocorridas nas praças?
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Quanto à questão se deveria haver consulta à comunidade antes de qualquer reforma na praça, 

foi unânime o desejo dos usuários de participarem do processo de planejamento da cidade, 

principalmente no que tange a sua opinião nas intervenções que possam ocorrer nesses 

espaços.

Verifica-se que os usuários lembram com certa nostalgia o quanto esses espaços eram bem 

tratados, limpos e com o mobiliário urbano em perfeitas condições, o que faz com que eles 

gostassem mais destas praças no passado. Ressaltaram que esses espaços eram bem 

freqüentados em todos os dias da semana. Nos fins de semana eram locais de encontro e 

espaço de lazer para as crianças. E, quando se solicitou que os entrevistados sugerissem o que 

melhorar na praça de forma a atrair mais pessoas, foram obtidas respostas variadas, como uma 

reforma geral que desse ao espaço o aspecto da década de (19)40, um tratamento paisagístico; 

mais limpeza, mais segurança etc.  

As Praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias sofreram processo de decadência em 

seu uso, o que é um fato recorrente em espaços livres públicos centrais, devido a diversos 

fatores, como a desvalorização dos imóveis residenciais e o uso de edificações para fins 

exclusivamente comerciais, que contribuem para esvaziamento desses espaços nos fins de 

semana e nos horários pós expedientes de trabalho nessas áreas. 

Assim, ao analisarmos as mudanças ocorridas nos projetos das praças em estudo, observou-se 

que algumas dessas modificações podem ser minimizadas ou trabalhadas de forma a resgatar 

o aspecto do projeto original, que precisa urgentemente de  um projeto paisagístico de 

restauração, a fim de garantir a conservação. Os novos elementos implantados nessa praça são 

considerados parte da estratificação histórica desse bem, isto é, representam um momento da 

nossa História urbana. A sua eliminação estaria extinguindo uma parte da memória destes 

espaços. Da mesma maneira ocorreu na Praça João Lisboa, ao contrário da Praça Antônio 

Lobo, que perdeu parte de sua história, de seu mobiliário urbano e do traçado, o que gerou a 

perda de estrato histórico.



Capítulo 6 – CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como preocupação central identificar as alterações ocorridas nos projetos de 

praças em centros históricos, levando-se em consideração os princípios da conservação. Tornou-se 

como ponto de partida à análise das alterações dos elementos morfológicos que compõem ou 

compuseram os projetos das praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias. 

O centro histórico é um testemunho vivo de um fazer cultural de uma cidade em suas diversas 

manifestações sociais, urbanas, culturais ou históricas. É uma área única dentro da cidade que 

possui identidade própria e se destaca na paisagem urbana pela sua singularidade. Singularidade, 

esta marcada pelos seus espaços públicos e edificados. Também a conservação urbana surgiu como 

forma de salvaguardar e proteger esse patrimônio cultural de sua decadência e engloba todos os atos 

de prolongar a vida de um bem. A política da conservação tem o intuito de reverter o processo de 

esvaziamento e abandono dessas áreas, com ações - restauração, revitalização, dentre outras - que 

visavam resgatar seus valores históricos, culturais e sociais. Mas, geralmente as intervenções em 

espaços públicos abrem mão da conservação de um registro histórico existente na estrutura de uma 

praça, destruindo, portanto, um registro de determinadas práticas sociais peculiares de um tempo na 

história.

Essa prática destrutiva ocorre pela falta do conhecimento do projeto original, da sua história e 

evolução, assim como identidade e valores, pelos quais aquela praça foi classificada como bem 

cultural e de interesse à conservação, ou por uma escolha consciente pelo novo, pela mudança. Para 

isso, é necessário que a função desses espaços esteja em sintonia com o projeto, ou seja: os projetos 

de praças devem ser elaborados para responder às funções para as quais foram destinados, e devem 

refletir os anseios de seus usuários. Mas é preciso que as demandas dos usuários para com esses 

espaços respeitem a estrutura existente, já que estamos tratando de praças consideradas históricas. 

Como se sabe, o objetivo maior da conservação de um bem cultural é a manutenção dos elementos 

que lhe conferem o valor cultural, e são vários os caminhos que visam tal fim, porém, qualquer 

estratégia proposta para alcançar esse fim, deverá sofrer intervenções mínimas, num contexto maior 

de prevenção e manutenção, que propiciem a continuidade dos valores existentes nesses espaços. A 

identificação dos valores e estratos a serem conservados são descobertos através de uma análise 

profunda dos elementos morfológicos que compõem esse espaço desde a sua construção. 



O entendimento dos elementos morfológicos que fazem parte dos espaços públicos, mais 

especificamente das praças, se deu através da análise dos projetos paisagísticos implantados no 

Brasil, no século XVIII até os dias atuais. Essa análise possibilitou também o conhecimento da 

evolução histórica, social e cultural desses espaços, o que permitiu identificar que as primeiras 

praças no Brasil seguiram o modelo de jardim francês, caracterizado pelo traçado geométrico, 

sempre buscando a ortogonalidade e a centralização. Nesse centro, geralmente, existe um elemento 

vertical (monumento, fonte, estátua). Esse modelo de jardim é bastante encontrado no centro 

histórico de São Luís no Maranhão.

A análise dos projetos paisagísticos de Burle Marx revela a preocupação em combinar formas e 

conceber uma obra de arte composta por áreas de estar e de cenários produzidos pela vegetação que 

é moldada segundo princípios artísticos em seus jardins. Essa análise fortalece a importância pela 

conservação dos projetos originais, já que as praças projetadas por Burle Marx deverão ser 

consideradas jardins históricos, a saber, verdadeiros monumentos, pois representam uma 

composição arquitetônica e vegetal, que do ponto de vista da História e da Arte, apresenta um 

interesse público de acordo com as recomendações da Carta de Florença de 1981. Essa carta indica 

os elementos que fazem parte de um jardim histórico como o seu plano e os diferentes perfis de seu 

terreno que compreendem o traçado; a massa vegetal, em suas essenciais, volumes e jogos de cores, 

espaçamento, suas alturas e o mobiliário urbano, do qual onde fazem parte os elementos 

construtivos e decorativos. A Carta de Florença, também, indica as maneiras de como conservar e 

preservar os jardins históricos. 

Tratando-se de centro histórico, verifica-se que nos últimos dez anos eles foram alvos de programas 

de preservação e revitalização, que culminaram com intervenções em seus espaços público e 

edificado. Algumas dessas intervenções, as ocorridas em espaços públicos, causaram mudanças 

estruturais em sua paisagem e buscaram apenas a melhoria de sua forma física, negando o valor 

histórico e social que esses espaços apresentavam. Foi o caso da Praça do Marco Zero em Recife e 

das Praças do centro histórico de Salvador. No Rio de Janeiro e em Belo-Horizonte, já houve uma 

preocupação em se manter os elementos morfológicos que dão a essas praças o valor de bem 

culturais. Isso ocorreu graças a um processo de pesquisa da evolução destes ambientes. 

A análise dos elementos morfológicos com embasamento no método de leitura da imagem urbana 

(PEREIRA, 1996) possibilitou compreender a evolução dessas praças, assim como identificar as 

alterações nos projetos das praças, de modo a verificar quais os elementos que permaneceram ou 



mudaram com o passar dos anos. Essa análise morfológica, também, ajudou a reconstruir as plantas 

baixas dos projetos destes espaços ao longo dos anos, juntamente com as modificações que os 

mesmos foram sofrendo em cada período. 

O percurso metodológico para entender as alterações nos projetos de praças, através da análise de 

seus elementos morfológicos, permite a sua aplicação nas demais praças de São Luís, assim como 

em praças de outros centros históricos, considerando-se as suas particularidades. 

A pesquisa mostrou também que a preocupação com a preservação no centro histórico de São Luís 

do Maranhão vem sendo construída há mais de sessenta anos. E há mais de vinte e cinco anos, o 

Governo do Estado vem intervindo diretamente na reversão de um processo que ameaça, ainda hoje, 

a garantia de que seu patrimônio histórico, artístico e paisagístico possa ser transmitido para as 

futuras gerações. 

Assim, ao avaliar o programa de preservação e revitalização das praças no Centro Histórico de São 

Luís, percebe-se que as intervenções nesses espaços sempre estiveram voltadas para uma renovação 

urbana e não para restauração, o que refletiu na perda de valores existentes nesses espaços, como 

ocorreu no Recife e em Salvador. Tal atitude de renovar os espaços públicos, principalmente o da 

área da Praia Grande gerou muitas críticas por parte da população que os freqüentava, já que essa 

população deveria participar desse processo dando sugestões de modo que o projeto atendesse ao 

mínimo solicitado pela mesma. A questão da consulta à população antes de qualquer intervenção foi 

bastante enfatizada pelos usuários das praças - Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias, 

quando foram aplicados os questionários durante a pesquisa de campo. 

Outro ponto importante a ser avaliado no programa de preservação e revitalização do Centro 

Histórico de São Luís é que as intervenções e os investimentos nos espaços públicos e nas 

edificações foram restritos a uma pequena área dentro da zona protegida pelo Governo federal 

(60ha), em detrimento a zona protegida pelo governo estadual (160ha), que não recebeu quase 

nenhum investimento e que, a cada dia que passa, vem perdendo valores inestimáveis que marcaram 

uma época de nossa histórica. 

As praças do Centro Histórico de São Luís vêm sofrendo mudanças ao longo dos anos, umas em 

maior e outras em menor grau. As alterações no traçado, como foi referido, se deram principalmente 

com o aumento das áreas das Praças João Lisboa e Gonçalves Dias, uma prática nada comum em 



centros históricos, já que as mesmas costumam perder espaço para o sistema viário. A Praça 

Antônio Lobo sofreu as maiores agressões nas intervenções: canteiros foram fechados, parte de seu 

traçado foi alterado, e uma nova configuração foi implantada no espaço. E isso se deve 

principalmente pela flexibilidade que o órgão responsável pela área de tombamento estadual 

(DPHAP/MA) tem ao avaliar os seus projetos. E essa flexibilização gera perdas irreparáveis em 

nosso patrimônio, talvez pela ausência de um conhecimento mais aprofundado sobre esses projetos 

por parte dos técnicos do referido órgão. 

As alterações na vegetação ocorreram pela inserção de vegetação arbórea, o que contribuiu com o 

conforto ambiental destas áreas, principalmente nas Praças Antônio Lobo e João Lisboa, que foram 

projetadas para ter o caráter de praças secas. Já a Praça Gonçalves Dias foi projetada para ser um 

belvedere, e as novas espécies vegetais, que foram sendo implantadas de maneira aleatória, 

acabaram influenciando a visibilidade da paisagem que esse espaço oferecia, mas melhoraram o 

microclima do local. Além disso, as palmeiras imperiais, que por muito tempo foram marca desse 

espaço, estão-se perdendo pela falta de zelo pelos espaços públicos, por parte dos órgãos 

responsáveis pela área.

As praças sofrem constantemente alterações sem qualquer tipo de critério, isso em decorrência 

principalmente de uma lacuna existente nas legislações vigentes para centros históricos, 

principalmente no que tange a intervenções de espaços públicos. Atualmente, as intervenções em 

espaços públicos, com referência a realidade da capital Maranhense, são respaldadas em leis 

voltadas para o patrimônio edificado, o que é um erro, já que possuem diferenças enormes em sua 

tipologia e morfologia. O Instituto de Patrimônio Artístico Nacional -IPHAN já vem trabalhando 

para suprir essa lacuna, pois já lançou, em 2000, um “Manual para Intervenções em Jardins 

Históricos”. Esse manual apresenta uma análise da Carta de Florença, assim como indica 

procedimentos para elaboração e apresentação de projeto de uma praça histórica. 

É necessário que esse manual comece a se tornar um referencial nas intervenções em praças e 

parques históricos, ou se crie uma legislação específica para esses espaços livres públicos de forma 

a minimizar as alterações que eles vêm sofrendo no projeto. Tais intervenções, portanto, devem 

estar respaldadas nos seus aspectos históricos, artísticos e paisagísticos, e não numa visão 

consumista para o local. A administração pública, nesse caso, deve buscar a conservação dos 

projetos, partindo da análise de suas estruturas morfológicas incluindo aspectos relevantes do uso. 

Dessa maneira, esses órgãos terão a capacidade intervir nesses espaços. Logo, a conservação urbana 



de uma praça influencia diretamente na conservação de todo o centro histórico, sendo, portanto, 

necessário um cuidado especial com estes espaços. 

Assim sendo, este trabalho buscou abrir novos caminhos para a análise das alterações em projetos 

por meio da análise morfológica do lugar, como instrumento que possibilita a conservação de uma 

praça, de maneira a equilibrar respeitar os valores históricos, artísticos e culturais às intervenções. 

Esta pesquisa também apresenta recomendações tais como: a) a necessidade de fazer-se um 

levantamento das praças consideradas históricas dentro do centro histórico; b) criar leis especificas 

para intervenções nos espaços livres públicos em áreas consideradas históricas; c) No ato das 

intervenções em praças, os órgãos preservacionistas devem exigir dos proponentes o levantamento 

da evolução da praça a fim de poder identificar quais os elementos morfológicos que podem ou não 

ser alterados; d) Privilegiar e preservar elementos morfológicos (já identificados na evolução 

histórica). O pressuposto é conservar os registros históricos e estéticos quando existentes, sem 

tolher o uso de novos materiais. Quando do uso de novos materiais na estruturas remanescentes e 

acréscimos de novos materiais, a recomendação (orientação) é a observância da totalidade do 

imóvel; da conservação da lógica mínima de sua substancia e significação cultural frente às 

transformações necessárias demandadas; e) Estimular os proprietários e os comerciantes do entorno 

a adotar as praças, por meio de incentivos fiscais do município. É nesse sentido que almejamos que 

este estudo constitua um modelo ou referência a ser utilizada nas ações de planejamento urbano 

tanto de centros históricos, como de todas os espaços livres públicos que possuam o caráter de 

jardins históricos.

Sabe-se que muitos dos aspectos para a análise da conservação urbana de praças históricas não 

foram contemplados neste estudo; mas ela não se propôs nem teve a pretensão de desvendar, em sua 

totalidade, um universo tão complexo. Esta dissertação é apenas uma contribuição ao universo 

instigante que é a conservação de centros históricos. Estudos mais abrangentes virão, procurando 

cada vez mais contribuir com a conservação integrada urbana e territorial. 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU 

O QUESTIONÁRIO  

Praça: (   ) Antônio Lobo   (   ) João Lisboa   (   ) Gonçalves Dias 

Data: ___/___/____ Horário:______________

A) Caracterização do Entrevistado 
Nome:____________________________________________________________________ 

1. Idade:

(   ) até 18 anos  b) (   ) 19 a 40 anos  c) (   ) 41 a 60 anos  d) (   ) mais de 60 anos 

2. Sexo:

(   ) Feminino  (   ) Masculino  

3. Quanto tempo você freqüenta esta praça? 

(   ) menos de 1 ano.                             (   ) 1 a 5 anos. 

(   ) 5 a 10 anos.                                    (   ) mais de 10 anos. 

B) Sobre a conservação e alterações nas praças. 
1. Você acha esta praça bem cuidada (conservada)?  

(   ) sim        (   ) não 

Por que?______________________________________________________________ 

2. Você acha que esta praça passou por algumas mudanças nestes últimos anos?  

(   ) sim        (   ) não 

2.1. Você pode identificar essas mudanças?  

(   ) Mais árvores (   ) Menos árvores 
(   ) Mais canteiros (   ) Menos canteiros 
(   ) Jardineiras (   ) Flores 
(   ) Mais postes de iluminação (Lampião) (   ) Menos postes de iluminação (Lampião) 
(   ) Fontes, chafariz, espelho d’água (   ) Lixeira 
(   ) Estátua, monumentos e bustos (   ) Telefone público - Orelhão 
(   ) Mais Bancos (   ) Menos Bancos 
(   ) Coreto (   ) Quiosque para venda de lanches 
(   ) Cadeira de Engraxate (   ) Parada de Ônibus 
(   ) Posto Policial (   ) Banca de Revista 
(   ) Banca de Comerciantes Informais (   ) Ponto de Taxi 



(   ) Relógio (   ) Equipamentos de Sinalização  
(   ) Aumento da área da praça (   ) Diminuição da área da praça 
(   ) Troca de piso (material e desenho) (   ) Outros:_______________________ 
3. Você sabe informar quem foi o responsável por essas mudanças? (pessoas, grupos, 

agentes) 

(    ) Governo (   ) Moradores (    )Inic. Privada/Empresário 

(   ) Todos (   ) Não sabe Outros________________ 

4. Você gostou dessas mudanças? 

(   ) sim              (   ) não 

Porque?_______________________________________________________________ 

4.1. Na sua opinião deveria haver consulta à comunidade antes de fazer essas mudanças? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Você gosta mais da praça como ela era antes ou hoje? 

(   ) antes     (   ) hoje 

Porque?________________________________________________________________ 

6. Você sabe descrever como era a praça antes?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Você acha que depois das mudanças as pessoas usam a praça com mais cuidado ou 

não? 

(   ) sim        (   ) não 

Por que?______________________________________________________________ 

8. O que você sugeriria para melhorar a aparência ou paisagem da praça de modo a atrair 

mais pessoas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



APENDICE 02 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU  

Roteiro das Entrevistas Técnicos 

1. Você acha que as praças Antônio Lobo, João Lisboa e Gonçalves Dias estão bem 

conservadas? Por que? 

2. Que mudanças aconteceram no desenho da praça ao longo do tempo? Isso foi bom ou 

não? Para quem? 

3. Você acha que essas mudanças acrescentaram aspectos de qualidade ou elas ficaram 

sem expressão e perdendo a sua história? 

4. Em relação ao entorno, as mudanças ocorridas no desenho contribuíram para um 

melhor uso ou não? 

Lista dos Entrevistados 

1. Francisco Viveiros Fuzzetti (Arquiteto) em 30.05.2002. 

2. Érico Junqueira Ayres (Engenheiro Civil)em 26.07.2002 e 20.11.2002. 

3. Carlos Lima (Historiador) em 26.07.2002. 

4. Jocenilde Pereira dos Santos (Coordenadora de Paisagismo do Setor Parques e Jardins 

da SEMSUR) em 16.10.2002. 

5. Margareth Gomes de Figueredo (Arquiteta e Superintendente do 3º SR do IPHAN) em 

29.10.2002.

6. Marise Ferreira Alves (Arquiteta da 3º SR do IPHAN) em 29.11.2002. 

7. Deusdedit Carneiro Leite Filho (Bacharel em Arqueologia e responsável pelo centro de 

pesquisa da história natural e arqueológica do Maranhão) em 21.11.2002. 
8. Francisco Soares Senna (arquiteto e Presidente da Fundação Gregório de Matos em Salvador na Bahia) 

em 06.03.2003.10

                                                          
10 A entrevista foi voltada para a Praça da Sé em Salvador. 


