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RESUMO
A presente pesquisa realiza uma análise crítica do uso e da apropriação
de espaços públicos da cidade de São Paulo, com foco nas praças públicas,
para através destas apreender como se dá o uso e a apropriação das mesmas,
além de analisar a atual função do espaço público na metrópole de São Paulo
do século XXI.
Para alcançarmos este objetivo traçamos duas estratégias de pesquisa,
a primeira baseada na discussão teórica dos dois conceitos-chave espaço
público e praça pública, somada à retrospectiva histórica das ações dos órgãos
públicos para a administração dos espaços públicos. A segunda estratégia de
investigação científica foi a realização do estudo de caso de cinco praças
distribuídas ao longo de um transepto, através das quais pudemos observar,
analisar e compreender o uso e apropriação de praças públicas na cidade.
Haja vista que o propósito da pesquisa é a análise das praças públicas
da cidade de São Paulo, de grande dimensão territorial e de características
socioeconômicas diversas e de realidades distintas no que tange a seus
espaços públicos, buscamos praças localizadas em bairros e regiões distintas
(bairros do centro expandido à periferia), buscando assim abarcar uma parte
mais representativa da complexa realidade dos espaços públicos da metrópole
de São Paulo.
Ao final da análise crítica, propusemos algumas ações e medidas para a
Política Pública Municipal de Gestão do espaço público, além de sugerirmos
uma nova postura dos órgãos públicos municipais frente às questões
relacionadas aos espaços públicos, buscando, principalmente, a sua
valorização.

Palavras-chave: 1.Praça Pública; 2.Espaço Público; 3.Poder Público
Municipal; 4.Uso e apropriação; 5.Cidade de São Paulo.

ABSTRACT

This research conducts a critical analysis of the use and ownership of
public spaces in the city of São Paulo, with a focus on public squares. The main
goal is to learn through this how the use and ownership of these squares take
place, and to analyze the current role of public space in the metropolis of the
twenty-first century.
To achieve this goal we established two research strategies, the first
theoretical discussion based on two key concepts of public space and public
square, plus the historical review of the actions of public agencies for the
administration of public spaces. The second strategy for scientific research was
the use of five case studies of squares distributed along a transept, through
which we can observe, analyze and understand the use and appropriation of
public squares in the city.
Considering that the purpose of research is the analysis of the public
squares of the city of São Paulo, within large regional and socioeconomic
characteristics of various and different realities with respect to its public spaces,
we sought squares located in different regions and districts (districts expanded
from the city center to the periphery), thus seeking to cover a more
representative part of the complex reality of the public spaces of the metropolis
of São Paulo.
At the end of the review, we have proposed certain actions and
measures for the Municipal Public Policy Management of public space, and
suggesting a new position of municipal public agencies faced with the issues
related to public spaces, seeking mainly the recovery of said places.

Key Words: 1.Public Square; 2.Public Space; 3.Municipal Public Office; 4.Use
and Ownership; 5.City of São Paulo
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Introdução
A presente pesquisa teve por objetivo realizar um estudo e uma análise
crítica acerca do uso e da apropriação dos espaços públicos da cidade de São
Paulo, especificamente praças públicas. Para tanto, foram escolhidas cinco
praças localizadas ao longo de um transepto, as quais serviram de “modelo”
para a compreensão do uso e da apropriação das praças públicas da
metrópole. Apresentamos ainda, o objetivo de apreender por meio dessa
análise o papel do espaço público da “moderna” São Paulo do século XXI.
Levantamos

três

hipóteses

de

pesquisa

que

nortearam

o

desenvolvimento da mesma, a saber: a existência de diferentes usos e
apropriações das praças públicas nos distintos quadros socioeconômicos da
cidade; distintas posturas do poder público municipal na gestão do espaço
público da cidade e a desqualificação do espaço público na cidade.
Esta investigação baseia-se em dois conceitos chaves, espaço público e
praça pública, os quais por sua vez, apresentam-se atrelados aos conceitos
centrais, também trabalhados na pesquisa, como os conceitos de uso e de
apropriação de espaços públicos. Estes são conceitos vinculados, pois
entendemos que apenas através do uso (atividades sociais diversas) é possível
estabelecer a apropriação do espaço público, o qual passa a ser o espaço
vivido, cotidiano, e integrante do dia-a-dia da vida pessoal, do bairro e até
mesmo da cidade, estabelecendo-se assim, o sentimento de “propriedade” e de
“pertencimento” ao lugar por parte da população usuária.
O Capítulo 1. “A História das Praças Públicas na cidade de São Paulo,
da Inspetoria dos Jardins Públicos à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
(SVMA)” faz um breve histórico do planejamento, criação e manutenção dos
espaços públicos, principalmente praças públicas, do poder público municipal
de São Paulo desde o século XIX ao século XXI, buscando-se uma
compreensão histórica do papel das praças públicas na cidade de São Paulo.
Já o Capítulo 2. “Transepto, da Vila Leopoldina ao Jaraguá” faz a
apresentação da metodologia de escolha dos objetos de estudos, o transepto,
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dentro das inúmeras possibilidades apresentadas pela complexidade da cidade
de São Paulo, além de esclarecer as demais metodologias utilizadas na
pesquisa.
No Capítulo 3. “Praças – do centro à periferia, um estudo de caso”
tratamos o estudo de caso dividido em subcapítulos referentes a cada uma das
cinco praças estudadas, a saber: 3.1 Praça Ângelo Rivetti; 3.2 Praça da Matriz
Velha; 3.3 Praça da Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó; 3.4 Praça do IV
Centenário da Freguesia do Ó e 3.5 Praça José Pereira Alves. Cada um dos
subitens apresentará um breve contexto histórico da praça, as etapas das
pesquisas realizadas e também os respectivos resultados e as análises dos
mesmos.
No Capítulo 4. “A praça enquanto espaço público: uso e apropriação”
estabelecemos, através dos dados e análises das praças – Capítulo 3, nove
temas-chaves, os quais nos auxiliaram na compreensão do uso e da
apropriação das praças públicas, além de contribuírem para a elaboração de
propostas relativas a possíveis mudanças nas políticas públicas municipais
para a gestão dos espaços públicos.
E no último item, Considerações Finais, apresentamos nossas
considerações e apontamentos finais sobre a pesquisa, além de alguns
encaminhamentos e propostas à questão do uso e da apropriação das praças
públicas da cidade de São Paulo.
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Capítulo 1. Breve História das Praças Públicas na cidade de
São Paulo: da Inspetoria dos Jardins Públicos à Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
O objetivo principal deste capítulo é fazer um breve histórico, do século
XIX a meados do século XXI, do planejamento, criação e manutenção dos
espaços públicos, principalmente praças públicas, pelo poder público municipal
de São Paulo. Buscamos, também, a compreensão histórica do papel das
praças públicas na cidade de São Paulo e, principalmente, a sua atual função
como espaço público da São Paulo do século XXI.
Baseamos esta retrospectiva histórica no resgate das principais ações e
políticas dos órgãos municipais responsáveis pela administração dos espaços
públicos da cidade, e propusemos também, atrelada a esta retrospectiva, uma
discussão acerca dos conceitos de praça pública e de espaço público,
conceitos chaves à compressão do uso e da apropriação das praças públicas
da cidade de São Paulo, objetivo central desta investigação.
Em um primeiro momento, buscamos através da leitura da bibliografia
específica apreender o conceito de espaço público que vigorava na São Paulo
do início do século XX para então fazermos uma análise comparativa das
alterações deste conceito, e, principalmente, modificações no seu sentido, na
prática, espacializadas na cidade e no cotidiano urbano atual.
Buscamos desta maneira, construir um panorama histórico conceitual de
espaço público e praça pública, o qual será subsídio para a compreensão e
análise do espaço público e da praça pública da atualidade, os quais por sua
vez, estão sendo apreciados através dos cinco objetos de estudo, as cinco
praças públicas, escolhidas para a realização desta pesquisa.
Elaboramos um quadro síntese temporal (de 1893 a 2004) com as
principais ações dos órgãos municipais responsáveis pela administração do
espaço público da cidade de São Paulo, por meio das quais podemos
apreender, ao menos em parte, as “transformações” e o papel do espaço
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público e, sobretudo das praças públicas na cidade ao longo dos anos. O
referido quadro apresenta-se a seguir.
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Quadro 1: “Quadro Síntese do Histórico da Gestão dos Espaços Públicos da cidade de São Paulo, séculos XIX e XX”. Fonte:
ROBBA, 2004/ Organizado por: TREVISAN, C. O (junho, 2010)

Período de
Vigência / Ano

Principais Ações

Nomenclatura do Órgão Municipal

Ações concretizadas

(planejadas)
- Melhorias e benfeitorias no Largo dos

- 1893 a 1899

- Inspetoria dos Jardins Públicos

Guaianazes (atual Praça Princesa Isabel),
no Largo Sete de abril (atual Praça da
República), o Largo do Paissandu, e início

Reformas em espaços públicos e arborização de
vias públicas.

da arborização das vias públicas.
- Plano Boulevard (ano de 1911): criação de

- de 1899 até 1931

três parques urbanos: parques da Várzea do

- Criação do Parque Dom Pedro II e Anhangabaú e

Carmo, (conhecido como Parque Dom Pedro

instalação de dois passeios interiores: Praça Buenos

- Administração dos Jardins Públicos e

II), do Anhangabaú e da Floresta ou da

Aires (bairro de Higienópolis) e Parque Trianon

Arborização

Ponte Grande (numa área junto ao Rio Tietê

(Avenida Paulista).

e Av. Tiradentes) e a criação de “passeios

- Ações simples de manutenção e fiscalização de

interiores” (áreas menores localizadas nos

áreas públicas e áreas verdes da cidade.

bairros)

-Administração dos Jardins Públicos e
- Criação de apenas dois parques “grandes”:

Arborização (1930 a 1931);
- Diretoria dos Jardins e Cemitérios (1931 a
- década de 1930:

1935), subordinada à Secretaria de Obras e
Viação;
- Subdivisão de Parques, Jardins e Cemitérios
(1935 a 1940), vinculada à Divisão de Obras do
Departamento de Obras e Serviços Municipais.

Aclimação e o Ibirapuera, mais de duas décadas
- Sistema de parques integrado (parkways):
“grandes” e “médios parques”, e áreas de
recreação infantil (playground) nos bairros.

depois de ser planejado, em 1954;
- Manutenção do plantio e realização de reparos em
jardins;
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- Manutenção do plantio e realização de
- Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios,
organizada em duas seções: a Seção de
- década de 1940:

Cemitérios e a Seção de Parques, Jardins,
Viveiros e Arborização, estrutura esta que
perdurou até o ano de 1968.

reparos em jardins;

existentes: o Largo do Arouche, a Praça João

centrais (ampliação do sistema viário

Mendes, a Praça Ramos de Azevedo e o Parque do

urbano).

Anhangabaú (abertura de avenida longitudinal do
Plano de Avenidas de Prestes Maia).

organizada em duas seções: a Seção de

- instalação de áreas de recreação,

Cemitérios e a Seção de Parques, Jardins,

playgrounds, nas praças públicas;

Viveiros e Arborização, estrutura esta que

República e o da Barra Funda e o Parque Municipal
do Ibirapuera (IV Centenário da cidade de São Paulo

- Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios,

- Planejamento do Bosque do Morumbi

organizada em duas seções: a Seção de

- Instalação Bosque do Morumbi (atual Parque

(atual Parque Alfredo Volpi);

Alfredo Volpi, 1966) com modificações no projeto;

- Plano de Áreas Verdes de Recreação do

- O Plano de Áreas Verdes de Recreação não foi

Município de São Paulo, Parques de

executado;

Cemitérios e a Seção de Parques, Jardins,
Viveiros e Arborização, estrutura esta que
perdurou até o ano de 1968.
- Departamento de Parques e Jardins,
(“Parque”) estruturado em duas divisões, “a de
Projetos e Fiscalização (responsável por
projetos, desenhos e fiscalização) e a divisão de
Operação, (responsável pelas execuções), 1968

Vizinhança - sistema integrado de espaços
livres públicos de recreação, 1967 e 1969;

Departamento de Parques e Áreas Verdes
(DEPAVE), responsáveis pelas áreas inferiores
2

à 5.000m , 1976;
Administrações Regionais, responsáveis pelas

- Implantação das Praças Benedito Calixto, Cel.
Custódio F. Pinheiro ou Praça do Pôr-do-sol (bairro

- Planejamento e implantação de praças

de Pinheiros), Província de Santaina (bairro

equipadas com quadras poliesportivas e

Boaçava), General Porto

áreas de recreação infantil,

Carneiro(bairroBrooklin),Braúna(bairroTatuapé),entre
outras, 1968 a 1976

a 1976;

- década de 1970:

- Implantação do parque infantil da Praça da

1954);

perdurou até o ano de 1968.

- década de 1960:

- reformas e remodelamentos de algumas áreas já

- Instalação de algumas praças e canteiros

- Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios,
- década de 1950:

-Praças canteiros centrais e jardins foram instalados,

- Projetadas cerca de setenta praças
equipadas, entre os anos 1974 a 1984;
- Projetos de grandes parques (DEPAVE);

- Cerca de 80% das praças projetadas, cinqüenta e
seis, implantadas;
- Parque Guarapiranga, 1974; Parque Ecológico do
Tietê, Parque Estadual, 1976; além da criação de
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áreas inferiores à 5.000m , praças e jardins;

- Administrações Regionais, nenhum
projetado substancial;

dez novos parques em áreas de doações
compulsórias de grandes loteamentos: Anhangüera,
Carmo, Conceição, Nabuco, Piqueri, Pirituba (atual
Rodrigo Gasperi), Previdência, Raposo Tavares,
São Domingos (atual Cidade de Toronto) e Vila dos
Remédios, 1975-1979;
-

Departamento de Parques e Áreas Verdes
(DEPAVE), responsáveis pelas áreas inferiores
2

- década de 1980

à 5.000m , 1976;
Administrações Regionais, responsáveis pelas
2

áreas inferiores à 5.000m , praças e jardins;

- DEPAVE projeto e instalação de alguns

médias e em bairros distante: Tucuruvi, Chico

parques médios pelo DEPAVE;

Mendes, Santo Dias e Cidade de Toronto. E a

Administrações Regionais não apresentaram

instalação parcial do Parque Villa Lobos, em 1991.

nenhum projetado substancial;

Implantações executadas entre os anos de 1983 e
1993;
-

Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), a qual o DEPAVE,
1

subdividido em seis setores, . O DEPAVE 1 –
- década de 1990

Seção Técnica de Projetos, passa a ter a
atribuição de planejar e implantar novas áreas
livres públicas

Implantação de quatro parques de dimensões

- DEPAVE 1 projetou e instalou alguns
parques médios e a Administrações
Regionais não apresentaram nenhum
projetado substancial;

Implantação de quatro parques de dimensões

médias e em bairros distante: Tucuruvi, Chico
Mendes, Santo Dias e Cidade de Toronto. E a
instalação parcial do Parque Villa Lobos, em 1991.
Implantações executadas entre os anos de 1983 e
1993 e a implantação do Parque Burle Marx, 1995, e
da Praça Adolpho Bloch, em 1996;

- década de 2000

- EMURB (Empresa Municipal de Urbanização),

- EMURB em parceria com as Subprefeituras

- Execução da reforma da Praça do Patriarca, 2002,

subordinada à Secretaria de Planejamento

planejou o Programa Centros de Bairro

pelo DEPAVE 1;

Urbano (SEMPLA);

(criação em diversos bairros de 51 áreas,

- Implantação do “Programa Centros de Bairro”,

1 As seis subdivisões são: DEPAVE 1 – Divisão Técnica de Paisagismo (Seções Técnicas: de Projetos, de Orçamentos, de Agrimensura e de Desenho); DEPAVE 2 – Divisão
Técnica de Produção de Mudas (Seções Técnicas: de Produção de Mudas, de Arborização e Ajardinamento e de Pesquisa e Experimentação em Produção); DEPAVE 3 –
Divisão Técnica de Desenvolvimento em Tecnologia (Seções Técnicas: de Pesquisa, de Normas e Padrões, de Relações Institucionais e de Cursos); DEPAVE 4 – Divisão
Técnica de Manejo e Conservação de Parques e Recursos Naturais (Seções Técnicas: de Administração e Manejo (Leste-oeste, Norte-sul, Ibirapuera e CEMUCAM) e de
Manutenção e Reparo de Obras Civis); DEPAVE 5 – Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Biologia da Fauna (Seções Técnicas: de Assistência Médico-Veterinária, de
Medicina Veterinária Preventiva, de Biologia e de Manejo de Fauna), DEPAVE 6 – Divisão Técnica do Planetário e Escola Municipal de Astrofísica (Seções Técnicas: de
Operação e de Programação do Planetário, Observatório Astronômico e Expediente). (ROBBA, 2004, p. 439).
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- Subprefeituras (nova denominação das
Administrações Regionais a partir de 2001).

preferencialmente praças, localizadas em

totalizando 49 das 51 praças previstas entre os anos

pontos-chaves

de 2001 a 2004;

socialização).

(referencias

e

de
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A cidade de São Paulo deixou de apresentar características coloniais no
final do século XIX e início do século XX, decorrência das transformações
políticas e econômicas do Estado de São Paulo, as quais impulsionaram a
intensificação do processo de urbanização da cidade.
O dinamismo econômico proveniente da economia cafeicultora paulista
passou a modificar as necessidades de serviços e de infraestrutura básicas da
cidade, devido ao aumento populacional expressivo e às novas demandas da
mão-de-obra imigrante européia e da elite agrária aqui instalada (os “Senhores
do Café”). A partir deste momento, São Paulo iniciou a sua transformação de
cidade “colonial” para uma grande cidade bem estruturada para atender a
novos hábitos e demandas urbanas.
Dentre os novos e modernos hábitos urbanos exigidos pela população
imigrante, e logo absorvidos pela maioria da população paulista, no decorrer
das três primeiras décadas do século XX, destacam-se segundo ROBBA
(2004), passeios, piqueniques, concertos de bandas nos coretos das praças e
jardins; além do costume de práticas esportivas como: o futebol de várzea, o
ciclismo, a natação e a canoagem nos principais rios da cidade. Colocou-se em
pauta então, um novo contexto sociocultural, o qual, de certa maneira
“incentivou a criação e a implantação de áreas públicas, e mesmo privadas, de
lazer coletivo ao ar livre”. (ROBBA, 2004: página 428).
Este novo contexto urbano carrega uma importante discussão teórica, o
Espaço Público, no que tange à sua definição teórica, o seu papel, como
elemento do cotidiano da cidade e, principalmente, o seu uso e a sua
apropriação na prática sócioespacial dos cidadãos habitantes da cidade de São
Paulo.
Ao discutir o conceito de espaço público é essencial apresentá-lo como
um termo complexo, multidimensional e, principalmente, dicotômico e que só
tem sentido na oposição com o ‘privado’, o qual acaba por definir-lhe as
fronteiras, duas dimensões; não se trata de duas dimensões separadas, mas
sim unidas nas suas diferenças. A ambigüidade fica ainda mais clara nesta
retrospectiva de alguns conceitos sobre ‘público’, presentes no senso comum:
lugares e fluxos; controle social do poder; acesso irrestrito ou aberto a
instâncias; determinação democrática de fins coletivos; criação e expansão de
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direitos; homem público e mulher pública; fé pública e clamor público; força
pública e opinião pública.
Na conceituação de espaço público há de se estabelecer, segundo
LAVALLE (2005), “três dimensões do ‘público’ correlacionados com seus
adjetivos do mundo ‘privado’: 1.público versus privacidade, intimidade ou
sociabilidade primária; 2.público versus propriedade ou interesse particular e
3.público versus não difundido, de conhecimento particular ou restrito”.
O espaço público também pode ser concebido como o local de
diferentes práticas sociais contemporâneas, no qual grupos distintos requerem
tanto o reconhecimento cultural quanto o político, aproximando-se, em parte,
das concepções de espaço público do senso comum: controle social do poder,
acesso irrestrito, determinação democrática de fins coletivos, entre outros. O
espaço público, então, pode ser comparado à imagem de uma arena de
controvérsia política em que o dissenso é parte integrante de sua natureza e
não obstáculo a ser evitado, portanto democrático. PALLAMIN (2005: página
55) o entende, “não como entidade pré-construída, mas espaço de
confrontação, em movimento constante de constituição, em que distintos
valores, projetos da vida social são efetivamente expostos”, ou seja, é o espaço
ideal para as lutas de reconhecimento moral da sociedade moderna.
Respondendo à demanda por espaços públicos na cidade, ainda no final
do século XIX, onde diferentes práticas sócias pudessem ser executadas pela
população, o poder público municipal tomou algumas medidas, conforme o
quadro síntese apresentado anteriormente, sendo a principal delas a criação de
um órgão municipal responsável pela gestão do espaço público da cidade,
inicialmente denominado de Inspetoria dos Jardins Públicos (de 1893 à 1899) e
alterado no ano de 1899 para Administração dos Jardins Públicos e
Arborização (de 1899 à 1931).
As primeiras ações daquele órgão municipal disseram respeito a
algumas reformas e ao remodelamento de antigos espaços públicos da cidade
bem como a arborização de vias públicas, além do Plano Boulevard (1911), o
qual, conforme o Quadro 1, consistia na criação de três parques urbanos:
Parques da Várzea do Carmo, (Parque Dom Pedro II), do Anhangabaú e da
Floresta ou da Ponte Grande (numa área junto ao Rio Tietê e Av. Tiradentes) e
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na criação de “passeios interiores” (áreas menores localizadas nos bairros –
Praça Buenos Aires e o Parque Trianon). Apenas os dois primeiros Parques
foram instalados e somente dois “passeios interiores” foram construídos em
bairros da elite paulista, Higienópolis e Paraiso-Paulista, respectivamente.
Destaca-se também, que as várzeas dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros
passaram a ser os locais públicos de práticas esportivas náuticas e aquáticas,
além do famoso futebol de várzea.
Conforme ROBBA (2004), a iniciativa privada também contribuiu para
atender às necessidades de espaços livres de lazer e diversão da população,
ao instalarem, durante a primeira década do século XX, três Parques Privados:
o Parque Antártica, O Bosque a Saúde e o Jardim da Aclimação.
Ao analisarmos o espaço público, é preciso destacar a sua característica
de possibilitador de encontros impessoais e anônimos; segundo SOBARZO
(2006), “encontros estes que devem ser entendidos como a possibilidade de
compartilhar os mesmos territórios com outras pessoas sem a compulsão de
conhecê-las em profundidade”. Segundo este enfoque, oriundo de uma base
teórico-metodológica lefebvriana, a cidade é produto e condicionante da
reprodução da sociedade, das relações sociais que se manifestam na prática
sócioespacial, ou seja, o espaço construído é modificado nas ações cotidianas,
no uso e na apropriação que dele se faz e, ao mesmo tempo em que o espaço
influencia essa cotidianidade.
Ao invés de pensar a produção do espaço público em termos da
dominação que, segundo SOBARZO (2006), altera o caráter do público na
cidade, podemos pensá-la também pela produção e apropriação desses
espaços. Neste caso, o uso (pelo plano do vivido, do sentimento de
pertencimento), por quem é construído e reconstruído diariamente, dará
sentido genuíno ao espaço público. Conforme SOBARZO (2006), “é importante
a coexistência da dominação e da apropriação no cotidiano do espaço urbano”.
É importante a superação da dicotomia entre público e privado para
compreender esta apropriação e este avançar até uma concepção em que a
complementaridade esteja presente, ainda que plena de contradições. Não se
trata de dois âmbitos separados, mas unidos nas suas diferenças, pois,
segundo SOBARZO (2006), a relação entre o espaço público e o privado deve
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se considerar como “produtores e produtos da apropriação”, envolvendo
relações de identidade e pertencimento de seus usuários.
O órgão municipal responsável por planejar, instalar e gerir o espaço
público genuíno, ou seja, o local de estímulo à socialização e de realizações de
manifestações sociais cotidianas, as quais resultarão, segundo SOBARZO
(2006), em locais que serão sinônimos de “identidade” e “pertencimento” aos
usuários, resulta, então, ao final do processo, em uma relação de apropriação
do espaço público, o qual é utilizado e transformado diariamente pelos seus
usuários. A municipalidade concretizou ações isoladas em prol da criação de
novos espaços públicos na cidade de São Paulo durante às décadas de
1930,1940 e 1950 na tentativa de suprir a necessidade de espaços públicos de
socialização, demanda dos munícipes.
A ausência de uma sólida política pública municipal em relação aos
espaços

públicos

reflete-se,

inicialmente,

na

alteração

constante

da

nomenclatura dos organismos públicos voltados á sua gestão e, também, da
Secretaria e ou Divisão a qual os mesmos eram subordinado. Conforme o
Quadro 1, este órgão contou com cinco denominações distintas, entre os anos
de 1893 e 1968, porém, as suas atribuições e ações não sofreram
transformações significativas, as quais consistiram basicamente nas reformas
em espaços públicos e arborização de vias públicas, manutenção e fiscalização
de áreas públicas e áreas verdes da cidade e a instalação de algumas praças,
canteiros centrais e de alguns parques municipais.
Logo, a sua principal função de idealizador e executor de projetos de
espaços públicos na cidade foram “esquecidos” por cerca de cinqüenta anos.
Os projetos elaborados para as áreas de grande visibilidade e referencial da
cidade

eram

encomendados

negligenciando-se,

desta

a

forma,

profissionais
a

externos

hierarquia

à

prefeitura,

político-administrativa

estabelecida pela municipalidade e as respectivas atribuições dos órgãos
municipais.
Conforme ROBBA (2004), uma das exceções deste quadro políticoadministrativo foi o projeto de áreas livres públicas do começo da década de
1930, o qual foi estabelecido nas entrelinhas do Planejamento do Sistema
Viário Urbano, o Plano de Avenidas para São Paulo, do engenheiro de obras
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Francisco Prestes Maia, da Secretaria de Obras e Viação do município.
ROBBA (2004) afirma que havia o planejamento de “um sistema de parques
integrado por parkways, composto por “grandes” e “médios parques” e, nos
bairros, áreas de recreação infantil ou playgrounds”2. Todavia, grande parte do
sistema integrado de parques idealizado por Prestes Maia nunca foi
implantado. O Parque da Aclimação, já existente, foi desapropriado, e o Parque
Municipal do Ibirapuera, vinte anos depois de planejado, em 1954, foi
implementado.
Mais uma vez, a política pública de áreas livres foi deixada de lado pelo
poder público municipal, o qual priorizou somente o planejamento do sistema
viário da cidade, isolando-o do planejamento da totalidade do município.
Apenas algumas praças, canteiros centrais e jardins foram instalados, os quais
são oriundos da abertura de novas vias e loteamentos, frutos da cidade que
expandia a sua área urbana rapidamente.
BEI (2003) ressalta que inúmeras reformas e adaptações urbanas foram
realizadas na cidade com o objetivo de torná-la funcional e adaptada ao
capitalismo industrial do século XX, ação iniciada na década de 1930 através
do Plano de Avenidas, lógica de planejamento funcional que perdura até a
atualidade. Nesse processo, praças e áreas livres de uso público perderam sua
identidade e também deixaram de ser um atrativo para a população, tornandose apenas espaços ociosos e sem vida, e em alguns casos, apenas ilhas de
cruzamento de tráfego de veículos ou recuo de construções e edifícios. Uma
das conseqüências deste quadro urbano na atualidade é, segundo BEI (2003),
o desaparecimento de atividades e práticas de lazer na cidade de São Paulo
em praças, largos, calçadões, locais apropriados para esta prática, e a sua
realização em viadutos, avenidas e ruas, locais perigosos, inusitados e sem
condições espaciais para as mesmas. Ou seja, tais espaços públicos não
cumprem mais o seu papel, tanto na organização e dinâmica urbana da cidade
2

“(...) Os “grandes parques” seriam: Cabeceiras do Ipiranga e Cantareira (ambos estaduais, já existentes,
mas não suficientemente equipados), Alto da Serra (a ser criado em terras estaduais) e Ibirapuera (em
terras municipais). Entre os “parques médios” incluíam-se: Dom Pedro II / Pari (no páteo ferroviários que
seria desativado), Moóca (na área do hipódromo, que seria transferido para a Cidade Jardim), Ponte
Grande, Coroa, Tatuapé, e Lapa (todos à beira do rio Tietê), Aclimação (então parque privado), Butantã
(estadual). Os “playgrounds” seriam instalados nas vizinhanças das quadras de mais densamente
habitadas e, na medida do possível, junto a escolas – como se estava pensando em fazer no Jardim da
Luz, que abrigava também o grupo escolar Prudente de Moraes, e no Parque Dom Pedro II”. BARTALINI,
V., 1999.p. 76-77 apud ROBBA, 2004.
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quanto no imaginário e na percepção coletiva (da população residente e
usuária) da cidade.
RIBEIRO concorda com este quadro de priorização histórica do
planejamento do sistema viário da cidade em detrimento do planejamento de
espaços públicos da cidade de São Paulo, ao afirmar em sua reflexão sobre
como solucionar a escassez de espaços públicos na cidade de São Paulo, que
esta questão só será resolvida quando “se alterar radicalmente a visão de
urbanismo que predomina. Seria preciso rever a cidade focada apenas na
expansão das vias para rodagem de veículos. O modelo de cidade atual
apenas torna público o congestionamento de veículos. Uma cidade com mais
espaços públicos deveria retomar os lugares de contemplação, de caminhada e
das manifestações culturais” (2008: página 96).
Foram realizadas, também, algumas reformas e remodelamentos,
durante a década de 1930 e 1940, de algumas importantes áreas já existentes:
o Largo do Arouche, a Praça João Mendes, a Praça Ramos de Azevedo e o
Parque do Anhangabaú (abertura de avenida longitudinal do Plano de Avenidas
de Prestes Maia), ilustrados nas fotografias a seguir.

Figura 1: Largo do Arouche na década de 1940
(Fonte:http://arvoresdesaopaulo.files.wordpress.com/2
008/12/arouche-2.jpg)
Acesso: 14/06/2010 às 23:00hr

Figura 2: Parque do Anhangabaú na década de
1940 (Fonte: Fotógrafo Pierre Verger.,
http://theurbanearth.wordpress.com/category/fot
ografia/page/2/)
Acesso: 14/06/2010 às 23:10h
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Figura 3: Praça Ramos de Azevedo na década
1930 (Fonte: http://www.phgj.hpg.com.br/oldsp.htm)
Acesso: 17/06/2010 às 21:00hr

Figura 4: Praça João Mendes na década de 1930
(Fonte:artepurabrasil.com.br/SPANTIGA/51%2520r
%2520pred_assembl_joao_mendes_ 1930.jpg)
Acesso: 17/06/2010 às 22:00hr

No decorrer da década de 1940 e início da década de 1950, o poder
público municipal apresentou algumas ações isoladas, como a instalação de
algumas áreas de recreação, equipando praças públicas com playgrounds,
como o parque infantil da Praça da República e o da Barra Funda.
Na década de 1950, no ano de 1954, em razão dos festejos do IV
Centenário da cidade de São Paulo, o poder público municipal instalou a mais
expressiva e a mais emblemática área pública de lazer da cidade, o Parque
Municipal do Ibirapuera, o qual foi planejado por um renomado grupo de
profissionais, que idealizou o arruamento, o paisagismo, os pavilhões e as
edificações culturais do grande Parque Metropolitano da cidade.
A geração de novos espaços públicos na cidade de São Paulo a partir
da década de 1920 foi diretamente influenciada por uma reforma legal do ano
de 1923. Segundo ROBBA (2004), “a criação da Lei de Arruamentos nº. 2.611,
estabeleceu diretrizes para o sistema viário dos novos loteamentos, o
dimensionamento de vias e dos lotes urbanos, além de definir a porcentagem
de áreas a serem destinadas a espaços livres públicos – 5% na zona urbana,
7% na zona suburbana e 10% na rural” (ROBBA, 2004, p. 430). Contudo, o
autor afirma, que a legislação não previu o controle sobre a futura expansão
dos bairros, o que resultou na criação de inúmeros pequenos espaços livres
fragmentados e dispersos, não havendo, portanto, o cuidado de estabelecer o
planejamento de uma articulação sistêmica entre estes espaços, os quais
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resultaram em pequenas áreas verdes e jardins de dimensões mínimas e
pouco representativas às reais necessidades de espaços livres públicos da
população da cidade.
Um Sistema de Espaços Públicos livres, interligados poderia favorecer a
sua assimilação como espaço vivido ser compreendido e denominado de
espaço vivido, o qual é lugar da manifestação do individual e da experiência
socializante, produto de uma multiplicidade de trocas de todos os tipos que
produz a sociabilidade da cidade. O mesmo pode ser ainda considerado como
o lugar de encontro e reencontro, da festa, da apropriação do público para a
vida.
CARLOS (2001) completa esta idéia ao afirmar que “o lugar é, assim, a
porção do espaço apropriável para a vida”, revelando, no plano da microescala:
o bairro, a praça, a rua, o pequeno e restrito comércio, aproximando-os de seus
moradores e criando possibilidades de encontro e preservando seu significado
como elemento de sociabilidade. Relações de vizinhança (ir às compras,
caminhar, o encontro, o jogo, as brincadeiras) criam laços profundos de
identidade, habitante-habitante e habitante-lugar. Ruas, praças e avenidas,
com estas marcas particulares identificadoras, destacam o convívio e
apresentam modos diferenciados de apropriação dos espaços públicos da
Metrópole de São Paulo.
As décadas de 1960 e 1970 abrigaram a nova fase da política municipal
de desenvolvimento e gestão dos espaços públicos da cidade de São Paulo,
pois ações significativas de implantação de áreas livres públicas foram
executadas neste período, a saber: a instalação no ano de 1966 do Bosque do
Morumbi (atual Parque Alfredo Volpi), segundo ROBBA (2004), o mesmo foi
instalado em área doada pela Cia. Cidade Jardim S.A (Companhia City) e
projetado por encomenda da prefeitura pela arquiteta e paisagista Rosa Grena
Kliass. O projeto executado não foi, porém, o idealizado pela arquiteta, devido
a alguns fatores sociais e políticos que interferiram diretamente no processo de
planejamento e construção do Bosque do Morumbi.3
3 O projeto (...) “preservava a vegetação existente, o projeto utilizava clareiras naturais para implantação
das áreas de recreação infantil e anfiteatro verde em torno de um lago, local que apresentava condições
acústicas excepcionais. O mesmo projeto previa um espaço para educação ambiental. Contudo, a
implantação do parque não cumpriu as definições do projeto paisagístico, e nem os concertos musicais,
realizados inicialmente com sucesso, tiveram continuidade devido à pressões do moradores do entorno
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Este é um exemplo concreto da força política que os moradores de um
bairro de classe média alta têm para interferir diretamente no planejamento de
áreas livres públicas da cidade, pois, segundo esses moradores4, o novo
Bosque atraía “forasteiros” ao bairro, causando-lhes algum “desconforto”.
Evitam também, a possibilidade de situações de socialização e de encontro
com os diferentes, um dos princípios básicos do espaço público, fato este que
reflete a valorização, por certa parcela dos moradores locais, pela criação de
espaços exclusivos e de acesso restrito a grupos determinados.
Outra ação significativa que retrata a mudança da postura municipal em
relação aos espaços públicos, ocorreu entre os anos de 1967 e 1969, através
do Plano de Áreas Verdes de Recreação do Município de São Paulo,
idealizados pelas arquitetas paisagistas então contratadas, Rosa Grena Kliass
e Miranda Martinelli Magnoli. Segundo ROBBA (2004: página 434), “o Plano,
elaborado sobre um exaustivo levantamento das condições existentes e
enfrentando a ausência e precariedade de dados, propunha a criação de áreas
verdes categorizadas em Parques da Vizinhança, de Bairro, Setoriais e
Metropolitanos nas 25 zonas em que a cidade fora dividida, buscando a
definição de um sistema integrado de espaços livres públicos de recreação”.
Este Plano, assim como os demais idealizados para a cidade de São Paulo, foi,
todavia, engavetado e nenhuma das áreas propostas foi implantada.
Novamente, a idéia da realização do planejamento de um sistema
integrado de espaços livres públicos de recreação para a cidade, através do
Plano de Áreas Verdes de Recreação do Município de São Paulo, onde o
espaço público seria desenvolvido na sua multiplicidade de sentidos e,
principalmente, como espaço de socialização para a sociedade, é “esquecido”
pelo poder público municipal.
Ressaltamos que o espaço público não se reduz àquele dos
equipamentos coletivos, já que tem um outro sentido enquanto possibilidade de
apropriação múltipla funcionando como lugar de encontros/ desencontros. O
público pode ser também o lugar da extensão do morar, onde as crianças
que se sentiam prejudicados pela invasão do parque por outros usuários”(KLIASS, Rosa Grena, 1993.
p.14, apud ROBBA, 2004).
4 Entrevistas realizadas durante a realização do projeto do Bosque do Morumbi pela arquiteta e
paisagista Rosa Grena Kliass. (KLIASS, Rosa Grena, 1993. p.114, apud ROBBA, 2004, página 433).

18
podem brincar, os jovens namorar e todos podem se expor, conversar,
reivindicar. Aqui, produz-se uma visibilidade que cria identidades, pela
sensação de ‘pertencer’ ao grupo e ao lugar.
Isso porque este tipo de uso, espaço de socialização, guarda a
dimensão da vida, proposta central do Plano de Parques da Vizinhança, de
Bairro, Setoriais e Metropolitanos, locais de socialização e atividades coletivas,
os quais com o passar do tempo, tornar-se-iam espaços intensamente
utilizados e apropriados pela população local, além de serem completamente
incorporados ao cotidiano destes cidadãos.
É nesse sentido que o espaço público refere-se a “usadores”, e não a
usuários de equipamentos coletivos – uma diferença que é fundamental. O uso
da rua, marcado pelas formas de apropriação diferenciadas, é momento
privilegiado para o entendimento, para a organização da sociedade através de
seus hábitos e costumes. A rua, tanto quanto a moradia, é o espaço “onde se
desenrola a vida”.
Pode-se considerar o ano de 1968 também um marco na mudança da
atitude administrativa municipal em relação à gestão das áreas livres públicas,
pois houve a criação de um novo departamento relacionado a esta área, o
Departamento de Parques e Jardins (1968 a 1976), mais conhecido como
“Parque”, o qual sofreu uma reestruturação e diretrizes inovadoras que iriam
além de realizar plantios e pequenos reparos nos jardins e praças5. O
departamento tinha duas divisões, “a de Projetos e Fiscalização, responsável
por projetos, desenhos e fiscalização, e a divisão de Operação, responsável
pelas execuções”. (ROBBA, 2004 p. 434). Este órgão foi responsável pelo
planejamento e implantação de inúmeras praças de diferentes tamanhos em
diversos bairros da cidade, os quais, em sua maioria, foram arborizados,
equipados com quadras poliesportivas e áreas de recreação infantil. Retomouse, portanto, o Plano de Áreas Verdes e Recreação (1967), visando a

5 A municipalidade transformou, portanto, completamente, as atribuições deste Departamento, o qual
passou a contar com uma equipe multidisciplinar de profissionais e especialistas, como: arquitetos,
engenheiros, agrônomos, topógrafos, orçamentistas, etc; equipe esta capacitada a desenvolver projetos
para o planejamento e gestão do espaço público da cidade de São Paulo.
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construção de um conjunto expressivo de áreas verdes, um primeiro rascunho
do sistema de espaços livres públicos da cidade de São Paulo6.
Conforme o Quadro 1, o órgão municipal “Parque” tem, novamente em
1976, sua denominação alterada para DEPAVE (Departamento de Parques e
Áreas Verdes). Porém, as suas principais atribuições e ações não são
alteradas, e, segundo ROBBA (2004), entre o período de 1974 a 1984 foram
projetadas cerca de setenta praças equipadas e cerca de 80% delas, cinqüenta
e seis praças, foram implantadas7. As áreas menores, de responsabilidade das
Administrações Regionais, não obtiveram sucesso, pois as mesmas não
contavam com equipe capacitada e com infraestrutura adequada para o
planejamento e implantação de praças e áreas verdes8.
Pode-se concluir, a partir dessa breve exposição, que a década de 1970
foi um divisor de águas da política pública de áreas livres da cidade de São
Paulo, no que tange ao planejamento, à execução, à gestão e à administração
de novas praças e parques, marcando o início da idealização e instalação de
um sistema articulado de áreas livres públicas da cidade.
ALVAREZ (2008; página: 80) esclarece que o a proposta de um sistema
de espaços livres públicos tem de ser compreendida “não apenas como um
conjunto de objetos, mas um sistema que se define a partir do momento em
que os elementos desse conjunto interagem, ou seja, quando eles estabelecem
relações. Portanto, um sistema pode ser definido como uma estrutura que se
organiza com base em conjuntos de unidades inter-relacionáveis (...). O
sistema de espaços livres de uma cidade como São Paulo é o conjunto de

6 As principais praças implantadas foram as seguintes: Praças Benedito Calixto, Cel. Custódio F. Pinheiro
ou Praça do Pôr-do-sol (bairro de Pinheiros), Província de Santaina (bairro Boaçava), General Porto
Carneiro (bairro Brooklin), Braúna (bairro Tatuapé), etc.
7 O DEPAVE também foi responsável pela implantação de grandes parques. Em 1974, o Parque
Guarapiranga; em 1976, o Estado instalou o único parque de várzea da cidade, o Parque Ecológico do
Tietê. Na gestão do então prefeito Olavo Setúbal (1975-1979), o município recebeu dez novos parques:
Anhangüera, Carmo, Conceição, Nabuco, Piqueri, Pirituba (atual Rodrigo Gasperi), Previdência, Raposo
Tavares, São Domingos (atual Cidade de Toronto) e Vila dos Remédios. Estas áreas foram adquiridas
como doações compulsórias oriundas de obras de grandes loteamentos na cidade.
8 O Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE) passou a ter a atribuição de programar,
projetar e executar áreas verdes de extensões superiores a 5.000 m2, porém ainda manteve a sua
“antiga” atribuição de planejar e gerar espaços públicos livres, independentemente de sua extensão. A
partir de 1976 as áreas inferiores à 5.000 m2, a maioria das áreas livres públicas do município, passaram
a ser de responsabilidade das Administrações Regionais (desde 2001 passaram a denominarem-se
Subprefeituras).
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todos os espaços livres de edificações existentes na malha urbana, sua
distribuição, suas conexões e suas inter-relações funcionais e hierárquicas;
englobando todos os espaços livres de edificações”.
Esta nova postura da administração municipal é condizente com o
quadro de consolidação da urbanização de São Paulo, e também atende, ao
menos em parte, às novas demandas por áreas de recreação e lazer públicos
da metrópole, além de satisfazer as necessidades da população por áreas para
praticar esportes e realizar exercícios físicos, cultura difundida e consolidada
na moderna sociedade urbana metropolitana de São Paulo.
O espaço público planejado e gerido pela municipalidade é o local da
improvisação, do espontâneo, dos encontros, das rotinas, dos desacordos, do
diálogo, da extensão do morar, do brincar, das atividades de lazer9, de se
expor e reivindicar. Ao mesmo tempo, é a possibilidade de diferentes modos de
usos e de apropriações múltiplas como: a socialização, o descanso, o passeio
e a contemplação da vida e do cotidiano das cidades; enfim, o espaço público
é, genuinamente, o espaço da vida coletiva urbana. O espaço púbico pode ser
os vazios e os espaços abertos como: os becos, travessas, passeios públicos,
bulevares, avenidas, praças, ruas comerciais, estacionamentos, (...) parques,
playground, pátios ferroviários, morros, vales, vias expressas, pontes.
As mudanças da legislação urbana das décadas de 1970 e 1980
interferiram diretamente nas ações municipais e, consequentemente, na
nascente política pública de planejamento e gestão dos espaços públicos. A
principal lei é de 1971, oriunda do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
do Município, o qual resultou na “Lei Geral do Zoneamento que dispôs sobre
todo o parcelamento, uso e ocupação do solo e estabeleceu novos índices de
áreas públicas para loteamentos, sendo 40% o índice mínimo a ser doado
(20% para o sistema viário, 15% para áreas verdes e 5% para áreas
institucionais)”. (ROBBA, 2004, p. 437).
Apesar da iniciativa de adequação legal urbana no ano de 1971, a qual
permaneceu inalterada por cerca de cinqüenta anos, desde a Lei de
Arruamentos de 1923, esta apresenta duas deficiências. A primeira delas
9 Idéia que na maioria das vezes é confundida com o conceito, ou melhor, ideal de Espaço Público da
população em geral.
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reflete claramente a desvalorização do espaço público em relação ao sistema
viário, pois a maior porcentagem das áreas doadas destinam-se ao sistema
viário e não aos espaços públicos. A segunda deficiência, segundo ROBBA
(2004), é o atraso na promulgação da lei, pois a consolidação da área urbana
da cidade de São Paulo ocorreu entre os períodos de 1940 e 1970, ou seja, a
maior parte da cidade foi ocupada e “construída” sem o respaldo legal de
zoneamento e de uso e ocupação do solo, fato que também denota a ausência
de um planejamento urbano consolidado e norteador da urbanização da
cidade.
As demais leis municipais criadas na década de 1980, em favor das
áreas livres públicas foram a seguinte: Lei Municipal nº 9413 de 1981, a qual
exige que a localização das áreas doadas sejam definida pela prefeitura,
delegando ao DEPAVE, a organização de loteamentos em áreas de vegetação
significativas. A segunda Lei Municipal nº 10365, promulgada em 1987, passou
a exigir que a fiscalização do corte da vegetação (árvores) em áreas públicas e
privadas também seja de responsabilidade do DEPAVE. Esta legislação reflete
as primeiras preocupações municipais com as questões de preservação da
flora e das condições gerais do meio ambiente, entretanto, segundo ROBBA
(2004), apesar da legislação existente, a municipalidade não foi eficiente na
manutenção e na fiscalização das questões ambientais do município de São
Paulo, haja vista as condições de degradação ambiental apresentadas hoje na
cidade.
Durante a década de 1990, as ações municipais de planejamento e
instalação de novos espaços públicos diminuíram sensivelmente, devido à
consolidação da urbanização10 dos bairros do centro expandido, a qual
diminuiu a quantidade de possíveis áreas livres destinadas aos futuros espaços
públicos, como praças e parques. Estes foram, então, instalados em alguns
poucos loteamentos localizados em áreas afastadas e carentes de serviços

10 A década de 1990 foi um momento de nova condição econômica e social, quando São Paulo sofreu
uma expansão urbana precária e relapsa em relação às questões ambientais e ao planejamento urbano.
(ROBBA, 2004). Nesse período, estiveram à frente do Executivo Municipal: Luiza Erundina (1989 –1992),
Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000).
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básicos municipais11, atendendo as demandas por espaços públicos destas
regiões..
ROBBA (2004) esclarece que justifica-se a diminuição das ações em
prol do desenvolvimento e da ampliação do espaço público nos anos 1990,
devido à situação de empobrecimento das Administrações Regionais, também
responsáveis pelos espaços públicos de menor extensão (praças e áreas
verdes),

as quais tiveram de priorizar questões básicas, como: saúde e

educação, em detrimento das ações de implantação e conservação de espaços
livres públicos. O DEPAVE, por sua vez, também deixou de elaborar projetos
devido a algumas motivações: crescimento da demanda em virtude do
desenvolvimento da cidade e também por ter se tornado um órgão regulador e
fiscalizador, abandonando a sua principal função de departamento de
desenvolvimento de projetos, reflexo direto das alterações legais dos anos
1980, descritas anteriormente, somado ao contexto social, político e econômico
da década de 199012.
A década de 1990, mais especificamente o ano de 1993, foi marcada por
um grande avanço da administração pública municipal, demonstrando a
concretização da importância e da valorização da questão ambiental na cidade
de São Paulo, através da criação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA); o DEPAVE passou, então, a ser subordinado a este órgão.
Conseqüentemente, a política municipal dos espaços públicos atrelou-se à
política ambiental urbana da cidade13. A subdivisão DEPAVE 1 – Seção
. Nesse período, estiveram à frente do Executivo Municipal: Luiza Erundina (1989 –1992), Paulo Maluf
(1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000).
11 “Tanto que, entre 1983 e 1993, apenas quatro parques (Tucuruvi, Chico Mendes, Santo Dias e Cidade
de Toronto) foram inaugurados sendo que todos com dimensões médias e em bairros distantes. Temos
como exceção o Parque Villa Lobos, que foi parcialmente aberto ao público em 1991 e está localizado
numa região nobre cujo terreno foi obtido pelo Governo do Estado por meio de desapropriação” (ROBBA,
2004, p. 438).
12 A década de 1990 é marcada pelo avanço do paradigma neoliberal, que marca o “enxugamento” da
máquina estatal, conseqüência do novo modelo político e econômico nacional, resultando na diminuição
dos investimentos em serviços e áreas básicas (saúde, educação, planejamento urbano, entre outros) por
parte do Estado.
13 As seis subdivisões são: DEPAVE 1 – Divisão Técnica de Paisagismo (Seções Técnicas: de Projetos,
de Orçamentos, de Agrimensura e de Desenho); DEPAVE 2 – Divisão Técnica de Produção de Mudas
(Seções Técnicas: de Produção de Mudas, de Arborização e Ajardinamento e de Pesquisa e
Experimentação em Produção); DEPAVE 3 – Divisão Técnica de Desenvolvimento em Tecnologia
(Seções Técnicas: de Pesquisa, de Normas e Padrões, de Relações Institucionais e de Cursos); DEPAVE
4 – Divisão Técnica de Manejo e Conservação de Parques e Recursos Naturais (Seções Técnicas: de
Administração e Manejo (Leste-oeste, Norte-sul, Ibirapuera e CEMUCAM) e de Manutenção e Reparo de
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Técnica de Projetos, responsável pelo planejamento e implantação de novas
áreas livres públicas, realizou poucas obras significativas, as quais tinham
como parceiros projetistas e arquitetos contratados pela prefeitura ou eram
obras solicitadas para atender interesses específicos do poder público
municipal.
Naquele momento, outro órgão municipal entra em cena para tratar dos
assuntos relacionados ao planejamento e à gestão do espaço público, a
Empresa Municipal de Urbanização (EMURB)14, a qual, na prática, assumiu a
responsabilidade do DEPAVE 1 (planejamento, desenvolvimento e execução
de projetos de espaços públicos), segundo ROBBA (2004), por motivações
políticas e técnicas. Este quadro, esclarece o autor, reflete de certa maneira, a
ineficiência do DEPAVE 1 e a sua incapacidade de desenvolver projetos e,
também, a “fragmentação do processo de planejamento e gestão dos espaços
livres públicos, distribuídos entre as Regionais15, o DEPAVE e a EMURB16.
BEI (2003) ressalta que as transformações dos espaços públicos da
cidade de São Paulo têm algumas causas econômicas, políticas, sociais e
também mudanças físicas, propriamente ditas, para melhor adaptação e
funcionamento do espaço público, como por exemplo, a adequação e o
aprimoramento do sistema viário da cidade também descrito por ROBBA
(2004). Hoje, como notou BEI (2003), as áreas livres de uso público (ruas,
praças, largos e ‘calçadões’) contemporâneas têm um importante papel na
definição da identidade dos lugares da cidade de São Paulo, pois representam,
Obras Civis); DEPAVE 5 – Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Biologia da Fauna (Seções
Técnicas: de Assistência Médico-Veterinária, de Medicina Veterinária Preventiva, de Biologia e de Manejo
de Fauna), DEPAVE 6 – Divisão Técnica do Planetário e Escola Municipal de Astrofísica (Seções
Técnicas: de Operação e de Programação do Planetário, Observatório Astronômico e Expediente).
(ROBBA, 2004, p. 439).
14 A EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), é subordinada à Secretaria de Planejamento Urbano
(SEMPLA), a qual desenvolve, executa e fiscaliza grandes obras da cidade.
15 As Administrações Regionais, a partir de 2001 denominadas de Subprefeituras, são responsáveis por
áreas livres públicas menores que 5.000m2 , ou seja, a maioria das áreas da cidade, inclusive qualquer
espaço livre originário do traçado do sistema viário (ilhas, canteiros centrais, alças de acesso). Portanto
as Subprefeituras são responsáveis por 76% das áreas livres públicas da cidade e o DEPAVE,
responsável por apena 24% das áreas livres públicas, a maioria delas representadas por Parques.
(ROBBA, 2004, p. 441).
16 ROBBA (2004) atribui também à legislação municipal a responsabilidade da inoperância dos órgãos
responsáveis pela geração de espaços públicos, pois a lei delega ao empreendedor privado a obrigação
de doar e gerar novos espaços livres públicos, os quais resultaram em espaços desconectados e fruto do
acaso e, principalmente, da vontade do empreendedor, e não do planejamento urbano que deve atender
às demandas e necessidades da cidade.
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na paisagem, todos os seus elementos e expressões sejam de arte, da história
ou da arquitetura. Isto, apesar das constantes agressões na paisagem, como
poluição visual e da degradação dos marcos referenciais da cidade.
A década de 2000 contou com a mesma organização político
administrativa da década de 1990 para a gestão do espaço público, momento
em que evidenciou-se a ausência de infraestrutura e qualidade técnica das
Subprefeituras para o desenvolvimento de projetos de áreas públicas
resultando em poucos projetos executados em relação à grande demanda da
cidade. Já o DEPAVE, com função centralizadora de órgão responsável por
idealizar, desenvolver e implantar projetos realizou poucos trabalhos neste
período, por contar com parcos recursos e também por haver poucas áreas
com mais de 5000m2vagas na cidade.
A EMURB, apesar de não ser responsável pelo planejamento e
implantação de áreas livres públicas no município, acabou elaborando desde a
década de 1990 e também durante os anos 2000 inúmeros projetos.
Destacamos o “Programa Centros de Bairro”17, o qual iniciou-se no ano de
2001 e encerrou-se em 2004, por encomenda do Gabinete do Prefeito, que
consistiu em um projeto de reforma e reconstrução de espaços livres públicos
em bairros periféricos da cidade de São Paulo. Segundo ROBBA (2004), este
projeto desencadeou a criação de mais um departamento dentro da EMURB, a
Superintendência de Paisagismo, com uma equipe multidisciplinar que, de
certa maneira, “despertou” a cidade para a criação de novas áreas livres
públicas.
Segundo ALVAREZ (2008), a prefeitura de São Paulo verificou no início
da década de 2000, um quadro de “degradação dos espaços públicos,
juntamente com o receio e a insegurança da população quanto a eles, fazendo
com que houvesse um abandono cada vez maior dessas áreas, o que por sua
vez aprofundou ainda mais essa degradação, ocasionando a sensação de
descuido e de violência possível e iminente”. Através desta constatação,
17 “O Programa Centros de Bairro tem como objetivo criar ambiências urbanas de vizinhança em áreas
públicas, a requalificação de espaços, nas regiões carentes da cidade de São Paulo, quer seja de
equipamentos de cultura, lazer e esporte, quer seja como referência paisagística e ambiental,
prioritariamente para a comunidade moradora e freqüentadora dessas áreas promovendo uma
apropriação do espaço pela população do entorno.” Arquiteto Sérgio Marin, Coordenador do Programa
Centros de Bairro da EMURB em entrevista concedida em fevereiro de 2003. (ROBBA, 2004, p.443)
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relativa principalmente à periferia da cidade, o poder público municipal decidiu
retomar os investimentos na gestão dos espaços públicos e solicitar à EMURB
o “Programa Centros de Bairro”, um dos elementos do sistema de espaços
livres da cidade de São Paulo.
ALVAREZ (2008) destaca que o projeto não foi compreendido pelo
poder público municipal como “mais um projeto” e sim “como uma necessidade
vital para o futuro da cidade, capaz de criar lugares de cidadania, com espaços
públicos democratizados e qualificados, possibilitando o convívio social entre
os freqüentadores de distintas faixas etárias18”.
Outro objetivo central do “Programa Centros de Bairro”, afirma
ALVAREZ (2008), foi que as praças implantadas fossem apreendidas pela
população usuária e funcionassem como modelos simples para futuras
reproduções pela própria população, através de mutirões e cooperativas,
criando assim um sistema de áreas púbicas interligadas.
Ressaltamos que as áreas livres de uso público têm, ainda, uma
fundamental participação nos movimentos políticos, sociais e religiosos, pois as
praças e ruas, assim como os demais espaços públicos, são e foram sempre
um lugar de encontros, convivência e manifestações políticas. Além de ser um
lugar de socialização, descanso, passeio e contemplação da vida e do
cotidiano das cidades.
Conforme BEI (2003), o espaço coletivo é o mais importante elemento
da paisagem a ser sentida pelo usuário e a percepção coletiva das cidades
depende da paisagem dos seus espaços abertos que tecem a cidade de seus
vazios: becos, travessas, passeios públicos, bulevares, avenidas, praças, ruas
comerciais, estacionamentos, (...) parques, playground, pátios ferroviários,
morros, vales, vias expressas e pontes. Enfim, as cidades são estes espaços
abertos e, também, estes lugares que são os espaços dos encontros casuais,
da reunião e da participação na vida comunal que chamamos de cidade.

18 Em linhas gerais, ALVAREZ (2008) afirma que o projeto tem a pretensão de funcionar como um
sistema de espaços públicos, onde foram projetadas e implantadas quarenta e nove praças (área de
intervenção), visando como público alvo os moradores e freqüentadores da vida pública ativa das
respectivas áreas e contemplando distintos pontos da periferia da cidade. O responsável técnico da
EMURB foi o Arquiteto Sérgio Marin de Oliveira e o Coordenador, o qual montou uma equipe
multidisciplinar de dez profissionais e averba alocada foi de R$ 36 milhões.
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ALVAREZ (2008) dialoga com BEI (2003) ao afirmar que “é ao espaço
público que cabe o papel acolhedor, em teoria, de todas as classes sociais
para sua representação pública, desenvolvendo um consistente espírito
revolucionário onde a cidadania é uma conquista coletiva e não uma
reivindicação de grupos isolados, exigindo assim um espaço público de fruição
da comunidade”. A autora afirma também, que “a praça, independentemente de
sua forma, em sua origem, correspondia a uma abertura privilegiada do tecido
urbano, em que sua função principal era o encontro e o comércio, abrigando a
própria condição de expressão das relações sociais”.
O “Programa Centros de Bairro” priorizou a instalação de um tipo
específico de espaço público, as praças públicas, as quais deveriam localizarse, preferencialmente, em áreas de concentração de pessoas e de grande
visibilidade no bairro, ou seja, nas proximidades de: escolas, postos médicos,
comércio popular, mercados, entorno de ônibus. A seleção dessas áreas de
intervenção foi realizada em parceria com as Subprefeituras, que indicaram
cinqüenta e sete áreas, divididas pelas zonas norte, sul, leste e oeste da
cidade, porém, conforme ALVAREZ (2008), nem todas às áreas indicadas
mostraram-se adequadas à realização das intervenções por atenderem mais
aos interesses “próprios” da região19 do que aos critérios técnicos
estabelecidos. Abaixo apresentamos o Mapa das Áreas do Programa Centros
de Bairro.

19 Os interesses próprios seriam:
reivindicações
Subprefeitura, ocupar uma área de risco de invasão, resolver problemas de drenagem, entre outros.
(ALVAREZ, 2008)
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Figura 5: Mapa das Áreas do “Programa Centros de Bairro” organizado por Subprefeituras do Município de São Paulo (Fonte: ALVAREZ, 2008, p.110)
Organizado por: TREVISAN, C. O (junho, 2010)

28

ALVAREZ (2008) afirma que o “Programa Centros de Bairro” pautou-se
em cinco conceitos chaves:
a) maximização das áreas permeáveis (60% a 70% da área total),
visando a diminuição das “ilhas de calor” e a melhoria das
condições de drenagem e escoamento da água da chuva;
b) aumento da biodiversidade vegetal com espécies nativas e de
árvores frutíferas;
c) projeto de plantio com três extratos de plantio: árvores, arbustos e
forração;
d) simplicidade do desenho, buscando uma linguagem orgânica e
sinuosa, alternando materiais nas áreas de circulação e nas áreas
de estar,
e) afastamento do leito das vias públicas e redistribuição das faixas
de pedestre em nome da segurança do pedestre.
Todas as áreas livres públicas deveriam seguir um projeto padrão e
contemplar os seguintes itens básicos: equipamentos de lazer esportivo quadras poliesportivas, de areia e pistas de skates, mesas para jogos,
playgrounds – em alguns locais, palcos e conchas acústicas.20
O sucesso em relação ao uso e à apropriação das praças públicas,
conforme ALVAREZ (2008), está diretamente relacionado à participação dos
moradores, através das associações dos bairros, os quais envolveram-se em
todas as etapas do projeto: elaboração, implantação e manutenção;
estabeleceu-se desta maneira a valorização e o sentimento de posse e
pertencimento da praça, resultando na apropriação da praça pela comunidade
local, além de sua manutenção adequada. Percebeu-se, segundo a autora, que
este objetivo e outros intrínsecos a este foram alcançados, pois, “este projeto
pode recategorizar, requalificar, criar símbolos, ou ainda articular estes
espaços a outros, ou criaram símbolos e inovações que mudaram o olhar dos
20 Tanto os playgrounds quanto as pistas de skate, contaram com o auxílio de profissionais específicos,
pedagogos e recreadores infantis e praticantes do esporte, respectivamente. Os brinquedos de madeira e
de ferros coloridos, buscaram reproduzir esculturas lúdicas (jacaré, sapo e minicidades). (ALVAREZ,
2008).
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cidadãos sobre seu próprio bairro – seu cotidiano, sua própria cidade, sobre
sua identidade”.
ROBBA (2004) destaca que além do “Programa Centros de Bairro” ter
feito propostas inovadoras, colocou em questão a necessidade da produção de
espaços livres públicos, até então “esquecida” pelo poder público municipal.
Pontuou, ainda, que o desafio atual das Subprefeituras é a “manutenção
adequada das áreas para que não sejam destruídas e esquecidas em poucos
anos”.
O “Programa Centros de Bairro” apresenta dentre as diversas opções de
espaço público, a saber: ruas, calçadas, jardins, parques, vielas, canteiros
centrais, espaços residuais do sistema viário – alça de acesso, vão livre de
viadutos, entre outros, na cidade de São Paulo, optou pela praça pública como
elemento de intervenção e transformação do espaço e do cotidiano da periferia
da metrópole paulistana.
QUEIROGA (2001) afirma que “a praça é índice (signo) do lugar, síntese
do espaço intra-urbano em que está inserida, seja um bairro rico ou pobre, uma
área central dinâmica ou estagnada (...)”. O autor completa esta idéia ao dizer
que “em várias situações a praça pode ser um dos elementos de identidade
não apenas do bairro em que se situa mas de área urbana mais ampla, um
importante espaço de ação e de representação da cidade ou da metrópole (...),
como por exemplo: a Praça da Sé, em São Paulo, a Praça XV de Novembro,
no Rio de Janeiro, entre outras”. Além de ser “um sub-espaço repleto de
significados, atribuídos ao lugar historicamente, tanto pela esfera do cotidiano
quanto pelos eventos de caráter cívico-político”. (QUEIROGA, 2001, p. 185 e
191).
QUEIROGA (2001) insiste nesta idéia ao dizer que, nas megacidades,
os ‘espaços livres públicos’ (...), lugares que por séculos abrigaram edifícios
sedes de diferentes níveis hierárquicos do Estado e da Igreja, hoje apresentam
tais edifícios alterados (...), abrigando museus. Mesmo assim, diante da inércia
espacial dos respectivos lugares, são importantes ‘espaços públicos’ de suas
áreas centrais (...) e cidades, lugares simultaneamente da permanência
(memória materializada, inércia) e do movimento. BEI (2003) comunga com
esta concepção de espaço público ao afirmar que “as áreas das praças
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representam a forma de adquirir o referencial espacial de orientação e
representabilidade (histórica e política) numa cidade”. (BEI, 2003, p. 26).
ALVAREZ (2008) reitera esta função referencial da praça do “Programa
Centros de Bairro”, ao colocar que um dos objetivos das praças implantadas é
ser modelo de espaço público, o qual pode ser reproduzido e implantado
espontaneamente pela população local, motivada pelo “sentimento” de
pertencimento, além do reconhecimento da necessidade deste espaço público
no seu cotidiano e, consequentemente, nos diversos bairros da periferia.
Ao discorrer sobre os diferentes modos de apropriação das praças,
QUEIROGA (2001) e diz que “bons’ e ‘maus’ desenhos, ou seja, pouco
expressivos e anacrônicos, não impedem uma forte apropriação das praças
quando situadas em lugares intra-urbanos bastante propiciadores de vida
pública”, sendo o inverso também verdadeiro, significando a redução
significativa na utilização da praça. E completa ao dizer que “(...) os desenhos
podem estimular um maior ou menor campo para a ação comunicacional,
porém não são determinantes (...). O contexto urbano e a cultura local dos
lugares são, no geral, fatores mais significativos para o estabelecimento da
razão comunicativa que o sistema de objetos que caracteriza a forma das
praças”. (QUEIROGA, 2001, p. 203 e 217).
QUEIROGA defende que “na escala intra-urbana, as praças se
constituem como um locus propício à razão comunicativa, quer na dimensão
cotidiana, quer na esfera da ação política (vita activa), principalmente nos
territórios dos pobres e nas áreas centrais das cidades. Na praça se dão,
simultaneamente, processos de identidade e de alteridade, se potencializam
racionalidades não hegemônicas, cotidianas, comunicativas. O contato
interpessoal estabelece uma racionalidade inter-subjetiva que não exclui, no
processo, a emoção, ainda que mediada pelos filtros sócio-culturais
introjetados em cada interlocutor”. (QUEIROGA, 2001, p. 217).
Colocamos aqui uma questão essencial: os diferentes tipos e conceitos
de praças públicas urbanas presentes nas cidades, devem ser expostos e
analisados com cautela, pois existem diversos tipos e funções de praças
públicas, que interferem diretamente no tipo de uso e de apropriação pelos
seus usuários. BEI (2003) esclarece que há diferentes tipos e diferentes
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conceitos de praças públicas urbanas. A primeira é a Praça de Pisos e
Monumentos, onde o importante é o espaço, como as praças italianas (Praça
de São Marcos-Veneza, Praça da Senhoria- Florença); a segunda é a Praça
Inglesa (squares londrinas), que são “jardins públicos fechados por grades, em
torno de edifícios, usados para amenização”. O terceiro tipo de praça é a Praça
de Recreação, onde desenrolam-se “atividades ativas com predominância de
brinquedos e jogos integrados com a vegetação”; e o último tipo de praça é a
Praça da Igreja, das Estações e dos Prédios Públicos, a qual é destinada ao
convívio social e aos mercados. (BEI, 2003, p. 73).
As praças objeto desta pesquisa são, conforme esta classificação, Praça
de Recreação, onde predominam equipamentos de lazer e ocorrem atividades
lúdicas e de recreação integrados à vegetação; portanto enquadram-se nesta
classificação as seguintes praças analisadas: Praça Ângelo Rivetti, Praça do IV
Centenário da Freguesia do Ó e a Praça José Pereira Alves.
Já as Praças do Largo da Matriz Velha e do Largo da Matriz de Nossa
Senhora do Ó inicialmente apresentavam características da Praça da Igreja,
origem das mesmas, porém as atividades e os usos da população as
refuncionalizaram, transformando-as em Praças de Recreação. Destacamos
que a Praça da Matriz Velha conta com equipamentos de lazer específicos
(pista de Malha e mesas de xadrez) e a Praça do Largo da Matriz de Nossa
Senhora do Ó conta com uma Feira de Artesanato durante os finais-de-semana
e bares e restaurantes no entorno da praça; atividades estas que demonstram
a refuncionalização das praças, ou seja, de Praça da Igreja para Praça de
Recreação.
Constatamos que as praças instaladas no “Programa Centros de Bairro”
são praças do tipo Praça de Recreação, onde há equipamentos de lazer e
áreas verdes, locais de práticas esportivas e locais de encontros de diferentes
faixas etárias e de socialização, enfim é o tipo de praça que condiz com o
objetivo do Programa.
Há também algumas praças peculiares da cidade de São Paulo, as
quais localizam-se nos ‘espaços livres’ residuais da cidade. Segundo
QUEIROGA (2001), tais praças surgem devido a viadutos, vias expressas ou
linhas ferroviárias que rompem e desqualificam a morfologia e as práticas
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espaciais anteriores, criando ‘espaços livres residuais’ (vãos de viadutos,
pontes e passarelas de pedestres; ilhas e alças de acessos às vias expressas;
canteiros centrais de avenidas, recuos de prédios e calçadas largas), os quais
são impropriamente denominados como ‘praças’. Muitas vezes até chegaram a
ser praças de fato no passado, ou há a falta efetivamente ao Poder Público, e
não só a ele, da clareza do que seja uma praça, esta muitas vezes reduzida a
área de passagem e espera de ônibus. Quadro já apontado por ROBBA (2004),
onde a valorização do sistema viário urbano e a busca constante pela
transformação da cidade em um organismo funcional e fluído para o transporte
rodoviário é prioridade em relação à gestão e à manutenção dos seus espaços
públicos de encontro e socialização.
Diante deste quadro dos ‘espaço livres’ residuais, questiono-me se há
algum interesse real do Estado em gerir e manter os espaços públicos livres de
uso coletivo da cidade de São Paulo, em especial praças públicas, onde os
munícipes teriam a possibilidade de apropriar-se de um local adequado e
seguro para o contemplar, brincar e para a realização de atividades de lazer
cotidianas. O exemplo mais emblemático desta situação é a adaptação que o
Elevado Costa e Silva, o conhecido “Minhocão” (ligação Leste-Oeste da cidade
de São Paulo), sofre todos os domingos e feriados ao “transformar-se” em um
espaço de lazer “multiuso”, a saber: pista de cooper e corrida; pista de
bicicletas, patins e patinetes; quadra de vôlei e futebol, “quintal de casa” para
brincadeiras infantis (amarelinha e pega-pega); solário para “banhistas”,
restaurante e lanchonete (camelôs), entre outras atividades.
Conforme ALVAREZ (2008) citando QUEIROGA (2002), esta situação
ilustra o conceito de “pracialidade”, presente em inúmeros locais da cidade de
São Paulo, principalmente na sua periferia (ruas e terrenos baldios) e em locais
desprovidos de espaços públicos. Pracialidade refere-se “a diferentes áreas, e
não necessariamente a praças, e podem apresentar situações de pracialidade,
diferenciando-se pelos seus usos e funções. Uma rua, áreas internas a
edifícios, praias, pois, a partir do momento que se tornam lugares de encontro
e manifestação pública, apresentam fortes pracialidades”. A autora ainda nos
alerta que ao realizarmos um projeto de espaço público, o conceito de
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pracialidade é essencial para a definição da “vocação da área” como futuro
espaço público utilizado e apropriado pela população.
Percebemos então, que as praças públicas constituem um espaço
síntese de significados históricos, identitários, políticos, culturais, econômicos e
sociais inseridos no espaço urbano; local do desenrolar da esfera da vida
pública da cidade e também possibilitador de relações humanas, confrontos
cívico-políticos e trocas (materiais e imateriais) cotidianas diversas, como a
contemplação, o flanar, o brincar, o dialogar, o reivindicar, o ‘apaixonar-se’ e a
prática do ócio, entre outros, e somado aos inúmeros e diversos sistemas de
objetos (equipamentos públicos, de ginástica e flores/jardins) que caracterizam
a forma física das praças públicas.
Através da breve retrospectiva histórica das políticas públicas dos
órgãos do poder público municipal de São Paulo, responsáveis pela criação e
manutenção dos espaços públicos, pudemos constatar que estes não
demonstraram uma linha norteadora de uma sólida política pública engajada
em estudar, planejar e executar investimentos através da implantação de um
sistema de espaços livres públicos na cidade de São Paulo, de maneira a
atender as principais demandas dos munícipes por áreas livres públicas de
lazer, contemplação e diversão, principalmente praças e parques municipais.
Além da pouca importância dada ao corpo técnico desses órgãos e à
infraestrutura (matérias e recursos políticos e financeiros), essencial ao
sucesso do planejamento das áreas livres públicas da cidade. Soma-se a isso,
as inúmeras falhas e “atrasos” legais, as quais foram descritas ao longo destes
capítulo, que regulamentam as ações e o planejamento das áreas públicas da
cidade.
Realizada a retomada histórica da estrutura administrativa responsável
pelo planejamento e gestão dos espaços livres públicos da cidade de São
Paulo até meados dos anos 200421, faremos a partir de agora uma reflexão
baseada nas considerações sobre a construção do sistema de espaços livres,
buscando a compreensão dos obstáculos existentes para a não concretização
do mesmo. Esclarecemos que estes apontamentos são baseados nas
21 Esclarecemos que a nossa pesquisa abordou e analisou o período entre os anos de 1893 a 2004,
período relativo às informações e referências bibliográficas obtidas durante a pesquisa, portanto os anos
subseqüentes (entre os anos de 2005 e 2010) não foram abordados na investigação científica.

34
considerações do grupo de pesquisadores do Projeto Temático de Pesquisa
QUAPÁ-SEL (Quadro do Paisagismo no Brasil – Sistemas de Espaços Livres)
sob a coordenação do Arquiteto, Professor Titular da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da USP (FAUUSP), Silvio Soares Macedo.
Inicialmente, o referido grupo destaca que o “sistema de espaços livres é
composto por espaços livres urbanos, de propriedade pública ou privada, com
livre acessibilidade, como: ruas, calçadas, praças, espaços livres corporativos e
institucionais, ou mesmo trechos urbanos reconhecidos pelas intensas
atividades de convívio, são potenciais realizadores da esfera de vida pública,
entendida como a possibilidade do encontro e da diversidade, (...)
consideramos a esfera pública de maneira ampliada, geral, enquanto
realização do cotidiano”. (MACEDO, 2009, p. 62).
O autor é enfático ao afirmar que não há uma política pública específica
em relação aos espaços livres urbanos, além de não haver uma política
intersetorial (municipal, estadual e federal) com objetivos comuns de
concepção, implantação, manutenção e gestão dos espaços públicos, sendo
apenas objetivo de políticas eventuais e pontuais, e não de uma sólida política
pública que possibilitaria a ampliação e a qualificação de novas áreas públicas
e a apropriação da população pelas mesmas.
O objetivo da criação deste sistema de espaços públicos é possibilitar a
criação de áreas que permitam a totalidade das formas de uso e apropriação,
ou seja, práticas sociais diversas ao ar livre. MACEDO (2009) afirma que a
apropriação dos espaços livres pela população está diretamente relacionada à
qualificação e à gestão desses espaços, ou seja, quando há a possibilidade da
diversidade dos usos, por diferentes públicos, grupos sociais, este espaço é
utilizado e apropriado, afirmação igualmente defendida por QUEIROGA (2001).
O autor destaca também o papel primordial dos elementos articuladores dos
espaços públicos, as ruas e as calçadas, onde de fato ocorre a apropriação e a
realização da esfera pública de modo ampliado e generalizado.
Entendemos, contrariamente aos autores acima citados, que o uso e da
apropriação dos espaços públicos, estes são resultado das ações cotidianas
que

transformam

o

espaço

vivido

em

espaços

de

socialização

e,

consequentemente, são apropriados pela população, independente da
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qualificação e da gestão dos espaços públicos, já que esta é inerente ao
cotidiano e as demandas da população da cidade. Tal situação é ratificada, ao
constatarmos, através do nosso estudo de caso, que as praças, mesmo
carentes de uma gestão municipal adequada, são utilizadas e apropriadas
pelos usuários; situação garantida também, pelo quadro de déficit de espaços
públicos na cidade, onde “qualquer” espaço público (terreno baldio, “campinho
de futebol), principalmente na periferia da cidade, estruturado ou não, é
utilizado e apropriado pela população carente destes locais.
Os espaços livres públicos englobam também a questão da problemática
ambiental onde as áreas urbanas estabelecem áreas (intraurbanas ou
periurbanas) de conservação, visando a melhoria da qualidade ambiental,
controle da drenagem22, de temperaturas, produção de água e “áreas
berçários”, manguezais. MACEDO (2009) ressalta que estas áreas resultam
em situações distintas e conflituosas, pois geram grandes áreas de reservas de
espaços públicos isoladas e de uso restrito, em comparação às poucas áreas
livres de espaço público existentes na cidade e de acesso livre à população,
“este fato agrava a realidade da escassez de espaços livres públicos urbanos
devidamente qualificados para o uso cotidiano”. Contudo, fica claro o conflito
de interesses e de políticas ambientais e urbanas na gestão do espaço urbano,
as quais deveriam ser trabalhadas em conjunto e interelacionadas pelo poder
público.
Outra situação inerente à falta de espaços livres públicos na cidade de
São Paulo é a intensa verticalização e a alta densidade de área construída nos
espaços intralotes, tanto nos bairros de alta renda, onde os antigos quintais
foram extintos e substituídos por inúmeros equipamentos de lazer, quanto nos
bairros periféricos de camadas de menor poder aquisitivo, onde há um grande
adensamento

populacional

e

construções

com

maiores

índices

de

aproveitamento e verticalizações sem jardins ou quintais. Isto ocasiona também
uma escassez que espaços livres privados, intensificando as problemáticas de
permeabilidade, insolação e ventilação.

22 Conforme ALVAREZ (2008), esta preocupação com a preservação ambiental também é um dos
objetivos centrais do Programa Centros de Bairro desenvolvido pela prefeitura através da EMURB.
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MACEDO (2009) afirma que “há uma cultura do poder público e da
população em reconhecer e demandar, predominantemente, as praças”, as
quais são de diferentes tipos, tamanhos e usos diversificados, porém
concentraram-se, até a década de 1990, nos bairros das classes médias e
altas de São Paulo e das principais capitais brasileiras. Apenas nos anos de
1990 o poder público passou a investir, segundo o autor, na criação e gestão
de praças em alguns bairros, porém após a instalação não receberam a
manutenção devida dos equipamentos e instalações de iluminação noturna,
tornando a sua acessibilidade e uso restrito, onde algumas praças
desaparecem por falta de manutenção ou pelo abandono. Questão que será
abordada no decorrer da análise dos estudos de caso da pesquisa, as cinco
praças públicas selecionadas.
MACEDO (2009) finaliza a sua análise sobre os obstáculos da geração
do sistema de espaços livres públicos, afirmando que apesar da vontade
política “falta, no entanto, uma visão sistêmica que defina uma política
específica voltada para os espaços livres, e que oriente a elaboração de planos
e a gestão dos espaços livres urbanos, considerando seus múltiplos papéis e
escalas. Os projetos desenvolvidos especificamente para a qualificação de
espaços a partir de sua inserção e valor são ainda resultantes, em sua maioria,
de ações pontuais, por vezes não resistindo à mudança de gestão e
incompatibilidades políticas”. Idéia comungada por ROBBA (2004) na sua
análise da gestão do espaço público da cidade de São Paulo.
A cidade de São Paulo, assim como as demais cidades brasileiras, conta
com espaços livres públicos, em grande parte, não planejados e não acessíveis
à maioria da população, além de serem projetos de baixa qualidade, refletindo
o despreparo das equipes técnicas municipais e a conseqüente ausência de
manutenção adequada, em função de parcos recursos e falta de profissionais e
equipamentos adequados.
A ausência de uma concreta política e estrutura pública para as
questões relacionadas ao desenvolvimento e gestão de espaços livres
públicos, que, no caso específico da cidade de São Paulo, obteve alguns
avanços em relação ao planejamento e à implantação de áreas públicas
durante meados da década de 1960 e início dos anos de 1980, retomado nos
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anos 2000, porém foram ações isoladas, caracterizando um rascunho de um
sistema integrado de espaços livres públicos da cidade de São Paulo.
Ao longo destes três séculos, séculos XIX, XX e XXI, percebemos que
tanto as praças públicas como os demais espaços livres públicos municipais
são espaços livres públicos que, na maioria dos casos, são planejados de
maneira esporádica, dispersa e espontânea, ou seja, não seguem a uma
rigorosa política pública de programa de espaços livres públicos da cidade e
acabam sendo fruto de ações pontuais das diversas gestões municipais.
Contudo, a função dos espaços livres públicos da cidade de São Paulo,
assim como das praças públicas, para os munícipes, é elemento primordial
para o seu cotidiano, representando espaço livre e público de lazer,
contemplação e prática de esportes, somado ao fato de esses locais públicos
serem constantemente solicitados pela população, através de pedidos de
instalação de novos espaços públicos ou de manutenção dos equipamentos
das praças já instaladas nos diversos bairros da cidade.
Este quadro de ausência de uma política pública específica para o
planejamento e o desenvolvimento dos espaços livres públicos, somado às
deficiências técnicas do órgão municipal responsável pela gestão dos mesmos,
configura um quadro crítico do espaço público da cidade de São Paulo, o qual
ocupa uma posição desprivilegiada dentro do planejamento geral do município,
beirando o descaso e o “abandono”.
No próximo item, o “Capítulo 2. Transepto, da Vila Leopoldina ao
Jaraguá”, apresentaremos, detalhadamente, a metodologia de construção do
transepto e, consequentemente, abordaremos a definição do recorte espacial
da pesquisa e a metodologia da escolha dos cinco objetos de estudo, as cinco
praças públicas.
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Capítulo 2. Transepto, da Vila Leopoldina ao Jaraguá
O escopo principal deste capítulo é a apresentação e a discussão do
método e das técnicas de pesquisa e os procedimentos de coletas de dados,
além da exposição da metodologia do recorte espacial da investigação
científica, ou seja, a escolha dos cinco objetos de estudo elencados, as cinco
praças públicas estudadas, dentro do universo total de centenas de praças
públicas da cidade de São Paulo.
Diante da grande dimensão territorial da cidade de São Paulo,
elegemos dentre as seis zonas político-administrativas existentes (Zona:
Central, Norte, Sul, Centro-Oeste, Leste e Oeste) duas, as Zonas Oeste e
Norte, para focarmos a nossa pesquisa por julgá-las mais próximas
geograficamente do nosso dia-a-dia e também integrantes do nosso cotidiano,
além de apresentarem bairros de quadros socioeconômicos diversos e
realidades distintas de espaços públicos.
O recorte espacial foi realizado através da construção de um transepto23,
o qual nos deu a possibilidade de analisar fragmentos contínuos de cenários
distintos da Metrópole de São Paulo e, desvendar assim, diferentes formas de
uso e apropriação de praças públicas na cidade. Ressaltamos ainda que, ao
utilizarmos o transepto, alcançamos o objetivo da “imparcialidade científica”,
pois assim, foi possível traçar um recorte espacial da totalidade da cidade de
São Paulo, livre de escolhas parciais e intencionais, objetivo maior da pesquisa
científica.
Com base em um mapa do Guia de Ruas da cidade de São Paulo
(escala de 1: 10.000), mais especificamente dos bairros de Jaguaré, Vila
Leopoldina, Lapa, Freguesia do Ó, Pirituba e Jaraguá, o transepto foi definido e
seu traçado percorreu estes bairros, partindo do bairro da Vila Leopoldina,
seguindo pelos bairros descritos anteriormente e finalizado no bairro do
Jaraguá. Sendo assim, o transepto parte do centro expandido (Vila
Leopoldina), caracterizado por bairros de boas condições socioeconômicas,
bem assistidos pelos serviços básicos e com bons equipamentos urbanos, e
segue em direção à periferia, passando por diversos bairros carentes de
23 Transepto é uma linha transversal, um corte latitudinal.
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serviços básicos e habitados por uma população de baixa renda, até chegar ao
seu ponto extremo (bairro do Jaraguá), periferia da Zona Oeste da cidade de
São Paulo. O transepto pode ser verificado a seguir, através do Mapa:
“Transepto, estudos de caso”.
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Figura 6: Mapa do “Transepto, estudos de caso”. Fonte: Base de dados da EMPLASA, 2010.
Organizado por: NISHIDA, M. (junho de 2010).
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A primeira etapa do processo de escolha das praças estudadas, foi a
análise minuciosa do transepto traçado, buscando analisar as praças plausíveis
de serem investigadas. A primeira providência foi demarcar todas as praças
localizadas, ou melhor, “cortadas” pelo transepto e em seguida checar a
localização e os nomes das mesmas em fontes distintas e de diferentes
escalas (Guia de Ruas e imagens de satélites – Google Earth). Inicialmente
selecionamos oito praças que apresentassem as seguintes características:
uma extensão de cerca de um quarteirão, ser atravessada ou muito próxima
aos limites do traçado do transepto, localizar-se nas proximidades de
residências e em locais com características de bairro residencial.
A segunda etapa do processo de escolha das praças investigadas
correspondeu aos trabalhos de campo de aproximação, onde pudemos verificar
se de fato as informações contidas nos mapas condiziam com a realidade, ou
melhor, se as praças demarcadas e pré-selecionadas eram de fato praças ou
eram terrenos vazios ou se havia novas instalações no local. Ressaltamos que
estes trabalhos de campo iniciais foram realizados entre os meses de outubro e
dezembro de 2008.
O primeiro campo de aproximação ocorreu no bairro da Vila Leopoldina
(City Lapa - Zona Oeste), localizado nas proximidades da Marginal Pinheiros e
do acesso à Rodovia Anhanguera, bairro residencial, bem assistido e com bons
equipamentos urbanos. Apresenta grandes lotes, ruas largas e arborizas e é
integrante dos bairros planejados pela empresa inglesa City. A praça préselecionada, praça Ângelo Rivetti, localiza-se entre as ruas João Tibiriçá/ Barão
de Itaúna, Diogo Ortiz e Tordesilhas, configura-se em um terreno inclinado, tem
grandes dimensões (dois quarteirões) e é composta por duas partes (a superior
maior e a inferior menor) separadas pela rua Tordesilhas. A praça apresenta
uma considerável vegetação de árvores e arbustos de porte médio, alguns
equipamentos urbanos, além de inúmeras residências ao seu redor.
Diante das características apresentadas esta foi a segunda praça
selecionada para a investigação.
O segundo trabalho de campo de aproximação ocorreu também no
bairro da Freguesia do Ó, na praça pré-selecionada Largo da Matriz de Nossa
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Senhora da Freguesia do Ó (entre a rua Antonio de Souza Ferreira e a Avenida
Paula Ferreira). Esta praça configura-se como um “largo” e, ao redor da
mesma, encontramos bares, restaurantes e um pequeno centro de comércio e
serviços. Esta apresenta poucos equipamentos urbanos, apenas alguns
bancos e pouca vegetação, sendo o seu principal componente a Igreja Matriz
de Nossa Senhora da Freguesia do Ó.
A cerca de 200 metros da praça Largo da Matriz de Nossa Senhora da
Freguesia do Ó encontramos uma segunda praça, Largo da Matriz Velha, a
qual apresenta vegetação, bancos, mesas e duas pista de malha, utilizada pela
população idosa local. Diante deste quadro de duas praças vizinhas “que se
completam”, ambas foram selecionadas para a pesquisa em tela.
O quarto campo de aproximação ocorreu no bairro do Jardim Monjolo,
subdistrito do bairro da Freguesia do Ó (Zona Norte), na praça pré-selecionada
IV Centenário da Freguesia do Ó, localizada entre as ruas Nazário Pagano,
General José Andrade e Paulo Raimundi. Esta praça está inserida no contexto
de um bairro residencial antigo da cidade de São Paulo, periférico e afastado
dos bairros ricos e bem assistidos do centro expandido. A praça encontra-se
reformada e equipada com os instrumentos, aparelhagens, mobiliários urbanos
que compõem uma praça pública completa: calçada adaptada às normas de
acessibilidade, iluminação, bancos, mesas, cestas de lixo, playground, quadra
poliesportiva, vegetação, e em suas imediações encontram-se uma escola
estadual e algumas residências. Diante das características apresentadas, esta
foi a terceira praça selecionada para a pesquisa.
O quinto campo de aproximação ocorreu no bairro residencial
Jaraguá/Cidade

D’Abril

(Zona

Oeste),

nas

proximidades

da

Rodovia

Anhanguera (km 18,5), local que apresenta deficiência de infra-estrutura básica
e há grande quantidade de “autoconstruções”, edificações características de
favelas. A primeira praça pré-selecionada, Praça Inácio Castelli, (entre as ruas
Francisco Bazin e Guilherme Branca) encontrava-se em obras, ou melhor, em
construção, portanto foi descartada a possibilidade de estudo da mesma, já
que não seria possível analisar o grau de uso e apropriação de uma praça que
está em processo de implementação.
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Figura 7: Vista geral da Praça Inácio Castelli, em construção (TREVISAN,
C.O.,18/10/2008).

Optamos então, pela segunda praça pré-selecionada, Praça José Alves
Pereira, (entre as ruas Domenico Ferrara e Mauro de Araújo) a qual é, na
realidade, um Ponto Final de Ônibus, porém apresenta todas as características
físicas (infra-estrutura, equipamentos urbanos, forma e construção) de uma
praça, até mesmo por ter o formato de um “largo” e também por seu entorno
apresentar-se como um pequeno centro comercial local. Diante das
características apresentadas esta praça foi selecionada para a pesquisa.
Neste bairro ainda seguimos a procura de outras duas praças pré-selecionadas
no mapa, no lugar das quais encontramos favelas que, segundo um antigo
morador do bairro, existe, nesses locais, há mais de vinte anos.
Com

o

auxílio

dos

trabalhos

de

campo

de

aproximação

e

reconhecimento pudemos concluir com êxito a escolha das cinco praças objeto
de análise, abarcadas pelo transepto, para, através destas, tentarmos
compreender o estado da arte do universo que envolve o uso e a apropriação
de praças públicas na cidade de São Paulo. A segunda etapa da pesquisa
empírica, a aplicação de questionários aos usuários e as observações sobre as
atividades desenvolvidas e os usos e apropriações das praças, foi contemplado
durante a execução dos trabalhos de campo realizados um ano depois, no ano
de 2009, quando tratamos das técnicas e dos instrumentos elencados nesta
investigação científica.
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Finalizada a apresentação da metodologia do recorte espacial da
investigação científica, realizaremos a explanação detalhada do método geral e
do método específico elencados para a pesquisa, além das técnicas e dos
procedimentos de coleta de dados.
A

pesquisa

desenvolvida

pautou-se

em

alguns

procedimentos

metodológicos específicos que asseguram o caráter científico da investigação.
O método geral de pesquisa elencado é o método indutivo, o qual, conforme
GIL (1991), parte da análise de fatos particulares e observando-se a repetição
das características dos eventos, generaliza-se o fato para a realidade, o
universo. Esta foi a estratégia utilizada ao elencarmos cinco praças públicas,
cinco exemplos particulares, como modelos explicativos de uso e apropriação
de praças públicas, do centro à periferia, da cidade de São Paulo, do universo
total, da realidade das praças públicas do município.
Além do método indutivo, esta investigação utilizou dois métodos
específicos complementares: o observacional e o estatístico, ou quantitativo. O
primeiro deles, o observacional, consiste na observação do fenômeno
explorado, enfim baseia-se em fatos que ocorrem ou que ocorreram. GIL
(1991) diz que é um dos métodos mais primitivos e mais imprecisos, mas por
outro lado é o mais moderno, já que possibilita o mais elevado grau de precisão
nas ciências sociais. O método estatístico basicamente determina em termos
numéricos as possibilidades do fenômeno analisado, apresenta razoável grau
de precisão e sana as questões relativas às preocupações de ordem
quantitativa da pesquisa e, segundo GIL (1991), “os procedimentos estatísticos
fornecem considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante a
experimentação e a observação.”
Ambos os métodos embasaram as técnicas utilizadas na pesquisa; o
método observacional foi aplicado nas observações realizadas durante os
trabalhos de campo, na aplicação dos questionários e na realização das
entrevistas informais. Já o método estatístico, foi utilizado na organização e na
compilação dos dados coletados nos questionários, os quais foram utilizados
para avaliar o grau de uso e apropriação das praças estudadas, síntese que
será apresentada no Capítulo 4. “A praça enquanto espaço público: uso e
apropriação.”
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Além do método geral e dos métodos específicos de pesquisa
apresentados, há os objetivos específicos da investigação científica, os níveis
de pesquisa, agrupados, segundo SELLTIZ (et al.,1967, citado por GIL, 1991,
p. 44), em três amplas categorias: estudos exploratórios, estudos descritivos e
estudos explicativos.
O presente estudo enquadra-se em dois níveis de pesquisa específicos:
o estudo exploratório e o descritivo. O estudo exploratório tem o objetivo de
proporcionar uma visão universal de maneira a aproximar-se do fato explorado.
Conforme GIL (1991), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas à formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores.” Tal categoria de estudo usualmente conta com levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas, coleta de dados
padronizada e estudos de caso.
Os estudos descritivos têm como objetivo principal a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento e
a compreensão das relações entre as variáveis existentes. GIL (1991) expõe
que, também enquadram-se nos estudos descritivos, as pesquisas que têm
por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. O autor
afirma ainda que, “as pesquisas descritivas são, juntamente com as
exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais
preocupados com a ação prática (...)”.
A presente pesquisa enquadra-se nos níveis de pesquisa exploratória e
descritiva. Primeiramente, é exploratória, pois buscou uma visão geral das
características de cada uma das praças analisadas, subsídio este para a
construção de um conceito sobre o uso e a apropriação das praças públicas da
cidade de São Paulo, além do estudo contar com as etapas de levantamento
bibliográfico, entrevistas informais, coleta de dados padronizados (aplicação de
questionários) e cinco objetos de estudo de caso, procedimentos científicos
inerentes ao estudo exploratório. O estudo também realiza a descrição das
praças, procurando com isto construir um perfil de usuário e da população local
das cinco praças e das relações lá estabelecidas, buscando ainda a sua
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compreensão; além de utilizar-se das opiniões e dos dados coletados nos
questionários como um dos insumos da pesquisa.
Esta pesquisa contou com um procedimento metodológico específico,
organizado em etapas, a primeira foi a idealização e a elaboração do projeto de
pesquisa. A segunda etapa consistiu na revisão bibliográfica, quando resgatouse as obras de discussão teórica acerca dos temas centrais analisados: espaço
público e praça pública. A terceira etapa da investigação científica foi a
realização dos trabalhos de campo de verificação e de aproximação das praças
previamente selecionadas através do Mapa do Guia de Ruas e imagens do
Google Earth, momento da realização das primeiras observações e registros
fotográficos dos objetos de estudo.
A quarta etapa consistiu da realização de revisão bibliográfica
complementar para responder a algumas questões teóricas pendentes. A
quinta etapa teve dois objetivos, o primeiro deles, a realização do segundo
trabalho de campo e a observação das possíveis alterações em relação ao
primeiro campo realizado. Já o segundo objetivo, foi a aplicação dos
questionários, realização de entrevistas informais, observações e registros
fotográficos.
A sexta etapa da pesquisa é um desdobramento da etapa anterior, pois
trata da organização, compilação e tabulação dos dados coletados nos
questionários e nas entrevistas, apresentados em forma de tabelas e gráficos.
A sétima e última etapa é a análise e a interpretação dos dados coletados em
campo.
Ressaltamos ainda, que esta investigação científica baseou-se em dois
tipos de fontes pesquisa: a fonte primária e a fonte secundária. CUSTÓDIO &
ALVES (2005) citando Armando Corrêa da Silva (1971), esclarecem que “fonte
primária seriam dados, fatos, testemunhos originais relativos a dada situação.
Em Geografia existe uma diversidade de fontes primárias, como registros de
trabalho de campo, entrevistas, levantamento cartográfico, livros e artigos24,
24 “Quando nos referimos a fontes primárias que se encontram na forma de livros ou artigos, é mais
profícuo ler, registrar e analisar livros e artigos de autores considerados clássicos ou peritos no assunto. É
mais interessante ler primeiro, por exemplo, obras de Aziz Ab`Saber sobre os domínios morfoclimáticos
para depois ler os que tratam do que ele escreveu. Ou ler Jurandyr Ross, que dialoga com Aziz
construindo outro posicionamento sobre a questão morfogenética.” CUSTÓDIO & ALVES (2005, p. 205)
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entre outros”. Percebemos então, que grande parte da nossa pesquisa é
pautada em fontes primárias (trabalhos de campo, entrevistas, questionários,
observações), o que nos garante maior aproximação com a realidade estudada
e, também, maior clareza e melhor compreensão do objeto de estudo, já que
eliminamos alguns filtros, a interpretação de terceiros, que “alteram” os objetos
analisados. Lançamos mão também de fontes secundárias, através da já citada
revisão bibliográfica dos temas centrais e dos temas complementares da
pesquisa, essenciais para a análise teórica do objeto de estudo.
O procedimento metodológico de coleta de dados será exposto em
detalhes por ser uma das principais fontes de pesquisa desta pesquisa. GIL
(1991) afirma que o levantamento de dados integra o processo de
delineamento da pesquisa, o qual engloba o planejamento da pesquisa de
maneira mais ampla, desde o ambiente de coleta de dados, formas de controle
das variáveis, origem da fonte, de “papel” (bibliografia e documental) ou
fornecida por pessoas (pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto e o
levantamento e o estudo de caso) até a maneira como será a análise e a
interpretação dos dados.
A coleta de dados foi realizada através do levantamento de dados
fornecido por pessoas, através da aplicação de questionários, conversas
informais e, consequentemente, os cinco estudos de casos, as cinco praças
selecionadas. Segundo GIL (1991: página 76), “as pesquisas deste tipo se
caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se
deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para. em seguida,
mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados
coletados”.
Diante da impossibilidade técnica e de recursos para investigar o
universo total das pessoas pesquisadas é necessária, através de um
procedimento estatístico, a seleção de uma amostra significativa do universo
total de pessoas pesquisadas, onde as conclusões desta porção averiguada
são projetadas para a totalidade do universo. Segundo GIL (1991), há alguns
tipos de amostragem na pesquisa social, a saber: amostragem probabilística
(leis da matemática e estatística), amostragem não-probabilística (não há
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fundamentos matemáticos e dependem exclusivamente do critério do
pesquisador - acessibilidade, tipicidade e por cotas.
GIL (1991) esclarece que a amostragem por acessibilidade é pouco
rígida por não haver rigor estatístico, “o pesquisador seleciona os elementos a
que tem acesso, admitindo que estes podem, de alguma forma, representar o
universo. Aplica-se este tipo de amostragem a estudos exploratórios, nos quais
não é requerido elevado nível de precisão”. Ressaltamos que a pesquisa em
questão optou por este tipo de amostragem para a seleção dos usuários que
responderam aos questionários e também aos que foram entrevistados.
Já a amostragem por tipicidade é a seleção de um subgrupo da
população total, com base em informações prévias disponíveis, considerado
um grupo representativo de toda a população. O autor (op cit) ressalta, porém,
que, se não há informação prévia, é necessária a formulação de hipóteses, o
que compromete a representatividade da amostra e a generalização pode
tornar-se um risco.
GIL (1991) explana que a amostragem por cotas é a que apresenta
maior rigor científico e é dividida em três fases: classificação da população em
função das propriedades relevantes; determinação da proporção da população
a ser colocada em cada classe e a fixação de cotas para cada observador ou
entrevistador encarregado de selecionar elementos da população a ser
pesquisado.
Os principais instrumentos de coleta de dados, o questionário, as
entrevistas, as conversas informais e as observações também contaram com
um procedimento metodológico específico que será desenvolvido a seguir.
VENTURI (2005) afirma que, “o trabalho científico que faz uso das técnicas
produzirá um conhecimento revestido de caráter empírico baseado, em grande
parte, na observação dos fatos, no uso dos sentidos, na prática e na vivência
de situações”, as quais por sua vez são, afirma o autor, são insubstituíveis e
únicas.
A entrevista é um método no qual o pesquisador coloca-se frente ao
investigado formulando perguntas com o objetivo de obter informações, sendo,
portanto uma interação social, um diálogo assimétrico, onde uma parte busca
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coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informações. SELLTIZ, (et
al.,1967, p.273 citado por GIL 1991, p. 113) destaca que “enquanto técnica de
coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a obtenção de
informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou
desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes.”
VENTURI (2005) complementa a idéia de SELLTIZ ao afirmar que “(...),
ao

se

estudar um tema

em

que

a relação

sujeito-objeto

envolve

intersubjetividade, há que se lançar mão das técnicas de aplicação de
questionários ou entrevistas, entre outras”, até mesmo porque, a escolha da
técnica de investigação está relacionada à natureza do objeto de estudo, o uso
e a apropriação das praças públicas.
Optamos por esta técnica de pesquisa devido a algumas vantagens e
contribuições inerentes a este instrumento elencadas a seguir por GIL (1991):
“a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos
aspectos da vida social; é uma técnica eficiente na obtenção de dados em
profundidade do comportamento humano; os dados obtidos são suscetíveis de
classificação e de quantificação; não exige que a pessoa seja alfabetizada;
flexibilidade, pois pode haver explicações do significado das perguntas e captase a expressão corporal, a tonalidade da voz e a ênfase das respostas.”
Estas vantagens enquadram-se no objetivo central da coleta de dados, a
qual não pretende ser apenas quantitativa e sim qualitativa, a fim de identificar
não apenas o uso e a apropriação dos espaços públicos, aproximando-se
também dos valores, do comportamento e do cotidiano dos usuários, havendo
subsídios suficientes para a caracterização e o mapeamento dos usuários e
assim construir uma idéia mais próxima da realidade de apropriação de cada
uma das praças analisadas. MARANGONI (2005) declara que os estudos que
buscam o melhor conhecimento da realidade, caso desta pesquisa, têm de
lançar mão dos recursos questionário e entrevista, pois estes permitem a
obtenção de dados e informações relativos às pessoas, grupos sociais
diversos, relações intergrupais, relações sociais e relações econômicas com a
realidade e o meio ambiente.
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GIL (1991) afirma que há quatro tipos de entrevistas utilizadas nas
pesquisas das ciências humanas: informais, focalizadas, por pautas e
formalizadas, classificadas de acordo com o seu grau de estruturação, ou seja,
as mais estruturadas predeterminam as respostas a serem obtidas e as menos
estruturadas são desenvolvidas mais espontaneamente, sem um modelo
preestabelecido de interrogação. A entrevista informal é, segundo GIL (1991),
a menos estruturada e só se distingue de uma simples conversação, pois tem
como objetivo central a coleta de dados e a visão geral do problema
pesquisado. O autor destaca que “a entrevista informal é recomendada nos
estudos exploratórios, que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo
pesquisador, ou então oferecer visão aproximativa do problema pesquisado.
Nos estudos deste tipo, com freqüência, recorre-se a entrevistas informais com
informantes-chave, que podem ser especialistas no tema em estudo, líderes
formais ou informais, personalidades destacadas, etc.” A entrevista focalizada
também é bastante aberta, mas enfoca um tema específico sobre o qual o
entrevistado tem de versar, supervisionado pelo controle e direcionamento do
entrevistador.
Já a entrevista por pautas e a entrevista estruturada enquadram-se na
categoria de entrevistas estruturadas. A entrevista por pautas apresenta uma
relação ordenada de assuntos, uma pauta, a qual deve ser rigidamente seguida
pelo entrevistado, a qual possibilita uma análise objetiva dos seus resultados,
pois segue uma seqüência lógica e um objetivo definido para a investigação
científica. E por fim, GIL (1991) expõe que a entrevista estruturada é
organizada através de uma relação fixa de perguntas, cujas ordem e redação
das perguntas são invariáveis e possibilita um levantamento quantitativo, além
de ser ideal para levantamentos sociais. O autor afirma que “esta lista de
perguntas é chamada de questionário ou formulário.” GIL (1991) esclarece
ainda que a entrevista pode ser mais ou menos estruturada em função do tipo
de pergunta dos formulários ou questionários, perguntas abertas ou fechadas,
respectivamente, abertas onde há ampla variedade de respostas e fechadas,
onde há um número de possibilidades de respostas pré-estabelecidas.
Na pesquisa aqui desenvolvida adotamos duas modalidades de
entrevista, a entrevista informal e a entrevista estruturada, respectivamente,

51
atendendo a duas necessidades distintas: a primeira, a entrevista informal, foi
utilizada para a identificação e a caracterização geral dos usuários e a tentativa
de apreensão dos seus valores e da sua realidade cotidiana; logo, atendeu-se
às demandas da investigação qualitativa. A entrevista estruturada, organizada
em formato de questionário, também foi empregada para a coleta de dados
qualitativos, com o objetivo de identificar e analisar as características de uso e
a apropriação das praças públicas estudadas.
MARANGONI (2005) ressalta que a entrevista baseia-se em um roteiro
com perguntas e temas básicos, os quais devem ser flexíveis e adaptáveis aos
diferentes entrevistados, e às suas respectivas informações e comportamento.
A autora destaca ainda, que a entrevista tem a função primordial de obter
informações qualitativas, e que para alcançá-las com êxito é necessário, antes
mesmo de sua elaboração, a definição dos objetivos a que se deseja atingir
com a entrevista.
Há alguns pontos essenciais inerentes ao sucesso da técnica da
entrevista, conforme MARANGONI (2005), os quais foram trabalhados com
muita atenção na realização das mesmas, a saber: conhecimento prévio (sobre
o assunto e sobre os entrevistados), a forma adequada de vestir-se, comportarse, a abordagem, a linguagem e a habilidade do entrevistador de direcionar a
entrevista, atentando para não induzir as respostas a seu favor. A autora
afirma, também, que todos estes itens são essenciais para garantir o sucesso
da pesquisa sem comprometer o resultado final das entrevistas e,
consequentemente, o resultado final da investigação científica. Alertamos que,
diferentemente de MARANGONI (2005), defendemos que o não conhecimento
prévio dos entrevistados, situação inerente a pesquisa, não interferiu no
resultado final da pesquisa, já que os objetivos foram alcançados.
O questionário, nossa principal metodologia de coleta de dados da
pesquisa, será detalhadamente apresentada por GIL (1991) que diz que
“podemos definir questionário como a técnica de investigação composta por um
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, atitudes, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” O autor
afirma ainda que o questionário atende ao objetivo de quantificar fenômenos
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sociais, e ressalta que

as perguntas abertas são importantes para as

pesquisas exploratórias.
MARANGONI (2005) concorda com GIL, ao afirmar que o questionário é
uma listagem de questões apresentadas aos entrevistados e que tem como
objetivo central a obtenção de dados científicos, informações qualitativas e
quantitativas, fornecida por pessoas ou por grupos sociais, mas ressalta que
além de não ser uma listagem qualquer é um instrumento de pesquisa, que
apesar de ser exaustivamente utilizado pelas diversas ciências, ainda não
conta com a aceitação unânime de seu termo “questionário”.
A autora afirma que “o processo de uso de questionários compreende
diferentes etapas sucessivas e encadeadas: preparação prévia, elaboração do
questionário, aplicação-teste e respectiva avaliação, aplicação ao universo em
pauta, tratamento dos dados e informações (tabulação, elaboração de tabelas,
gráficos e cartogramas), análise dos resultados e correlações com dados e
informações por meio de outros procedimentos”. Todas estas etapas foram
estabelecidas e cumpridas por nós para a realização da coleta de dados e a
concretização da pesquisa científica.
O questionário estruturado e aplicado na pesquisa é composto por sete
perguntas, as três primeiras fechadas e as quatro seguintes abertas,
organizadas em três blocos: I Uso; II Equipamentos e Mobiliário, III Apropriação
e Importância. O questionário será apresentado no Capítulo 3 “Praças – do
centro à periferia, um estudo de caso”.
As aplicações dos questionários aos usuários e moradores locais
ocorreram em dezembro de 2009 durante a etapa de realização dos últimos
trabalhos de campo, momento também de verificação das possíveis alterações
nas praças no decorrer de um ano, já que os trabalhos de campo de
aproximação foram realizados no ano de 2008. Os questionários foram
aplicados em dois períodos distintos: finais de semana (manhã e tarde) e
durante os dias de semana durante o período noturno; buscou-se com isto,
observar diferentes perfis de usuários e, principalmente, identificar as
diferentes atividades realizadas durante o final de semana e durante os dias da
semana, e assim melhor apreender o cotidiano dos usuários e ao mesmo
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tempo capturar, na medida do possível, as distintas formas de uso e de
apropriação das praças estudadas.
No que tange ao campo amostral da pesquisa das cinco praças, cada
estudo de caso foi contemplado com cerca de dez questionários, ou seja, os
cinco objetos de estudo totalizaram um universo de cerca de cinqüenta
questionários, ou melhor, de cinqüenta diferentes usuários com diversas
percepções de uso e apropriação de praça pública e também, múltiplas visões
do espaço público da cidade de São Paulo. Ressaltamos que apenas um dos
objetos de estudo, a praça Ângelo Rivetti, não atingiu a meta de dez
questionários aplicados, pois nos dois trabalhos de campo realizados não foi
possível aplicar os dez questionários, dada a baixíssima freqüência a esta
praça. Este aspecto será desenvolvido no próximo capítulo, Capítulo 3 “Praças
– do centro à periferia, um estudo de caso”, item que tratará detalhadamente
de cada uma das praças estudadas e dos dados coletados nos questionários.
Dando continuidade à questão do campo amostral, os usuários
entrevistados foram selecionados por acessibilidade, ou seja, o grupo de
pessoas que se demonstraram acessíveis à realização da pesquisa. A
abordagem dos usuários foi padrão, inicialmente a pesquisadora se apresentou
como estudante de Pós-Graduação da USP e fez uma breve explanação da
sua pesquisa e do objetivo da aplicação do questionário e, então, solicitou a
permissão do usuário para a aplicação do questionário. A totalidade dos
usuários abordados foi receptiva e dispôs-se à responder ao questionário e
muitos entrevistados ao final da resposta do questionário tiveram a iniciativa de
narrar fatos vivenciados na praça, emitir opiniões, sugestões de melhorias da
praça e ainda relataram diversos aspectos do cotidiano da praça e do bairro.
Estas conversas informais ou entrevistas informais, foram utilizadas
como instrumento de pesquisa para coleta de dados, pois os entrevistados, em
alguns casos líderes e representantes da comunidade local, tiveram a chance
de expor seus valores e opiniões sobre as características do objeto estudado,
proporcionando assim uma visão próxima e real do problema investigado.
Contamos ainda com uma importante metodologia de pesquisa, ou seja,
a observação do fenômeno estudado. Conforme GIL (1991), a observação
direta é elemento fundamental para a pesquisa e tem papel imprescindível no
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processo de investigação e seu papel é evidenciado no momento da coleta de
dados, a qual é utilizada de maneira única ou conjugada com outras técnicas
de investigação, além de que os fatos são percebidos diretamente sem
intermediações; assim, a subjetividade da investigação é reduzida. Estratégia
metodológica elencada nesta pesquisa, conforme exposto anteriormente.
SELLTIZ et al.(1967, p. 225), citado por GIL, (1991, p. 104) ressalta que
a observação é o uso dos sentidos com o objetivo de obter conhecimentos e
esta deve ser utilizada com um procedimento científico específico para haver
validade científica, o procedimento científico abrange os seguintes pontos:
serve a um objetivo formulado de pesquisa; é sistematicamente planejada; é
sistematicamente registrada e ligada a proposições mais gerais, é submetida a
verificação e controles de validade e precisão.
O método da observação é organizado em três tipos: observação
participante, observação sistemática e observação simples. A observação
participante é a observação ativa, onde há a participação efetiva do
pesquisador

no

cotidiano

do

grupo

investigado,

assim

obtém-se

o

conhecimento acerca do objeto de estudo a partir da experiência real
compartilhada com o próprio grupo estudado. A observação sistemática tem o
objetivo de realizar uma descrição precisa do fenômeno estudado ou de testar
hipóteses, para tal tarefa o observador deve elaborar um plano específico para
a organização e o registro das informações, e estabelecer também categorias
de análises.
Já na observação simples, GIL (1991) esclarece que o pesquisador
permanece fora da comunidade, apenas observa de maneira espontânea,
informal, não planificada, onde o pesquisador é apenas um espectador e não
um ator. Aproxima-se de certo modo à observação-reportagem, técnica
empregada pelos jornalistas. O autor ressalta que esta técnica é científica, pois
vai além da simples constatação dos fatos e exige um mínimo de controle na
obtenção dos dados, seguida de análise e interpretação.
GIL (1991) destaca que “a observação simples é muito útil quando é
dirigida ao conhecimento de fatos ou de situações que tenham certo caráter
público, ou que pelo menos não se situem estreitamente no âmbito das
condutas privadas. É, pois, muito apropriada para o estudo das condutas mais
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manifestas das pessoas na vida social, tais como: hábitos de compra, de
vestuário, de convivência social, de freqüência a lugares públicos”.
A modalidade de observação elencada na pesquisa foi a observação
simples, na qual o pesquisador comporta-se como um espectador, constatando
os fatos, sistematizados-os e interpretando-os com o objetivo de apreender
informações para a melhor compreensão do fenômeno estudado: o uso e
apropriação das praças públicas. Esta metodologia também foi escolhida por
ser apropriada a estudos de conduta de convivência social e de certo caráter
público, onde investigamos os hábitos e as atividades realizadas em praças
públicas.
As observações simples foram realizadas em duas etapas, a primeira
durante os trabalhos de campo de aproximação e a segunda durante o
segundo trabalho de campo, que teve por objetivo a aplicação dos
questionários e a realização das entrevistas informais.
Outra metodologia de coleta de dados utilizada na pesquisa foi o registro
das observações realizadas durante os dois trabalhos de campo, no decorrer
da aplicação dos questionários e das conversas informais. Há dois tipos de
registros: o escrito e o da imagem, o registro escrito foi realizado na caderneta
de campo e o registro das imagens foi feito através de fotografias, as quais têm
o objetivo de descrever fatos e informações essenciais dos objetos de estudo,
colaborando assim para a caracterização e a compreensão do problema
investigado, além do registro comprobatório da realização das entrevistas e dos
trabalhos de campo de maneira geral.
MARANGONI (2005) esclarece que a “técnica de entrevistas apresenta
como necessidade básica o registro das informações obtidas, que poderá ser
feito principalmente por meio de anotações, gravação de voz, e /ou gravação
de imagem e voz”, porém deixa claro que esta tarefa deve ser realizada com
cautela para não interferir no resultado da pesquisa, sendo primordial a
autorização do entrevistado para a realização dos registros, de maneira a evitar
problemas de inibição diante das filmadoras e gravadores, além de garantir a
ética e o respeito ao entrevistado e, principalmente, a credibilidade da
pesquisa. Todas estas medidas de precaução foram tomadas por nós durante
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a realização dos registros das observações, assegurando desta maneira a
confiabilidade da pesquisa.
Destaca-se que as ilustrações, no caso desta pesquisa, os registros
fotográficos e os mapas de localização, conforme VENTURI, M. A. (2005), tem
papel complementar ao texto, mas não os substituem. A autora complementa
seu posicionamento, ao nos recordar que “a ilustração deve acompanhar um
texto que a cite; que a explique ou a explicite. O que pode estar explícito para
um observador, pode estar implícito para o outro”. Esclarecemos que todas as
ilustrações que compõem esta pesquisa foram devidamente identificadas e
explicitadas, gerando uma harmonia entre o texto e as ilustrações
complementares e essenciais a esta investigação científica.
O quadro resumo do procedimento metodológico apresenta uma
pesquisa indutiva, onde através do estudo de caso particular busca-se
apreender e compreender aspectos da realidade, da totalidade das praças
públicas da cidade de São Paulo, somado aos métodos específicos auxiliares,
observacional e o estatístico, pois ambos complementam as estratégias de
pesquisa, por meio de constatações do fenômeno observado e analisado
(método observacional) e também por meio da quantificação do objeto
estudado, através dos resultados dos questionários.
Os instrumentos de pesquisa foram a observação simples, e o registro
da pesquisa foi realizado de duas maneiras, por escrito e através de imagens.
O primeiro modo de registro foi realizado na caderneta de campo, onde
registraram-se as principais informações e as características apreendidas
durante os trabalhos de campo e no decorrer das conversas e entrevistas
informais. Os registros das imagens foram realizados através de fotografias de
detalhes e do entorno das praças e das proximidades dos bairros, as quais nos
auxiliaram a apreender as características das praças e também a dinâmica
local ali existente. Além da revisão bibliográfica dos principais temas abordados
na pesquisa, praças públicas e espaço público.
E por fim, o instrumento de pesquisa que contribuiu de forma
significativa para o alcance dos resultados, foi o questionário (exposto no
capítulo seguinte), aplicado aos usuários das praças, pois através desta técnica
pudemos apreender o real uso e apropriação das praças pesquisadas e
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também nos aproximar da dinâmica local destes espaços públicos, e a partir
destes inferir parte da atual dinâmica e do significado dos espaços públicos da
cidade de São Paulo.
No próximo capítulo, “Capítulo 3. Praças – do centro à periferia, um
estudo de caso”, serão expostos e trabalhados, individualmente, cada um dos
cinco objetos de estudo, onde serão descritos os trabalhos de campo
realizados e ainda serão expostos os dados qualitativos apreendidos nas
observações, registros fotográficos, entrevistas informais e questionários
aplicados.
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Capítulo 3. Praças – do centro à periferia, um estudo de caso
Foram selecionadas, conforme relato do Capítulo 2, cinco praças
públicas como estudo de caso, sendo elas: Praça Ângelo Rivetti, Praça do
Largo da Matriz Velha, Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora da
Freguesia do Ó, Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó e a Praça José
Alves Pereira.
Conforme relatado anteriormente, a pesquisa somou dois trabalhos de
campo; o primeiro, realizado no ano de 2008, de aproximação e
reconhecimento, onde foram verificadas as informações pré-selecionadas no
mapa e analisadas as condições gerais das cinco praças em questão.
O segundo campo, realizado no ano de 2009 (doze meses após o
primeiro trabalho de campo), teve como objetivo apreender como se dá o uso e
a apropriação das praças estudadas através da aplicação de questionário préelaborado (questões objetivas e abertas) com os usuários e moradores do
entorno das praças, conversas e entrevistas informais, observações e registros
fotográficos. Ressalte-se que o instrumento de pesquisa utilizado, o
questionário pré-estabelecido, apresentado a seguir, possibilitou a construção
de um quadro diverso sobre o uso e a apropriação das praças, ou seja,
permitiu uma análise tanto qualitativa como quantitativa do cotidiano e da
vivência dos usuários das praças pesquisadas.
Cada estudo de caso foi contemplado com a aplicação de cerca de dez
questionários, ou seja, as cinco praças estudadas totalizaram um universo de
cerca de cinqüenta questionários, ou melhor, de cinqüenta diferentes usuários
com diversas percepções de uso e apropriação de praça pública e também,
múltiplas visões do espaço público da cidade de São Paulo.
A aplicação dos questionários ocorreu em diferentes dias do mês de
dezembro do ano de 2009 e os questionários foram aplicados em dois períodos
distintos dos finais de semana: períodos da manhã e da tarde e o período
noturno; buscou-se com isto, abarcar diferentes perfis de usuários e,
principalmente, identificar as diferentes atividades realizadas nos dois períodos
e ainda aproximar-se ao máximo da construção cotidiana do uso e apropriação
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dos objetos de estudo, as praças públicas. A seguir, encontra-se um modelo
do questionário aplicado na pesquisa de campo.

Questionário – Uso e Apropriação de Praças Públicas. Usuários
Número: ______ Data: /

/09 (

) Horário:

Período:( )manhã ( ) tarde ( ) noite

Praça (Nome e Endereço):_________________________________________
Idade:________. Profissão/Ocupação:________________________________
I. Uso
1. Com que freqüência o Sr.(a) utiliza a praça?
( ) Nunca

( ) Uma vez por semana

( ) Todos os dias ( ) Finais de Semana

( ) Três vezes por semana
(

) Outros: ______________

2. Quantas horas em geral o Sr.(a) permanece na praça?
(

) 01 hora

(

) mais do que 05 horas (

(

) entre 02 e 03 horas

( ) entre 04 e 05 horas

) Outros:____________________

3. Em que período o Sr.(a) freqüenta a praça?
(

) parte da manhã

(

) todo o período da tarde ( ) parte da noite ( ) todo o período da noite

(

) Outros:___________________

(

) todo o período da manhã

( ) parte da tarde

4. Quais são as principais atividade que o Sr.(a) realiza na praça?
II. Equipamentos e Mobiliário
5. O que o Sr.(a) acha que falta na praça? Por quê?
III. Apropriação e Importância
6. Qual é a importância da praça para o Sr.(a)? E a importância para o bairro?
7. Há quanto tempo o Sr.(a) freqüenta esta praça?
Figura 8: Modelo do Questionário utilizado na pesquisa (TREVISAN, C.O.,maio de 2010)
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Cada uma das cinco praças serão analisadas considerando-se os cinco
sub-itens subseqüentes, os quais contemplarão: caracterização geral, os
trabalhos de campo realizados, os questionários aplicados, as conversas
informais, os registros fotográficos e, principalmente, as observações e as
considerações, ou seja, os resultados da pesquisa envolvendo cada praça em
questão.

3.1 Praça Ângelo Rivetti

O primeiro campo de reconhecimento ocorreu no sábado, 29 de
novembro de 2008 (sábado), e teve como propósito um primeiro contato com o
bairro, Vila Leopoldina – City Lapa, e as primeiras impressões, registros e
observações sobre a praça e a área circundante. Tal etapa mostrou-se
primordial para o desenvolvimento da pesquisa, pois o bairro conta com uma
grande quantidade de praças, de diversas extensões e características,
decorrentes do seu “nascimento”, do planejamento urbanístico e paisagístico
do bairro City Lapa, dentro do contexto da urbanização “espontânea” da cidade
de São Paulo. Mostrou-se, então, primordial a identificação e a distinção do
objeto de estudo selecionado para a pesquisa.

Figura 9: Vista panorâmica da Praça Ângelo Rivetti e ao fundo o bairro Vila
Leopoldina (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).
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Destacamos aqui um breve contexto histórico e econômico da origem do
bairro Vila Leopoldina – City Lapa para então podermos compreender a
especificidade da praça em estudo. BACELLI (1982) afirma que o bairro “é
produto da primeira empresa estrangeira a atuar no mercado imobiliário
paulistano, a qual trouxe novas formas de ocupação do solo: a City of São
Paulo Improvements and Freehold Land Company Ltd”, vulgarmente conhecida
como “Companhia City”25·.
O segundo campo ocorreu cerca um ano depois, durante dois dias, na
tarde do dia 19 de dezembro de 2009 (sábado) e na manhã do dia 20 de
dezembro de 2009 (domingo), pois no primeiro dia não houve número
suficiente de usuários, dez, para serem entrevistados.

Figura 10: Praça Ângelo Rivetti (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

O bairro Vila Leopoldina – City Lapa é um bairro residencial, composto
por grandes lotes de casas, de extensas quadras e grandes áreas ajardinadas
e arborizadas, dotado de completa infraestrutura urbana e de diversos serviços
básicos, além de ser habitado por uma população de alto poder aquisitivo,

25 Tal empresa fora formada por Sr. Fontaine (capitalista e banqueiro francês) e pelo Sr. Bouvard
(arquiteto francês) em 1911, após uma viagem para estudo de possíveis negócios em São Paulo, quando
criam junto aos órgãos do Estado planos relativos aos melhoramentos urbanos e ao redimensionamento
dos projetos a serem executados na Capital. Adquiriram então, cerca de 12 milhões de metros quadrados
de terra para os futuros empreendimentos imobiliários, além de se disporem a intensificar o
desenvolvimento da cidade nas regiões das negociações, realizando o alargamento de ruas e Praças,
para logradouros públicos e obtendo também concessões de Via Férrea entre as Estações Lapa e
Ipiranga da São Paulo Railway Company Ltd (BACELLI, 1982).
Fonte: BACELLI, R. A presença da companhia City em São Paulo e a implantação do primeiro BairroJardim. Tese de Mestrado FFLCH-USP, Departamento de História. São Paulo, 1982.
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considerada também, a elite socioeconômica e cultural da cidade de São
Paulo.
A praça Ângelo Rivetti situa-se no centro do conjunto de belas casas de
grandes terrenos, entre as ruas João Tibiriçá/Barão de Itaúna, Rua Tordesilhas
e a Rua Diogo Ortiz e é composta por duas partes: Área 1 (A1), a maior, e a
Área 2 (A2) a menor, em desnível. Ambas as porções, A1 e A2, apresentam
poucos itens característicos de uma praça e mínimo mobiliário urbano;
ressalte-se também, que tais objetos apresentam péssimas condições de
manutenção e pouco acessíveis e atrativos ao uso da população. A seguir
apresenta-se o mapa de localização da Praça Ângelo Rivetti.
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Figura 11: Mapa de localização da Praça Ângelo Rivetti. Fonte: Digital GLOBE, 2010/ Data da imagem: 15/12/2008. Organizado por: TREVISAN, C.O, 2010.
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Figura 12: Área 1 da Praça Ângelo Rivetti e ao
fundo destaque para as belas casas de grandes
terrenos no entorno da praça (TREVISAN, C.O.,
29/11/2008).

Figura 13: Área 2 da Praça Ângelo Rivetti, em
primeiro plano a vegetação e em segundo plano a
rua e ao fundo as casas do entorno (TREVISAN,
C.O., 29/11/2008).

A Área1 conta com quinze postes de iluminação (cinco internos duplos e
dez externos), três bancos de concreto na parte externa da praça, próximo à
calçada, vasta área de grama alta (formando moitas) onde encontra-se um
pedestal de concreto para a possível colocação de uma placa com o nome da
praça, e árvores de grande e médio porte; praticamente não há lixo e
calçamento em boas condições.
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Figura 14: Área 1 - Mobiliário urbano: banco de
concreto, e em segundo plano, árvores de médio e
grande porte (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 15: Área 1 - Primeiro plano pedestal para
placa com o nome da praça, e em segundo plano,
poste de iluminação pública e árvores e ao fundo o
bairro (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

A Área 2 assemelha-se à primeira área, e contém os seguintes itens: um
poste interno de iluminação pública e quatro postes externos, três bancos de
concreto, um telefone público, e calçamento em péssimas condições
(rachaduras, buracos e desníveis).

Figura 16: Área 2 - Mobiliário urbano: telefone
público, dois bancos de concreto e postes de
iluminação pública e vegetação arbustiva
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 17: Área 2 - Detalhe do calçamento com
rachaduras e desníveis (TREVISAN, C.O.,
29/11/2008).
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Destacamos que, apesar da Área 1 e da Área 2 da Praça Ângelo Rivetti
somarem vinte postes de iluminação pública, estes não estão em perfeito
estado de funcionamento, sendo, portanto, insuficientes, segundo os usuários
entrevistados, para proporcionar a iluminação noturna adequada para o seu
uso noturno, a iluminação insuficiente torna a praça insegura, fala recorrente
durante as entrevistas.
A rua Tordesilhas e a rua Diogo Ortiz unem-se formando uma rua sem
saída, onde se localizam uma banca de jornal, três telefones públicos e duas
barracas de vendedores ambulantes (camelôs) que comercializam lanches e
bebidas. Neste ponto, encontra-se um importante elemento do transporte
público coletivo da cidade de São Paulo, a Estação de Trem Metropolitano
(CPTM) Domingos de Moraes – Linha B/Diamante. Este local do entorno
imediato da praça caracteriza-se por ser o local de maior concentração e fluxo
de pessoas, usuárias dos trens da CPTM e os transeuntes que utilizam a rua
sem saída (através da escadaria) como acesso principal aos pontos de ônibus
do Viaduto Domingos de Moraes, principal acesso à Marginal Tietê e à Rodovia
Anhanguera, sentido bairro do Jaraguá.

Figura 18: Encontro das ruas Tordesilhas e Diogo
Ortiz. Em segundo plano a banca de jornal e em
terceiro plano as bancas dos camelos e a entrada
da Estação Domingos de Moraes da CPTM
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 19: Detalhe do acesso à Estação Domingos
de Moraes da CPTM e um banco da Área 2
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).
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Durante o desenvolver da pesquisa, usuários interessaram-se em
contribuir com o estudo, fornecendo informações sobre o dia-a-dia e a dinâmica
da praça, desvencilhando-se das questões do questionário pré- estabelecido.
O Sr. Vanderlei mora em frente à praça há cerca de nove anos e relatou
que, apesar de freqüentar muito pouco a praça (apenas aos domingos para
caminhada), julga que faltam três elementos relacionados: iluminação noturna,
principalmente após a meia noite, horário de fechamento da Estação da CPTM,
e segurança, além de uma manutenção geral (poda de árvores e corte
periódico da grama; calçamento adequado) da praça.
O Sr. Roberto demonstrou ser o usuário mais antigo e também o mais
assíduo da praça, pois, diariamente, há 29 anos, freqüenta o local, por ser o
seu caminho para o trabalho e também porque, segundo ele, em sua cidade,
Osasco, “não tem praça e ali é o único local que ele pode sentar e descansar”.
Relatou-nos ainda, que há cerca de dois anos o seu lazer vem sendo
“interrompido” por um morador de rua muito mal humorado e mal educado que
atrapalha o seu passeio e a sua atividade contemplativa. Apesar deste
pequeno empecilho, o Sr. Roberto julga que a praça esta ótima, precisa apenas
do corte da grama e do recolhimento do lixo; finalizando a sua fala com uma
opinião interessante: “acho que deveria ter mais praças, pois é muito
importante”.
Estabelece-se aqui um exemplo de uma real apropriação do espaço
público, onde a praça faz parte do cotidiano do cidadão, apresentando-se,
segundo QUEIROGA (2001), como um referencial sócio-espacial, sinônimo de
um espaço público de lazer e contemplação, essencial para o desenrolar da
vida e das diferentes práticas sócias. Ressaltamos que aqui há também uma
situação inusitada onde um usuário, o Sr. Roberto, cria vínculos de identidade
e de pertencimento com um espaço público distante de sua residência, no
município vizinho de Osasco, o que demonstra que o uso e a apropriação de
um local estabelece-se em função de vínculos de identidade e reconhecimento
de um espaço (público) como um local para o desenrolar de suas atividades
cotidianas.
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Figura 20: Entrevista com o usuário Sr. Roberto (TREVISAN, C.O.,
19/12/2009).

Outro usuário da praça e morador do bairro, desde a infância, e que
contribuiu com informações para a pesquisa, foi o Sr. Ivan, nos dando um
rápido histórico do uso da praça. Relatou que, há quinze anos atrás, a praça
era o local preferido da criançada para jogar futebol e brincar, mas este uso foi
interrompido, pois uma grande quantidade de mudas de árvores foram
plantadas pelo Estado como medida compensatória das obras do Rodoanel,
inviabilizando as atividades ali realizadas até então.
O Sr. Ivan julga que a iniciativa do plantio foi excelente, porém lamenta
apenas o fato de não ter ocorrido o acompanhamento técnico adequado,
resultando na “morte” da maioria das mudas, além de destacar que a praça
necessita de uma manutenção paisagística mais adequada e que as áreas
verdes são importantíssimas para a melhora da qualidade de vida da cidade.
O usuário Rafael nos relatou que, há cerca de 8 anos, freqüenta
diariamente a praça para tocar violão e encontrar os amigos. Em seu
depoimento, fez sugestões para a melhoria da praça: “poderia ter uma melhor
infraestrutura de mobiliários (bancos e mesas), uma trilha de acesso ao centro
da praça e um acimentado que permitesse o acesso e o uso da parte interna
gramada da praça, assim deixaria de ter de usar o meu carro como banco”.
E por fim, o usuário fez colocações complementares, declarando que o
local é uma área verde importante, um ponto de encontro, além de contar com
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a Estação de trem da CPTM. Segundo Rafael, “esta Estação é mais antiga que
a Estação da Lapa e é da época de Dom Pedro”.
Constatamos por meio dos questionários aplicados, das entrevistas
informais e das observações de campo que a freqüência de usuários na praça
pareceu-nos pequena tanto em dia útil quanto em um dia de final de semana,
mas, com base nos questionários, nas entrevistas e no trabalho de campo,
pode-se dizer que a praça é mais freqüentada nos finais de semana pela
população local. Durante a semana, é intensamente utilizada como local de
passagem e aceso à Estação de trem da CPTM e aos pontos de ônibus, além
de servir de local de aulas práticas de direção para algumas auto-escolas da
região. A faixa etária dos usuários entrevistados variou entre 21 e 57 anos e as
atividades realizadas resumem-se a: caminhas (cooper), passeio com
cachorro, descanso e contemplação, brincadeiras infantis (pipa e bola), ponto
de encontro de jovens para conversas e serenatas de violão, local de acesso
ao ônibus e ao trem no entorno próximo da praça.

Figura 21: Carros de auto-escola realizando aulas
práticas (TREVISAN, C.O., 19/12/2009).

Figura 22: Em primeiro plano, usuário passeando
com cachorro e carros da auto-escola realizando
aulas práticas e ao fundo usuários andando de
bicicleta (TREVISAN, C.O., 19/12/2009).
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Figura 23: Usuários realizando caminhada na
praça (TREVISAN, C.O., 19/12/2009).

Figura 24: Usuários utilizando a praça, uma roda
de três amigos e violão em baixo da árvore
(TREVISAN, C.O., 19/12/2009).

A Praça Ângelo Rivetti foi a única entre as cinco praças pesquisadas em
que não atingimos a meta estabelecida de dez questionários aplicados, mesmo
com a realização de dois campos em dias e horários alternados para podermos
contemplar diferentes situações de uso e apropriação. Tal quadro, somado aos
depoimentos dos poucos usuários locais, permitiu-nos levantar a hipótese de
que esta praça, localizada em um bairro residencial de alto poder aquisitivo e
contemplado com uma completa infraestrutura de serviços básicos e serviços
especializados é rodeada por uma população que pouco se apropria de
equipamentos e infraestruturas de lazer oferecidos pelo poder público
municipal, conseqüência, em parte, acredita-se, da possibilidade financeira dos
moradores de optarem por atividades de lazer em locais privado.
Outra questão inerente à pequena apropriação da praça pode ser
atribuída a alguns pontos destacados pelos usuários: falta de manutenção do
calçamento, do paisagismo e da vegetação (poda regular de árvores e grama),
ausência de iluminação pública, falta de segurança, precários e escassos
mobiliários urbanos (bancos e telefones públicos) ou até mesmo a ausência
dos mesmos, já que a praça não oferece mesas, área cimentada, instrumentos
de ginástica e playground.
Enfim, a população encontra-se desmotivada e pouco atraída a
apropriar-se deste espaço, negligenciado tanto pelo poder público municipal
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como pela população, gerando assim um ciclo permanente de abandono e de
desvalorização deste espaço público de lazer e contemplação.
A maioria dos entrevistados demonstrou ter consciência da importância
da praça como área verde, local de maior “contato com a natureza e essencial
para a melhoria da qualidade da vida dos moradores26”. Identificamos, ainda,
na fala dos entrevistados, que “a praça é importante para o bairro e para ele
mesmo por ser um amplo espaço de área verde e de lazer27”.
A fala dos usuários nos remete a posição de BEI (2003), sobre o espaço
público e coletivo, o qual é o mais importante elemento da paisagem a ser
sentida pelo usuário. Enfim, as cidades são estes espaços abertos e, também,
estes lugares que são os espaços dos encontros casuais, da reunião e da
participação na vida comunal que chamamos de cidade.

3.2 Praça do Largo da Matriz Velha

O primeiro campo de reconhecimento na praça do Largo da Matriz Velha
foi realizado no sábado dia 13 de dezembro de 2008 e teve como finalidade
localizar e reconhecer o objeto de estudo previamente selecionado e também
constatar as características fundamentais do bairro.
A praça encontra-se em um tradicional bairro da Zona Norte da cidade
de São Paulo, a Freguesia do Ó, marcado pela história dos Bandeirantes e
Tropeiros e também pela religiosidade, bem demarcada pela paróquia de 214
anos de tradição, a Igreja de Nossa Senhora do Ó, que dá nome ao bairro.
A Freguesia do Ó é um dos distritos mais antigos da cidade e mantém,
até hoje, características de um calmo bairro residencial de moradores antigos,
porém é diretamente influenciado pelo fluxo constante e ininterrupto do tráfego
da Marginal Tietê que circunda o bairro. A Freguesia conta com uma boa oferta
de serviços básicos (saúde, educação, saneamento básico, etc.) e uma
considerável gama de infraestrutura e equipamentos urbanos (calçamento,
26 Depoimento do usuário Rubens.
27 Depoimento da usuária Isabel Cristina.
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iluminação pública, mobiliário urbano, cultura e lazer), além de apresentar
residências de médio padrão e uma população de classe média.

Figura 25: Comércio e residências no entorno da
Praça do Largo da Matriz Velha (TREVISAN, C.O.,
13/12/2008).

Figura 26: Vista panorâmica da Praça do Largo da
Matriz Velha (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

A praça localiza-se entre as ruas Piqueri e Jesuíno de Brito, a cerca de
200 metros de distância da Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó,
a qual também é nosso objeto de estudo e será analisada no próximo item.
Ambas têm uma história imbricada, quanto à sua gênese; a localidade da
primeira e da atual Igreja Matriz, e também são pontos de referência do dia a
dia do bairro. Abaixo apresenta-se o Mapa de localização da Praça Largo da
Matriz Velha.
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Figura 27: Mapa de localização da Praça Largo da Matriz Velha. Fonte: Digital GLOBE, 2010/ Data da imagem: 15/12/2008. Organizado por: TREVISAN, C.O, 2010.
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O segundo trabalho de campo foi dividido em dois dias e horários
alternados, com o objetivo de apreender as diferentes situações de uso e as
diversas atividades realizadas em períodos distintos. O primeiro, na noite do
dia 12 de dezembro de 2009 (sábado), o qual não teve muito sucesso devido à
forte chuva; e o segundo ocorreu na manhã do dia 19 de dezembro de 2009
(sábado), o qual contou com um considerável número de usuários dispostos à
contribuir com a pesquisa; já que o objetivo principal desta segunda visita de
campo foi a apreensão do tipo de uso e apropriação da praça através da
aplicação dos questionários, somada à realização de conversas informais e a
percepções gerais relacionadas ao uso e a apropriação da praça.
Como o seu próprio nome ressalta (“Largo”), a praça é organizada em
formato de largo, arredondado, onde as casas novas e centenárias e o
pequeno comércio das ruas Piqueri e Jesuíno de Brito têm a fachada voltada
para o Largo. A praça conta com um considerável número de equipamentos
urbanos (mobiliário - dez bancos de concreto ondulado, iluminação pública,
calçamento de paralelepípedo) e alguns equipamentos de lazer, tais como:
duas pistas de concreto de Malha (jogo ítalo-brasileiro semelhante à Bocha)
quatro mesas de concreto e seus respectivos bancos, onde duas têm tabuleiro
de dama/xadrez; um pequeno quiosque com telhas; dois postes de iluminação
pública, um telefone público e quatro cestos de lixo.
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Figura 28: Mobiliário urbano – bancos de concreto
e destaque para o calçamento misto: pedra
portuguesa e paralelepípedo (TREVISAN, C.O.,
13/12/2008).

Figura 29: Equipamento de lazer - duas Pistas de
Malha e usuários ao fundo (TREVISAN, C.O.,
13/12/2008).

Figura 30: Equipamento de lazer - duas Pistas de
Malha, e em primeiro plano área ajardinada da
praça e ao fundo os bancos de concreto e as
residência do entorno (TREVISAN, C.O.,
13/12/2008).

Figura 31: Mobiliário urbano - mesas e bancos de
concreto para jogos lúdicos e um quiosque. Ao
fundo usuários jogando Malha (TREVISAN, C.O.,
13/12/2008).

No desenvolvimento da pesquisa, alguns usuários dispuseram-se à
relatar informações e dados diversos sobre a praça e também algumas
situações do seu cotidiano relacionado à mesma.
Um usuário e morador antigo do bairro, Fábio, declarou que freqüenta a
praça desde a sua infância e que atualmente ela é o local ideal para conversar
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com amigos e tomar uma boa cerveja importada no Frangó, (restaurante), algo
praticado por muitos moradores da região e do bairro. Ressaltou ainda que tal
atividade está cada vez mais difícil de ser feita, pois segundo o Sr. Fábio,
“durante a noite, a praça é dominada por inúmeros usuários de droga (...)
precisamos de uma Tropa de Elite!!(risos)”.
O Sr. Waldinei relatou que freqüenta a praça há mais de 6 anos e tem
uma turma de amigos (idosos e aposentados) que decidiu reunir-se para cuidar
da praça, pois, segundo ele, o poder público municipal não faz a manutenção
periódica que a praça exige. Declarou que é o responsável pelo paisagismo e
pela limpeza e poda das árvores e arbustos, e que também é o tesoureiro da
“vaquinha” de cinco reais mensais, destinada à manutenção da pista de Malha
e à compra de peças e equipamentos novos.
O usuário julga que faltam alguns itens (equipamentos) na praça, a
saber: um espaço específico para as crianças (playground); calçamento
adequado para a atividades esportivas (caminhada e cooper) e lixeiras. Outro
ponto destacado como preocupação do usuário é a questão relacionada à falta
de segurança no período noturno, algo diretamente atrelado ao comércio e
consumo de drogas realizado diariamente no local.
O Sr. João nos relatou que freqüenta a praça há 40 anos e julga que os
usuários não têm educação, pois não recolhem o lixo e não cuidam do jardim.
Sugeriu ainda que a praça pudesse ter um banheiro público para atender aos
usuários, inclusive ele, que passam horas no local jogando dominó e Malha.
A Sra. Janice trabalha durante o dia na banca de jornal da praça e julga
que há espaço físico suficiente para as crianças brincarem, porém é necessário
um playground. Por outro lado, segundo ela, não haveria ninguém (prefeitura)
para fazer a manutenção do mesmo.
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Figura 32: Entrevista com o
usuário Fábio (TREVISAN, C.O.,
12/12/2009).

Figura 33: Entrevista com o
usuário Sr. João (TREVISAN,
C.O., 19/12/2009).

Figura 34: Entrevista com a
usuária e dona da banca de
jornal, Sra. Janice (TREVISAN,
C.O., 19/12/2009).

O Sr. Paulo declarou que não realiza muitas atividades na praça, apenas
passeia diariamente com o seu cachorro e acha o local muito bom e arejado,
pois o bairro não conta com muitas praças. Destacou que um problema que a
população do entorno da praça vem enfrentando é o consumo de drogas no
local durante o período noturno, atividade atribuída por ele, aos moradores do
bairro Brasilândia.
O usuário Gabriel é o mais satisfeito, declarando que não falta nada na
praça além de esta ser um ponto de encontro e um espaço de socialização
onde pode encontrar os amigos para beber e para fumar maconha. Declaração
que exemplifica a situação relacionada às drogas, comentada por alguns
usuários com preocupação.
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Constatamos por meio das entrevistas e das observações que a praça é
utilizada diariamente pela população idosa do bairro e pelas crianças, apesar
da ausência de infraestrutura adequada, como playground, e também por
moradores de bairros vizinhos. A faixa etária dos usuários é diversa, de
crianças a idosos, e as ações realizadas são: descanso e contemplação,
passeio com cachorro, brincadeiras infantis, caminhada, jogos lúdicos (dominó
e Malha), ponto de encontro das diferentes faixas etárias e consumo de drogas
(período noturno).
A Praça da Matriz Velha é um espaço que atende especialmente à
população idosa do bairro, pois oferece equipamentos e infraestrutura de lazer
adequada e específica à esta faixa etária (pista de Malha e mesas para jogos),
motivo pelo qual a praça é utilizada e apropriada pela população, a qual
mobiliza-se para mantê-la através de uma contribuição mensal. Apesar de não
haver uma infraestrutura adequada de brinquedos, a praça também é utilizada
por crianças de diversas faixas etárias.
Aspecto interessante desta praça é que duas atividades distintas são
realizadas: as atividades lúdicas dos idosos e das crianças e a atividade de
socialização e consumo de drogas e jovens no período noturno, ou seja, a
praça é utilizada e apropriada nos três períodos do dia, havendo espaço para
diferentes tipos de usuários e diferentes atividades.
Ressalte-se que a atividade de socialização e de consumo de drogas
não é algo aceito pelos usuários entrevistados; inclusive, é um fato que impede
a utilização da praça no período noturno e também é o estopim das
reclamações de ausência de segurança no bairro, algo recorrente na fala da
maioria dos entrevistados. Por outro lado, este espaço público acaba suprindo
o déficit de infraestruturas e equipamentos públicos de lazer e áreas livres de
bairros da região, como por exemplo, o bairro periférico da Brasilândia, outro
fato que justifica o uso e a verdadeira apropriação desta praça por diversos
grupos sociais.
Outra questão tratada pelos usuários é a ausência do poder público na
realização da manutenção básica da praça (limpeza, paisagismo, espaço
adequado para caminhada, mobiliário e equipamentos de lazer), a qual é
parcialmente resolvida através da “vaquinha” mensal organizada pelos
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usuários.

Alguns

moradores

recomendaram

uma

reforma

para

a

implementação dos equipamentos sugeridos, pois consideram a praça um
ótimo local de lazer e descanso para a população, além de ser um importante
local histórico e ponto de referência do bairro da Freguesia do Ó.
Esta atitude de realizar uma “vaquinha” mensal para garantir a
manutenção da praça é uma ação que indica a criação de identidade e de
responsabilidade com o lugar através da sensação do “pertencer” ao grupo e
ao lugar, pois o seu uso esta atrelado ao cotidiano, onde a população passa a
ser “usadora” e não mais usuária do espaço público.
Verificamos que esta praça, dentre as cinco praças analisadas nesta
pesquisa, é a única que oferece, apesar das deficiências apontadas pelos
próprios usuários, equipamentos de lazer específicos para a população idosa,
normalmente esquecida pelo poder público, possibilitando assim um verdadeiro
uso e apropriação deste espaço público, destacando que é um espaço
localizado em um bairro de população idosa28 e carente de serviços exclusivos,
portanto acaba sendo utilizada e apropriada apesar das deficiências apontadas
pelos usuários. Ressalte-se que a praça também atende às necessidades por
áreas de lazer dos bairros da região.

28 Informação obtida através das entrevistas com os usuários e conversa com o funcionário da
Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, Sr. Rubens Morais, Coordenador da Coordenadoria de
Assistência Social e Desenvolvimento, realizada no dia 13 de dezembro de 2009 (domingo).
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3.3 Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

O primeiro campo de aproximação na Praça do Largo da Matriz de
Nossa Senhora do Ó também foi realizado no sábado, dia 13 de dezembro de
2008, e teve como finalidade identificar e caracterizar a praça pré-selecionada
e o bairro no qual está inserida. Por um acaso, esta foi a data da festa
“Carreata” realizada em homenagem à Padroeira da paróquia.

Figura 35: Praça e Igreja Matriz de Nossa Senhora
do Ó ao fundo (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 36: “Carreata” em homenagem à padroeira
Nª. Srª. do Ó (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Esta praça e a Praça do Largo da Matriz Velha, descrita e analisada no
item anterior, além de se localizarem a uma pequena distância uma da outra
(cerca de 200 metros), carregam uma semelhança de natureza: religiosa
(localidade da antiga e da atual Matriz de Nossa Senhora do Ó,
respectivamente), além de serem referências centrais do cotidiano do bairro e
em certa medida referencial histórico e cultural da cidade de São Paulo.
A praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó situa-se entre a Rua
Antônio de Souza Ferreira e a Avenida Paula Ferreira e configura-se como um
“Largo” onde localiza-se o seu principal componente: a Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Freguesia do Ó, paróquia de mais de 214 anos de história. Ao
redor da praça encontramos bares, tradicionais restaurantes e um pequeno
centro de comércio e serviços.
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Figura 37:
proximidades
13/12/2008).

Residências e edifícios das
da praça (TREVISAN, C.O.,

Figura 38: Centro comercial e de serviços no
entorno da praça (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 39: Bares e restaurantes no entorno da praça (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Abaixo, encontra-se o mapa de localização da Praça do Largo da Matriz
de Nossa Senhora da Freguesia Ó.
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Figura 40: Mapa de localização da Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora da Freguesia do Ó. Fonte: Digital GLOBE, 2010/ Data da imagem: 15/12/2008.
Organizado por: TREVISAN, C.O, 2010.
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O segundo trabalho de campo foi realizado em dois dias, 12 e 13 de
dezembro de 2009 (sábado e domingo, respectivamente), no período da tarde
e da noite, pois o primeiro dia de pesquisa estava chuvoso e não havia muitos
usuários para serem entrevistados. O escopo principal desta segunda visita de
campo foi a busca por informações sobre os tipos de uso e apropriação da
praça por meio da realização dos questionários, das entrevistas informais e
também das observações gerais relacionadas ao seu uso cotidiano.
A praça conta com área extensa, dividida em três partes: parte baixa,
área dos tradicionais bares e restaurantes; a parte Alta, a maior delas, onde
está a sede da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Freguesia do Ó e alguns
bares simples e um restaurante tradicional (Pizzaria Bruno) e os “Fundos”,
onde encontram-se a Casa Paroquial, a 10ª Junta Militar e a Casa de Cultura
Salvador Ligabue. Esta organização espacial e geográfica será retomada, e
melhor analisada com o auxílio esclarecedor dos depoimentos de usuários.
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Figura 41: Parte Baixa da praça,
onde se localizam os tradicionais
restaurantes e bares: Frangó,
Nordestino,Alemão, entre outros
(TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 42: Parte Alta da praça,
onde se localiza o tradicional
restaurante Pizzaria Bruno e
bares mais simples e a própria
Matriz
(TREVISAN,
C.O.,
13/12/2008).

Figura 43: Área dos “Fundos” da
praça onde, se localiza a Casa
Paroquial, a Junta Militar e a
Casa de Cultura da Freguesia do
Ó
Salvador
Ligabue
(TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

A Praça conta com o “famigerado calçamento” tipo piso português29
(pedras

brancas

e

pretas

dispostas

individualmente)

e

com

alguns

equipamentos e mobiliários urbanos básicos de uma praça, a saber: dez
bancos de concreto conjugados a canteiros de árvores de porte médio
dispersos pela área da praça, quatro postes de iluminação pública (três no
interior da praça e um na lateral), um holofote para iluminação frontal da Igreja
Matriz, dois cestos de lixo, duas escadas de acesso à parte baixa da praça. Há
ainda dois símbolos da religiosidade cristã: uma grande cruz de madeira e um
pequeno marco de pedra.
29 O calçamento tipo piso ou mosaico português, utilizado na pavimentação de calçadas, parques, praças
da cidade de São Paulo, não é recomendável, pois desloca-se facilmente com o passar do tempo, e as
calçadas tornam-se irregulares e apresentam buracos. Além de ser inadequado à acessibilidade da
população que apresenta necessidades especiais. (GOUVEIA, I, 2009).
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Figura 44: Banco de concreto e canteiro de
árvores, marco de pedra e piso português
(TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 45: Detalhe do banco com pichações
(TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 46: Detalhes da praça: lixeira e ao fundo a Igreja; Cruz de madeira na lateral da Igreja e detalhes da
pichação na base da Cruz (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

A praça apresenta, na sua lateral, onde se localizam as duas escadas,
uma área gramada em declive com vegetação arbustiva e algumas árvores de
médio e grande porte, a qual tem servido como depósito de lixo, conforme
flagrante de grande quantidade de lixo acumulado no local, visualizada na
primeira visita de campo. Este problema foi solucionado no ano de 2009 com a
implantação da placa “Proibido Jogar Lixo” pela Prefeitura Municipal de São
Paulo.

86

Figura 47: Acúmulo de lixo na área gramada da
praça (TREVISAN, C.O., 13/12/2008).

Figura 48: Problema de acúmulo de lixo
solucionado.
Vide
placa
de
advertência
(TREVISAN, C.O., 12/12/2009).

A maioria das informações referentes ao cotidiano, organização e
estrutura da Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó foram
adquiridas nas entrelinhas das questões do questionário aplicado e,
principalmente, nas conversas informais.
A usuária Elaine declarou que a praça é um ótimo local para passear e
descansar e a considera um dos principais pontos de encontro do bairro o qual
freqüenta durante os finais de semana; acrescentou que sente falta de uma
infraestrutura (playground) exclusiva para o público infantil.

Figura 49: Entrevista com a usuária Elaine (TREVISAN, C.O.,
12/12/2009).
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O Sr. João, ex-morador do bairro e atual catador de latinhas de alumínio
do bairro da Freguesia do Ó, declarou que realiza tal atividade de sexta-feira a
domingo, dias de maior movimento na praça, inclusive shows populares, e
durante a semana auxilia na limpeza e organização das lanchonetes da praça.
Declarou que a praça é um local muito bom, onde encontra pessoas amáveis e
gentis do bairro, mas durante o período da noite torna-se muito perigosa em
decorrência do comércio e do consumo de drogas, o qual também, segundo o
Sr. João, ocorre na praça vizinha, Matriz Velha, e espanta os idosos que
deixaram de freqüentá-la à noite.

Figura 50: Usuário Sr. João (TREVISAN, C.O., 12/12/2009).

O usuário aposentado, Sr. Valdemar, reside no bairro há mais de 20
anos e hoje a sua principal atividade é vender tapioca na Feira de Artesanato
da Praça, a qual existe há 10 meses e, segundo ele, está fortalecendo o
comércio local do bairro. Declarou também, que a “praça é muito importante
para o bairro e para a cidade de São Paulo, pois a paróquia tem mais de 429
anos e a praça 200 anos, além de ser um dos pontos mais altos e mais
conhecidos da cidade de São Paulo.”
A usuária e moradora do bairro, Rosângela, declarou ser artesã da Feira
de Artesanato da Praça, e segundo ela, “antes da instalação da Feira a praça
estava tomada por muitos bandidos e usuários de drogas e a população tinha
muito medo da violência, (...) e hoje, graças à Feira, a Praça voltou a ser um
local de caminhada e lazer de final de semana para a população do bairro”.
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O jovem Nathan foi um dos poucos usuários a declarar que utiliza a
praça exclusivamente como forma de lazer e diversão, como por exemplo:
ponto de encontro com os amigos, paquera, consumo de álcool durante as
sextas-feiras à noite, etc. Disse ainda, que a praça não tem nenhuma
importância para ele e para o bairro, apesar de utilizá-la todos os finais de
semana como ponto de encontro e socialização. Discurso à primeira vista
incoerente, sua análise cuidadosa nos conduz à conclusão de que o usuário
não tomou consciência do grau de apropriação que estabeleceu com a praça.
O Sr. Valter, morador há mais de 40 anos do bairro, trabalha na Feira de
Artesanato, comercializando cocada, e disse que falta mais patrocínio para a
divulgação da mesma. Segundo ele, “antes de ter a Feira na praça, as festas
religiosas e os shows sempre acabavam em brigas e confusões e hoje isto não
ocorre mais”. Declarou ainda que “a praça é muito importante para o bairro,
pois é um local de lazer para todos, além de ter a Feira, de onde eu tiro a
minha complementação financeira.

Figura 51: Entrevista com o usuário Nathan
(TREVISAN, C.O., 13/12/2009).

Figura 52: Entrevista com o comerciante e usuário
Sr. Valter (TREVISAN, C.O., 12/12/2009).

O jovem Pedro, de 11 anos de idade, relatou que passa o final de
semana (sexta-feira, sábado e domingo) com o avô, vendendo doces na Feira
de Artesanato. E ao ser questionado sobre o que falta na praça, apresentou o
seguinte discurso: “falta respeito com as pessoas que ficam na praça, tem
muito vandalismo e muito lixo espalhado na praça”. Percepção relevante para
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uma criança, pois ele foi capaz de perceber que a praça é um local que
pertence a todos e que deveria ser respeitado e preservado por todos.
No decorrer das entrevistas, conhecemos um morador e usuário muito
representativo para a compreensão do cotidiano da praça, o Sr. Rui Gomes de
Siqueira, dono da tradicional Pizzaria Bruno, localizada em frente à praça, há
cerca de 80 anos. O Sr. Rui relatou-nos que nasceu e criou-se no bairro, e que
há 28 anos herdou a pizzaria do pai, a qual pertencia a seu avô, e segundo ele,
passa o dia todo na praça e acompanha de perto a sua movimentação.

Figura 53: Entrevista com o Sr. Rui, proprietário do restaurante
Pizzaria Bruno (TREVISAN, C.O.,12/12/2009).

O Sr. Rui nos explicou que a praça tem uma organização espacial dos
estabelecimentos comerciais bem definida, apresentando as três partes, a
saber: “Parte de Baixo”, “Parte do Meio” e a “Parte Alta”. A primeira dela, a
“Parte Alta”, é a área dos restaurantes familiares: a Pizzaria Bruno, o Frangó, o
Alemão e o Nordestino. Já a “Parte de Baixo” é área da ala mais jovem de
bares e boteco, onde os jovens bebem nas portas dos bares e na própria
praça. E por fim, a “Parte do Meio” é a própria área da praça. Tal organização é
facilmente percebida através de um olhar atento à localização e a distribuição
dos bares e restaurantes no entorno da praça e também ao perfil dos clientes.
Em seu depoimento, o Sr. Rui destacou, com um ar pesaroso, que “a
praça sofre muito vandalismo, principalmente do patrimônio público e cultural,
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como por exemplo: as lixeiras e canteiros são destruídos, as calçadas sujas e a
Igreja Matriz está completamente grafitada”. E o Sr. Rui atribui tais atitudes aos
jovens baderneiros e drogados que praticam o vandalismo durante a noite,
principalmente aos finais de semana, quando a praça concentra cerca de mil
pessoas, segundo ele, “a maioria rapaziada, bebendo, fumando, com som
muito alto”.
Diante deste quadro, os comerciantes da praça solicitaram atenção
especial à Polícia Militar, mas a resposta que obtiveram deu conta de que a PM
não está colocando mais as Bases Comunitárias (fixas), apenas realizam a
ronda diária simples, devido à pequena quantidade de efetivo policial, além de
não haver viaturas disponíveis para ficar 24 horas na praça. O Sr. Rui declarou
que diante da resposta negativa da Polícia Militar do bairro os comerciantes
tentaram organizar um esquema de vigilância e segurança particular, mas a
maioria dos comerciantes não quis comprometer-se financeiramente e a
segurança particular também não obteve sucesso. A última alternativa dos
comerciantes foi a solicitação, junto à Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, de
ações que garantam maior segurança à praça, a qual foi atendida através de
medidas alternativas que serão descritas ao longo deste sub-item.
O Sr. Rui considera que sempre que tem oportunidade ajuda nas
atividades relacionadas à praça, até mesmo porque, segundo ele, o seu
estabelecimento está na praça e sente-se obrigado a cuidar da mesma e disse
que participa e contribui anualmente com as festas religiosas da paróquia: a
Festa da Cruz (no mês de agosto), a Festa da Cavalaria (no mês de setembro)
e a Festa da Padroeira da Matriz (no mês de dezembro).
O Sr. Rui finalizou a sua fala dizendo que gostaria da colaboração de
todos os comerciantes, pois ao ajudar a praça esta ficaria mais bonita e,
provavelmente, atrairia uma clientela maior. E tal atitude, segundo o Sr. Rui,
seria esperada, pois há a Associação Amigos do Largo da Matriz (AALM), que
reúne os comerciários para fazer a manutenção da praça e do seu entorno.
Porém a maioria dos integrantes, segundo ele, não se interessam em contribuir
financeiramente com a praça.
Durante a realização da pesquisa, o Padre Jaime Isidoro Sena, da Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Ó, ofereceu-se para responder ao questionário e
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também para relatar-nos o cotidiano da praça na qual reside, na Casa
Paroquial, há três anos, além de ser morador antigo do bairro (cerca de dez
anos de residência por ali).
O Padre disse estar muito satisfeito com esta pesquisa, pois assim “a
praça passa a ser mais conhecida e valorizada, principalmente, a sua rica e
tradicional história secular”. Comentou que há outro grupo de estudantes de
Arquitetura, da UNIBAN, estudando a praça e que o objetivo desta pesquisa “é
a proposição de uma restauração histórica e arquitetônica da Matriz,
resgatando as suas características de construção e organização, além de um
projeto arquitetônico que deixe a praça mais funcional e bonita”. Disse também
que as propostas dos estudantes da UNIBAN serão disponibilizadas à Igreja e
encaminhadas à Prefeitura para complementação do projeto das obras de
restauro da Matriz e reforma da praça, previstas para o ano de 2010.

Figura 54: Entrevista com o Padre Jaime (TREVISAN, C.O.,
13/12/2009).

Ao ser questionado sobre as melhorias que a praça deveria ter, o Padre
disse que, baseado no projeto realizado pelas estudantes da UNIBAN, somado
à sua experiência diária de usuário e “morador” (na Casa Paroquial) da praça,
que “a praça tem de ser reurbanizada, ganhar uma nova jardinagem
(paisagismo) e tornar-se mais funcional com canteiros, lixeiras, banheiros
públicos”. Disse também, “que precisa ter um Coreto para as apresentações
(shows) que ocorrem regularmente na praça, o que evitaria o gasto de aluguel
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de palcos e lonas, ou seja, uma praça mais organizada e com a devida
manutenção”.
Em sua fala, destacou a importância da Feira de Artesanato para a
praça e para o bairro: “a praça passou por uma drástica mudança com a
chegada da Feira de Artesanato, pois a droga e a violência acabaram”.
Ressaltou, ainda, que “não é problema a garotada se reunir na praça, pois são
jovens e estão na idade de se encontrar, além de não haver outro local no
bairro para tal, mas o problema são as brigas, o vandalismo e as drogas,
decorrentes dessas reuniões dos jovens”.
Ao final de seu depoimento, enfatizou que a praça é um local muito
importante para o bairro, pois apresenta uma grande carga histórica e cultural,
além de ser o ponto de encontro das famílias e do bairro. E solicitou-nos uma
cópia da dissertação para o arquivo da paróquia.
Finalizada a conversa com o Padre, este nos apresentou o Sr. Rubens
Morais,

Coordenador

da

Coordenadoria

de

Assistência

Social

e

Desenvolvimento da Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, o qual se dispôs a
relatar o histórico do trabalho da Subprefeitura na Praça Largo da Matriz de
Nossa Senhora do Ó e no entorno próximo do bairro.
Em um primeiro momento, solicitou-nos maiores esclarecimentos sobre
o propósito da nossa pesquisa, o qual foi exposto e, a partir de então, o Sr.
Rubens colocou-se à disposição para relatar as principais informações do
cotidiano e, principalmente, da gestão da praça.
O Sr. Rubens nos disse que na região dos bairros Freguesia do Ó,
Cachoeirinha e Brasilândia não há muitas opções de áreas e atividades de
lazer oferecidas à população, principalmente no bairro Brasilândia, onde há
uma grande favela que apresenta sérios problemas de ausência de
infraestrutura básica e falta de segurança e, diante deste quadro, a Praça da
Matriz é a única opção de lazer da população desses bairros.
O Sr. Rubens pontuou que esta situação de falta de opção de áreas de
lazer na região acaba atraindo a população do bairro da Brasilândia, a qual é
mal vista pela maioria da população do entorno da praça, estes usuários da
Brasilândia freqüentam a praça com objetivos bem determinados: comercializar
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e consumir drogas e praticar vandalismo do patrimônio público, segundo ele, às
sexta -feiras reúnem-se na praça cerca de dois mil jovens. Tal quadro descrito
amedronta a população local e preocupa tanto o poder público municipal
quanto o Comando da Polícia Militar da região, os quais resolveram reunir-se
com representantes do bairro para resolver a situação posta na praça.
Segundo o Sr. Rubens, foram elaboradas como resultado da reunião,
duas sugestões de ações práticas na praça, a saber: a Feira de Artesanato no
Largo da Matriz e o “fechamento”, através de grades e cercas da praça do
Largo Matriz Velha e a instalação de instrumentos de ginástica adaptados a
idosos. A primeira opção, segundo ele, “tem o objetivo de ocupar a praça e
assim “espantar”, intimidar, o pessoal que só utilizava a praça como local de
vandalismo e ponto de droga”. Já a segunda opção de cercar a praça do Largo
Matriz Velha é algo, conforme o Sr. Rubens, “mais complicado, pois não
podemos simplesmente cercar um local público, ainda mais uma praça que é
um patrimônio público e de livre acesso à todos, (...). Se fosse um Parque
poderia até ser feito, mas há também a questão de quem seria o responsável
pela chave e o cadeado da praça”.
Destacamos que a opção de cercar um local público significa a
transformação deste espaço público, livre e acessível a todos para a realização
de diferentes atividades socializantes, em um espaço privado, ou, segundo
CARLOS (2001), em um espaço semi-público, onde há horário de
funcionamento, abrem e fecham, são vigiados, não são acessíveis a qualquer
hora ou dia, nem a ‘qualquer um’ e contêm códigos e normas de uso;
características opostas a função e ao uso e a apropriação das praças públicas.
Vista a dificuldade e a inviabilidade de “fechar” a praça da Matriz Velha,
optou-se pela instalação da Feira de Artesanato, a qual foi muito bem aceita
pela população do bairro, principalmente idosos e aposentados que poderiam
vender seus artesanatos e comidas, além de fomentar a pequena economia
local. A idéia da Feira de Artesanato teve resistência apenas dos donos de
restaurante e bares da praça, que acreditavam que perderiam clientes ou até
mesmo sofreriam certa concorrência. Esta idéia foi dirimida pelo Sr. Rubens,
junto aos comerciantes, que mostrou que nenhum dos restaurantes e bares
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vendia cocada, acarajé ou água de coco e que, portanto a Feira não iria
interferir na clientela dos comerciantes.

Figura 55: Feira de Artesanato na praça (TREVISAN, C.O.,
12/12/2009).

O Sr. Rubens explicou que a Feira de Artesanato é organizada pela
Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, e que todos os artesões são
registrados e possuem a autorização da Subprefeitura para trabalhar, a qual
também disponibiliza a infraestrutura (barracas, lonas e iluminação) da Feira.
Segundo o Sr. Rubens, a praça conta hoje com um total de 85 artesões e 23 de
barracas de comidas típicas. Em um futuro próximo, a Subprefeitura montará
um “Shopping dos Artesões” em uma área próxima, com o apoio do SEBRAE.
O Sr. Rubens destacou ainda que a Feira funcionava em um primeiro momento
aos sábados e, devido à grande clientela, passou a funcionar também aos
domingos e no final do ano de 2009 e início de 2010, seria instalada às sextasfeiras e disse ainda que “a Feira também conseguiu espantar o vandalismo e
os usuários de droga e a população finalmente voltou a freqüentar a praça”.
Finalizada a explanação sobre a Feira de Artesanato, o Sr Rubens nos
relatou que um vereador do bairro, Vereador Cláudio Roberto Barbosa de
Souza - PSDB (conhecido como Vereador Claudinho), conseguiu uma verba
municipal para a reforma da Praça do Largo da Matriz, um montante de R$:
400.000,00, principalmente porque a praça já é patrimônio tombado pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
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(Condephaat) e tem de ser restaurada e preservada. Segundo o Sr. Rubens, o
referido Vereador também disponibilizou uma verba de R$: 500.000,00 para a
construção, obra já iniciada, do Anfiteatro da Casa de Cultura da Freguesia do
Ó (localizada atrás da praça) e, também, o atual espaço da Junta Militar cederá
lugar ao Museu da Freguesia do Ó, obra prevista para este ano de 2010.

Figura 56: Detalhes da Igreja Matriz – parte da fachada com a estátua de São Pedro pichada; detalhe do
piso da entrada da Matriz; lateral da Igreja completamente pichada (TREVISAN, C.O., 13/12/2009).

Figura 57: Casa de Cultura – Salvador Ligabue (TREVISAN,
C.O., 13/12/2009).

O Sr. Rubens discorreu sofre o projeto da reforma da praça da Matriz, o
qual será baseado em um dos projetos apresentados pelos estudantes de
Arquitetura das Universidades UNIBAN, Sumaré e Rio Branco. Os projetos,
segundo o Sr. Rubens, foram disponibilizados à Subprefeitura “e idealizam um
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novo urbanismo, com paisagismo adequado e funcional; a praça deixará de ser
“travada”, com equipamentos modernos e melhor planejamento de uso e
ocupação do espaço”.
O Sr. Rubens finalizou a sua fala descrevendo os diferentes eventos
culturais que aconteceram na praça e também os eventos agendados para o
ano de 2010. O principal evento é a “Quebrada Cultural30”, a qual é realizada
pela Prefeitura, oferecendo atividades e eventos culturais para bairros distantes
do centro. A praça da Matriz contou com as apresentações do cantor Tom Zé e
da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo no ano de 2009. Já para o ano
de 2010, ocorrerá o “Chorinho na Praça”, apresentações de música e samba
ao vivo aos domingos. E, por fim, declarou que “a praça é um ponto de
encontro, de lazer e de cultura do bairro e também quer se consolidar como um
Espaço Gastronômico, pois já têm restaurantes reconhecidos (Frangó e a
Pizzaria Bruno) e famosos”.
Verificamos através dos questionários, das conversas informais e das
observações de campo, que a praça é utilizada durante o final de semana por
públicos diversos: a população do entorno, a população do bairro da
Brasilândia e o público em geral, oriundos das diferentes regiões da cidade. A
faixa etária dos freqüentadores da praça, por nós entrevistados, variou entre 11
e 65 anos e as principais atividades realizadas são: trabalho na Feira de
Artesanato, descanso e contemplação, freqüência e trabalho nos bares e
restaurantes do entorno da praça, encontro com amigos, já que a praça
configura-se como ponto de encontro e socialização das diferentes faixas
etárias e, sendo também, local de comercialização e consumo de drogas,
conforme relato de vários entrevistados.
A Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó é, dentre as cinco
praças analisadas, a que atende a um público mais diversificado e de outros
bairros da cidade de São Paulo, não se restringindo apenas à população local,
como normalmente ocorre em três das praças estudadas, excetuando-se a
Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó.

30 Denomina-se “Quebrada Cultural, segundo o depoimento do Sr. Rubens, pois é um evento cultural que
tem o objetivo de “trazer mais cultura para a “quebrada”, a periferia da cidade. Este evento é semelhante
a “Virada Cultural” que ocorre anualmente no centro rico da cidade”.
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A posição da praça enquanto referencial religioso, cultural e histórico do
bairro é algo perceptível na fala dos entrevistados que destacaram pontos
“fortes” da praça: 1) a importância centenária da paróquia para bairro; 2) o
papel da praça como tradicional local de socialização da Freguesia do Ó, 3)
único local de lazer com infraestrutura do bairro e bairros circunvizinhos.
A pouca oferta de equipamentos e infraestruturas de lazer público na
região foi a justificativa de alguns usuários: Sr. Rubens, Padre Jaime e Sr. Rui,
para a atração da população jovem do bairro da Brasilândia para o Largo da
Matriz, a qual é responsabilizada pelo vandalismo, “bagunça”, violência e
consumo e comercialização de drogas no local. Lembramos que este discurso
pode estar atrelado ao preconceito em relação à posição socioeconômica
desfavorecida e a segregação socioeconômica da população do bairro da
Brasilândia, conhecido por ter uma das maiores favelas da cidade de São
Paulo.
Segundo depoimento da Sra. Rosângela “a praça estava tomada por
muitos bandidos e usuários de drogas e a população tinha muito medo da
violência, (...) e hoje, graças à Feira, a Praça voltou a ser um local de
caminhada e lazer de final de semana para a população do bairro”; é exemplar
da conjuntura do uso e apropriação estabelecido na praça: população local
amedrontada e afastada da praça e a população “forasteira” (bairros vizinhos)
apropriando-se da mesma.
Diante da impossibilidade da organização e colaboração espontânea dos
comerciantes para a melhoria da praça, segundo o Sr. Rui, a comunidade
solicitou

o

apoio

do

poder

público

local,

através

da

Subprefeitura

Freguesia/Brasilândia para resgatar a “posse” da praça. Interessante observar
a estratégia adotada pela comunidade, que na dificuldade de apropriar-se da
praça, tarefa que exige dedicação e atitudes práticas e coletivas, delega tal
função à gestão pública municipal.
O poder público, representado pelo Sr. Rubens, atendeu a solicitação da
comunidade local com uma medida prática, a instalação da Feira de Artesanato
durante os finais de semana, a qual além de “resgatar a posse” da praça pela
comunidade acabou estimulando a economia local, mas tal atitude não
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neutralizou a questão da violência e da droga, apenas a transferiu para 200
metros de distância, para a Praça do Largo da Matriz Velha.
Ressaltamos que a Subprefeitura buscou solucionar a questão posta
pela comunidade local, principalmente os comerciantes locais, mas tal atitude é
paliativa, pois a solução à questão da segurança pública é complexa e
demanda ações de diversas naturezas.
Percebemos que, apesar dos desafios postos ao uso e à apropriação da
praça da Matriz , houve um reconhecido esforço conjunto da população local e
do poder público para revitalizar a praça. Importante também para a
valorização da praça, é o fato de diferentes Universidades (UNIBAN, Sumaré e
Rio Branco) interessarem-se por propor projetos paisagísticos e arquitetônicos
de reforma da praça e restauração da Igreja Matriz, os quais segundo, Sr.
Rubens e o Padre Jaime, serão executados nas reformas com verba prevista
para este ano de 2010.

3.4 Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó

O primeiro campo de aproximação na Praça do IV Centenário da
Freguesia do Ó ocorreu na tarde do dia 29 de novembro de 2008 (sábado) e
teve como objetivo identificar e reconhecer o objeto de estudo selecionado de
antemão, além de reconhecer as características essenciais do bairro no qual a
praça está inserida.
A praça localiza-se na Zona Norte, no bairro Jardim Monjolo, vizinho ao
bairro da Freguesia do Ó, mais especificamente entre as seguintes ruas:
Nazário Pagano, General José Andrade e Paulo Raimundi, as quais
apresentam leve declividade. Brevemente podemos dizer que este é um bairro
antigo da cidade de São Paulo, tipicamente residencial, afastado dos bairros
ricos, de localização periférica em relação aos bairros do centro expandido, e é
bem assistido pelos serviços básicos. A seguir apresenta-se o Mapa de
localização da Praça IV Centenário da Freguesia do Ó.
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Figura 58: Mapa de localização da Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó. Fonte: Digital GLOBE, 2010/ Data da imagem: 15/12/2008. Organizado por:
TREVISAN, C.O, 2010.
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O segundo trabalho de campo ocorreu no período da manhã de 19 de
dezembro de 2009 (sábado) e teve como objetivo central a percepção do tipo
de uso e apropriação da praça por meio dos questionários, das entrevistas
informais e da observação. Contamos também com as percepções gerais
acerca do objeto e toda e qualquer informação relevante para a análise do uso
e da apropriação da praça.
A praça localiza-se no centro das três ruas supracitadas, formando um
Largo; ao seu redor localizam-se algumas casas, um pequeno comércio e uma
escola pública, Escola Estadual Pasquale Peccicaco.

Figura 59: Escola Estadual Pasquale Peccicaco
localizada em frente à praça (TREVISAN, C.O.,
29/11/2008).

Figura 60: Entorno da praça, destaque para a
presença marcante de imóveis residenciais
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 61: Vista panorâmica da praça, e ao fundo casas e edifícios das
proximidades (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).
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A praça do IV Centenário está parcialmente reformada. Cerca de metade
de sua extensão total apresenta equipamento de lazer, mobiliário urbano, e
adaptações de acessibilidade à população portadora de necessidades
especiais. Os equipamentos de esporte, lazer e “diversão” são os seguintes:
Pista de Cooper, Quadra Poliesportiva - cercada com tela, playground (com
brinquedos em madeira e metal), tanque de areia e quatro mesas de concreto
com quatro bancos cada e com tabuleiro de dama e ou xadrez. O mobiliário e
os equipamentos urbanos compõem-se de vários bancos de concreto, tanto em
formato

tradicional, retangular,

como em

formato

moderno,

redondo,

circundando algumas árvores e alguns postes de iluminação pública.

Figura 62: Equipamentos de esporte e lazer: em
primeiro plano a Pista de Cooper, em segundo
plano Tanque de areia e Playground, ao fundo a
Quadra
Poliesportiva
(TREVISAN,
C.O.,
29/11/2008).

Figura 63: Destaque para o tanque de areia e o
Playground com crianças brincando (TREVISAN,
C.O., 29/11/2008).

Figura 64: Detalhe do mobiliário urbano, mesas
para jogos de xadrez e dama e na lateral os
bancos de concreto retangulares (TREVISAN,
C.O., 29/11/2008).

Figura 65: Quadra Poliesportiva da praça com
usuários praticando esporte (TREVISAN, C.O.,
29/11/2008).
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Figura 66: Área de topografia irregular, detalhe do mobiliário urbano
bancos de concreto arredondados da praça e, ao fundo, o bairro Jardim
Monjolo (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

A praça é equipada também com dois conjuntos de cestos de lixo de
coleta seletiva e o calçamento externo e parte do interno da praça possui
sinalização específica e rampas de acesso adaptadas à população portadora
de necessidades especiais (especialmente cadeirantes e deficientes visuais). A
praça apresenta também uma grande quantidade de árvores de médio e
grande porte, arbustos e um gramado.

Figura 67: Conjunto de Cestos de Lixo Reciclável
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 68: Detalhe do calçamento com sinalização
específica e rampa de acesso adaptadas à
população portadora de necessidades especiais
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).
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A segunda metade da praça, com topografia irregular e inclinada,
concentra a maior parte das árvores e dos bancos arredondados, é a parcela
não reformada, que, inclusive, mantém o piso (pedra simples) anterior à
reforma, parte de um brinquedo de metal abandonado e algumas grandes
rochas de granito ornamentais.

Figura 69: Área de topografia irregular, destaque
para o piso simples, a vegetação de porte médio
da praça e ao fundo um brinquedo de metal
abandonado (TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

Figura 70: Área de topografia irregular, com grande
diversidade de vegetação de médio e grande porte
e ao fundo as rochas (granito) ornamentais
(TREVISAN, C.O., 29/11/2008).

O trabalho de aplicação de questionário nos possibilitou apreender parte
da diversidade de usuários da praça e também das diversas ações e atividades
desenvolvidas na praça e no seu entorno. O primeiro entrevistado nos deu um
panorama não só do uso e da apropriação da praça, mas também do cotidiano
local, além de um breve histórico do bairro, tendo a praça como foco principal.
O Senhor Abílio, morador e comerciante da rua Nazário Pagano, desde
1945, não soube nos dizer a data da construção da mesma, mas declarou que,
como morador, atuante e preocupado com o bem estar da rua e do bairro,
organizou por muitos anos, muitas festas juninas e campeonatos de futebol na
praça, mas como não tinha a colaboração dos demais moradores desistiu de
promover as atividades culturais, as quais tinham apenas o “apoio” da
Associação Amigos do Bairro Jardim Monjolo.
O morador destacou que os principais problemas enfrentados pelos
usuários são a falta de segurança e o tráfico e consumo de drogas. Segundo, o
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Sr. Abílio, os “maus elementos vêm de outros bairros, Brasilândia e Morro
Grande, onde não têm área de lazer como esta praça e comercializam drogas,
principalmente, nos horários de entrada e saída dos alunos; eles tiram a paz do
bairro. E, à noite, as gangues vêm consumir drogas e bebidas, além de utilizar
a praça como motel”.

Figura 71: Entrevista com o usuário Sr. Abílio (TREVISAN, C.O.,
19/12/2009).

O próprio morador, preocupado com a ordem e a segurança da sua rua,
nos relatou que já procurou a delegacia para solicitar uma viatura de vigilância,
mas obteve a resposta de que não há contingente suficiente para realizar a
ronda no local e também os moradores não concordaram em se cotizar para
pagar um segurança particular. Diante desta situação de impotência, o Sr.
Abílio sugeriu à Subprefeitura que colocasse grades ao redor da praça, mas
por outro lado, declarou que isto exigiria um “responsável pela chave”, além do
acesso à praça ser prejudicado, como por exemplo, as crianças não poderiam
brincar livremente e as noivas não poderiam tirar fotos no local.
Outra questão, porém, de interesse particular, levantada pelo usuário, foi
a necessidade de a praça ter um bebedouro ou uma torneira pública próximos
à quadra, para atender os atletas que a utilizam durante os finais de semana.
Outro usuário, Sr. Douglas, declarou que freqüentou a praça durante a
sua infância e que depois da reforma considera que ficou muito melhor,
embora, segundo ele, a praça ainda necessite de manutenção (limpeza, poda)
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por parte do poder público municipal; disse também, que é um local muito
agradável onde pode trazer a sua filha de dois anos para brincar.
A jovem usuária Beatriz, de nove anos de idade, falou um pouco da
importância da praça para ela e para o bairro: “aqui é o único lugar que tenho
para brincar e as pessoas não têm cuidado com a natureza e com as árvores
da praça”. Beatriz também declarou que “falta manutenção no parquinho, tem
brinquedo quebrado e a porta (de entrada na área do playground) está
quebrada.

Figura 72: Entrevista com o
(TREVISAN, C.O., 19/12/2009).

Sr.

Douglas

Figura 73: Entrevista com a usuária Beatriz
(TREVISAN, C.O., 19/12/2009).

O usuário Maurici nos relatou que “o bairro é muito carente de área de
lazer, aqui é o único local”. E declarou ainda que freqüenta a praça para jogar
futebol com o filho nos finais de semana, e o acompanha, pois considera o
local pouco seguro.
O Sr. João, morador do entorno, disse que vai à praça todos os dias
para passear com a filha deficiente e também apresentou uma fala semelhante
à do Sr. Abílio, ao afirmar que não utiliza a praça durante a noite por falta de
segurança.
Já o usuário Sr. Aroldo disse que apesar de residir em frente à praça
raramente a utiliza, devido ao desnível que não oferece condições de
realização de atividades de lazer, além de a areia do playground ser muito suja
e o mesmo ser inadequado para as crianças. Finalizou o seu depoimento
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retomando a fala de outros moradores, ao destacar que o bairro apresenta um
déficit de áreas de lazer e que a população do entorno acaba utilizando a praça
como alternativa neste sentido.
Verificamos através da realização da pesquisa e das observações, que a
praça é intensamente utilizada nos finais de semana, tanto pela população
local como pela população dos bairros vizinhos e durante a semana também é
bastante utilizada pela população local. A faixa etária dos usuários é muito
variada, de crianças de dois anos de idade a idosos de 70 anos ou mais e as
atividades realizadas são as seguintes: descanso e contemplação, brincadeiras
infantis (pipa, bicicleta e playground), práticas esportivas (principalmente
futebol), jogos lúdicos (damas, xadrez, carteado e dominó), caminhada e ponto
de encontro das diferentes faixas etárias e consumo de drogas (período
noturno). Tais atividades foram ilustradas nas imagens expostas no decorrer do
texto.
Constatamos que este espaço público é genuinamente o espaço de vida
coletiva urbana, pois é um local que viabiliza e permite diferentes modos de
usos e de apropriações múltiplas como: a socialização, o descanso, o passeio
e a contemplação da vida e do cotidiano da cidade.
A Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó, comparada às outras
quatro praças pesquisadas é o local que conta com a melhor infraestrutura,
equipamentos de lazer (playground, quadra poliesportiva, pista de cooper,
tanque de areia) mobiliário urbano (bancos, mesas, lixeiras) e adaptações à
população de necessidades especiais. Tal situação torna a praça um local
muito favorável ao uso e à apropriação, principalmente porque a região onde
está inserida não conta com muitas possibilidades de infraestruturas e
equipamentos de lazer.
A questão referente à segurança e ao consumo de drogas no período
noturno demonstrou ser um fator importante para a inviabilização do uso e
apropriação da praça no período noturno, já que os moradores sentem-se
amedrontados e ameaçados por gangues que ali praticam tais atividades
ilegais. Tal situação já foi comunicada às autoridades competentes, a polícia
militar, a qual, por razões diversas e não analisadas nesta pesquisa, não pôde
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atender às solicitações de ronda noturna periódica de maneira a intimidar as
atividades relacionadas às drogas.
Outra questão apontada nos depoimentos dos morados e também
registrada nas duas visitas de campo é que a infraestrutura e os equipamentos
da praça oferecidos à população pelo poder público municipal têm de receber
manutenção constante como, por exemplo: o recolhimento do lixo reciclável e
do lixo comum; a varrição da praça e a limpeza do tanque de areia; a
manutenção dos brinquedos do playground e dos equipamentos da quadra
poliesportiva e a poda das árvores e o corte da grama. Tal manutenção
constante garantirá a conservação e a preservação dos equipamentos da praça
e, consequentemente, esta deverá continuar a ser intensamente utilizada e
verdadeiramente apropriada pela população local e do entorno próximo,
assegurando, assim, o prolongamento de sua vida como um espaço realmente
público, apropriado cotidianamente pelos munícipes.
Ao final da apresentação das características e da situação da praça
pudemos verificar que este objeto de estudo é um raro exemplo de espaço
público intensamente utilizado e realmente apropriado pela população, até
mesmo por ser uma referência de espaço público de lazer no bairro e na região
como um todo, conforme os depoimentos dos moradores do bairro Jardim
Monjolo e do bairro da Freguesia do Ó.

3.5 Praça José Pereira Alves

O primeiro campo de aproximação, conforme descrito no Capítulo 2,
ocorreu em 18 de outubro de 2008 (sábado) e teve como objetivo principal a
escolha da praça e também o primeiro contato com o bairro.
A duas quadras de distância da Praça Inácio Castelli31, localiza-se a
Praça José Alves Pereira, a qual apresentou condições favoráveis à pesquisa,

31 Excluída do universo da pesquisa conforme exposto no Capítulo 2.
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por ser uma praça consolidada32 e também por apresentar freqüência
expressiva. A etapa subseqüente foi a observação da praça e de seus usuários
e uma breve caracterização dos equipamentos (mobiliário urbano) e de seu
entorno imediato, além da realização dos primeiros registros fotográficos.

Figura 74: Interior da Praça José Alves Pereira,
vegetação, bancos e ao fundo o comércio do
entorno (TREVISAN, C.O., 18/10/2008).

Figura 75: Praça José Alves Pereira, destaque
para o canteiro quebrado e parte de uma árvore
caída (TREVISAN, C.O., 18/10/2008).

O segundo campo foi realizado cerca de um ano depois do primeiro, na
manhã do domingo do dia 20 de dezembro de 2009, e o objetivo foi o de
perceber como se dá o uso e a apropriação da praça, através da aplicação de
questionário pré-elaborado, entrevistas informais somadas à observação,
anotações de registros e percepção geral do objeto, no que tange à relação
cotidiana estabelecida entre usuários e praça.
A praça José Alves Pereira situa-se no Jaraguá/Cidade D’Abril, Zona
Oeste de São Paulo, bairro localizado às margens da Rodovia Anhanguera (km
18,5), com presença marcante de grande quantidade de autoconstruções,
sendo um bairro tipicamente residencial, ocupado por uma população de baixo
poder aquisitivo.

32 Praça consolidada é a praça já estruturada e utilizada pela população local, composta por mobiliário
urbano (bancos, mesas, lixeiras, etc.) e equipamentos públicos (postes de iluminação pública, telefones
públicos, etc.).
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Figura 76: Vista panorâmica do Bairro Cidade
D’Abril/Jaraguá, primeiro plano área semi-rural
(vegetação e animais), em segundo plano as
residências de auto-construção e ao fundo o Pico
do Jaraguá (TREVISAN, C.O. (18/10/2008).

Figura 77: Ao fundo as residências e uma área
verde
do
bairro
Cidade
D’Abril/Jaraguá
(TREVISAN, C.O., 18/10/2008).

A praça localiza-se entre as ruas Domenico Ferrara e Mauro de Araújo e
configura um “Largo”, pois no seu entorno há um pequeno centro comercial
local consolidado com: padaria, imobiliária, farmácia, bares, supermercado,
restaurante e loja de roupa, além de um Terminal de Ônibus da SPTRANS.
Apresenta-se a seguir o mapa de localização da Praça.
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Figura 78: Mapa de localização da Praça José Alves Pereira. Fonte: Digital GLOBE, 2010/ Data da imagem: 15/12/2008. Organizado por: TREVISAN, C.O, 2010.
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Figura 79: Vista panorâmica da praça com
destaque para: banco nas proximidades da
calçada, mesa e bancos para jogos, a vegetação e
a guarita do Ponto Final de Ônibus da SPTRANS
(TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

Figura 80: Praça José Alves Pereira, destaque
para o segundo plano,comércio local do entorno da
praça e a banca de jornal na praça (TREVISAN,
C.O., 20/12/2009).

Esta praça é formada por duas grandes áreas gramadas e arborizadas
com árvores de médio e grande porte, e apresenta um mobiliário urbano
característico de uma praça, a saber: três mesas de concreto para jogos de
dama e dominó, dez bancos de concreto, sendo quatro deles organizados em
círculo no centro da praça, e os outros seis dispostos nas extremidades da
praça, próximo ás calçadas.
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Figura 81: Mobiliário urbano da praça – bancos de
concreto e poste de iluminação. Em segundo plano
área gramada, vegetação e ao fundo comércio do
entorno (TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

Figura 82: Mobiliário urbano da praça – mesas e
bancos de concreto para jogos (dama e dominó),
em primeiro e ao fundo, respectivamente, a
primeira mesa adaptada para o comércio de
alimentos e a mesa, ao fundo, utilizada para jogos.
Destaque, primeiro plano, a lixeira (TREVISAN,
C.O., 20/12/2009).

Há dois postes de iluminação, mas apenas o poste do centro da praça
funciona, e duas lixeiras, (mobiliário urbano, uma delas adaptada pela
população: um latão de plástico). Há, ainda, uma banca de jornal e o Terminal
de Ônibus da Linha 8594/10 (Lapa/Panamericano), composto por um ponto de
ônibus e uma guarita de fiscalização.

Figura 83: Área gramada, vegetação de médio
porte em primeiro plano, e ao fundo Terminal de
Ônibus da SPTRANS. Linha 8594/10-Lapa/
Panamericano (TREVISAN, C.O., 20/12/2009).
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Há dois fatos históricos na Praça José Alves Pereira. O primeiro deles é
o breve histórico da pessoa que dá nome a praça, informação do Marco (placa)
da própria praça33:

Figura 84: Em primeiro plano, o marco da praça e
a lixeira adaptada, e ao fundo usuários na mesa
de jogos (TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

Figura 85: Detalhe do Marco (placa) da praça
(TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

O segundo fato, marcante para o local de estudo, ocorreu em maio de
2007 quando, conforme a reportagem do site da Secretaria de Segurança
Pública: “DHPP esclarece chacina com sete mortos em praça na zona oeste da
capital”, sete jovens foram assassinados na praça, assustando a população
local que considerava o local calmo e o freqüentava com tranqüilidade34.
Alguns moradores, durante o desenrolar da pesquisa, forneceram
informações relevantes sobre o cotidiano e a organização da praça em
questão. O Sr. João Capuani, metalúrgico aposentado, disse que a praça é
muito utilizada durante o dia, principalmente durante o verão, mas que uma
chacina de sete pessoas ocorrida na praça em 2007, afugentou a população
33 A placa da Praça José Alves Pereira contém a seguinte inscrição: “homenagem de São Paulo a um
dedicado trabalhador do bairro do Jaraguá Cidade D`Abril”.
34 “Durante coletiva de imprensa realizada na sede do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa
(DHPP), realizada hoje (1º de junho de 2007), foi esclarecido o motivo dos homicídios ocorridos na Praça
José Alves Pereira, no bairro do Jaraguá, zona oeste da capital. Segundo a Polícia, o que motivou o crime
foi vingança. As investigações descartaram qualquer envolvimento com grupo de extermínio. Uma briga,
momentos antes, nas imediações da praça, motivou o crime que deixou sete pessoas mortas e duas
feridas”. Informação confirmada por alguns moradores, como por exemplo, o Sr. João Capuani.
Fonte: Maria Luiza Malozzi e Henrique Aragão, “DHPP esclarece chacina com sete mortos em praça na
zona oeste da capital”, sexta-feira, 01/06/2007.Site da Secretaria de Estado da Segurança Pública
(http://www.ssp.sp.gov.br)
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por um certo tempo. Com a tranqüilidade restabelecida, contudo, voltaram a
freqüentá-la, apesar de, conforme o entrevistado, os usuários de droga
utilizarem o local no período noturno.
O Sr João Capuani também nos relatou que a comunidade local
organizou-se para resolver a questão da limpeza e manutenção da praça e
contrataram (três vezes por semana – segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira)
uma pessoa para varrer e recolher o lixo da praça.

Figura 86: Entrevista com o usuário Sr. João
Capuani (TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

A praça conta com uma pequena banca de jornal, do Sr. João,
proprietário do comércio há dois anos, e por trabalhar na praça acaba sendo o
usuário mais assíduo, já que seu expediente é de domingo a domingo. Em um
primeiro momento, declarou que “a praça precisa de tudo: limpeza do lixo e
segurança”, mas, apesar disso, disse considerar a praça muito boa para o
bairro, por ser uma área de lazer, local para as crianças brincarem, local para
passeio com os cachorros e, principalmente, o seu local de trabalho.
Discurso semelhante foi apresentado pelo Sr. José Carlos Pautanini,
comerciário aposentado e usuário da praça, segundo o qual “a praça precisa
de tudo, mas é um local de encontro e também para crianças, tranqüilo e
calmo”. Retomou ainda um ponto destacado pelo Sr. Capuani: a chacina e as
drogas, “houve uma chacina em 07 de abril de 2007 na madrugada, mas eu,
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mesmo morando em frente a praça, não ouvi e nem vi nada, aqui falta
segurança e a noite tem muitos usuários de droga”.
Pudemos apreender através dos questionários e das conversas
informais que a praça é utilizada todos os dias da semana, mas a maior
freqüência dos moradores é durante os finais de semana. A faixa etária dos
usuários variou, na pesquisa, entre 02 e 80 anos de idade, e as atividades
realizadas são diversas: brincadeiras infantis e jogos de idosos, conversas e
encontro de jovens, casais e idosos (aposentados), descanso e contemplação,
consumo de drogas (período noturno), local de trabalho e espera do ônibus.

Figura 87: Usuário brincando com filhos e
realização de entrevista (TREVISAN, C.O.,
20/12/2009).

Figura 88: Entrevista com a usuária Eliane R.
(TREVISAN, C.O., 20/12/2009).

Figura 89: Usuários jogando dominó (TREVISAN,
C.O., 20/12/2009).

Figura 90: Usuárias, aguardando o ônibus e
respondendo ao questionário (TREVISAN, C.O.,
20/12/2009).

116
A praça José Alves Pereira cumpre, a nosso ver, a sua função, ou seja,
com base em QUEIROGA (2001), de signo do lugar, além de representar um
local de identidade dos seus usuários e também de espaço genuíno de ação e
de representação da cidade. Destacamos ainda que, como espaço público a
praça é um exemplo de espaço vivido onde realizam-se atividades diversas,
experiências socializantes, trocas múltiplas, e onde de fato há encontros e
reencontros, ou seja, a apropriação do espaço público para a vida.
A questão da necessidade urgente da melhoria da segurança e do
combate ao narcotráfico no bairro e na praça foi muito recorrente entre os
entrevistados, algo presente tanto no histórico da praça, quanto ao quadro
socioeconômico e à condição de vida do bairro.
A questão do déficit de oferta de serviços públicos e equipamentos
básicos de cultura e lazer no bairro é opinião comum dos usuários, assim como
a afirmação de que a praça é o único local de lazer (diversão e entretenimento)
e também o único ponto de encontro de crianças, jovens, casais e idosos do
bairro, constituindo-se então como referência importante do bairro. Tal
problemática também pode ser percebida nos discursos exemplificados no
decorrer do texto, onde o usuário, em um primeiro momento, declara as
deficiências e os problemas da praça e, logo em seguida, constata a
importância da mesma como único local de lazer e de socialização do bairro, e
por fim constata, de maneira consciente, a importância da apropriação deste
local em seu cotidiano.
Outro ponto intuído por meio da fala dos usuários e da observação do
objeto de estudo é a necessidade da manutenção do paisagismo (gramado,
arbustos e árvores), do mobiliário urbano (mesas e bancos de concreto), da
iluminação e da limpeza (retirada periódica do lixo) da praça. Tal manutenção
além de conservar e preservar o patrimônio construído tornaria a praça mais
bonita, agradável e, consequentemente, mais atrativa à população local.
Finalizados os relatos dos trabalhos de campo, observações e as
análises dos questionários e conversas informais realizadas nas cinco praças
pesquisadas, percebemos que há diversas situações de uso e diferentes níveis
de apropriação das praças, as quais dialogam com o contexto da população
local, como características socioeconômicas e de organização da população
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local, e a conjuntura da praça: quantidade, qualidade e funcionalidade dos
equipamentos e infraestruturas locais disponíveis, e também a presença do
poder público local.
Este quadro exposto nos dá subsídios para avaliar e qualificar o
concreto uso e apropriação de cada uma das cinco praças, e assim podermos
mapeá-las e compreender através deste campo amostral, como se dá, em
parte, o uso e a apropriação do espaço público da cidade de São Paulo. Esta
compreensão e a análise qualitativa será o escopo do próximo Capítulo 4. A
praça enquanto espaço público: uso e apropriação.
Como encerramento deste capítulo, apresentamos a seguir o “Quadro
Síntese Comparativo do Uso e da Apropriação de Cinco Praças de São Paulo”.
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Quadro 2: “Quadro Síntese Comparativo do Uso e da Apropriação de Cinco Praças de São Paulo”. Organizado por: TREVISAN,
C.O (maio de 2010).
Aspectos Analisados /

Localização

Praças Estudadas

Praça

José

Alves Bairro Jardim Jaraguá /

Pereira

Cidade
Oeste).

D`Abril.

Características Gerais

(Zona

Bairro Vila Leopoldina / City
Lapa. (Zona Oeste)

Praça Ângelo Rivetti

Formas

de

Uso

e

Apropriação

Principais Problemas
(indicados

pelos

entrevistados)

- Pequena área comercial
local;
- Área arborizada;
- Mobiliário urbano: três
mesas para jogos, dez
bancos, dois postes de
iluminação, duas lixeiras;
- Banca de Jornal;
- Terminal de Ônibus da
SPTRANS.

- Brincadeiras infantis;
- Jogos de idosos;
- Ponto de encontro (jovens,
casais e idosos);
- Descanso;
- Contemplação;
- Local de trabalho;
- Espera do ônibus;
- Consumo de drogas*.

- Ausência de manutenção
do
paisagismo
e
do
mobiliário urbano;
-Iluminação pública, precária,
insuficiente;
- Ausência do serviço de
limpeza (varrição e lixo).

- Bairro residencial de classe
média alta;
- Composta por duas Áreas
(Área1 e Área2);
- Áreas arborizadas;
- Mobiliário urbano (Área1:
quinze postes de iluminação
pública, três bancos e
calçamento
em
boas
condições;
Área2:
cinco
postes
de
iluminação
pública, três bancos, um
telefone
público
e
calçamento em péssimas
condições);
- Proximidades da Área2 (rua

- Caminhadas (Cooper);
- Passeio com cachorro;
- Descanso;
- Contemplação;
- Brincadeiras infantis;
- Ponto de encontro de
jovens;
- Local de acesso ao ônibus
e a estação de trem da
CPTM;

- Ausência de manutenção
do paisagismo, do mobiliário
urbano e do calçamento;
Iluminação
pública,
precária, insuficiente;
- Ausência do serviço de
limpeza (varrição e lixo);
- Ausência de trilha, acesso,
ao centro da praça;
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Tordesilhas/Diogo Ortiz) há:
uma banca de jornal, três
telefones
públicos,
dois
vendedores ambulantes e a
Estação
Domingos
de
Moraes da CPTM.

Praça

do

Centenário
Freguesia do Ó

IV
da
Bairro Jardim Monjolo. (Zona
Norte)

- Bairro periférico;
Proximidades
há
residências, um pequeno
comércio
e
a
Escola
Estadual
Pasquale
Peccicaco;
Praça
parcialmente
reformada;
- Área arborizada;
Mobiliário
urbano
e
equipamentos de lazer: pista
de
cooper,
quadra
poliesportiva,
playground,
tanque de areia, quatro
mesas adaptadas à jogos de
tabuleiro,
bancos
de
concreto (retangulares e
redondos), dois conjuntos de
cestos de lixo reciclável,
postes
de
iluminação
pública, calçamento com
sinalização e adaptação à
população
portadora
de
necessidades especiais e
pedras
ornamentais
de
granito.

- Descanso;
- Contemplação;
- Brincadeiras Infantis;
- Práticas esportivas;
- Jogos lúdicos de tabuleiro;
- Caminhada;
- Ponto de encontro de
diferentes faixas etárias;
- Consumo de drogas*.

- Ausência de manutenção
dos equipamentos e do
mobiliário urbano;
- Ausência do serviço de
limpeza (varrição e coleta do
lixo reciclável);
- Ausência de manutenção
do paisagismo;
- Ausência de um bebedouro
público.

- Bairro antigo de classe

- Descanso;

- Ausência de infraestrura
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Bairro da Freguesia do Ó
(Zona Norte)

Praça

do Largo da

Matriz Velha

Praça
Matriz

do Largo da
de

Nossa Bairro da Freguesia do Ó
(Zona Norte)

Senhora do Ó

(* Informação fornecida pelos entrevistados).

média;
- Entorno há residências e
um pequeno comércio;
- Mobiliários urbanos e
equipamentos de lazer: dez
bancos, duas pistas de
Malha, quatro mesas (duas
com tabuleiros), um pequeno
quiosque, dois postes de
iluminação
pública,
um
telefone
público,
quatro
cestos de lixo, calçamento
misto (paralelepípedo e piso
português).
- Bairro antigo de classe
média;
- Sede da paróquia da Igreja
matriz de Nossa Senhora da
Freguesia do Ó, referência
religiosa;
- No entorno há comércio,
serviços, restaurantes, Junta
Militar e a Casa de Cultura;
- Feira de Artesanato (Final
de semana)
- Mobiliário e equipamentos
urbanos:
dez
bancos
conjugados
a
canteiros,
quatro postes de iluminação
pública, um holofote, dois
cestos de lixo e calçamento
piso português;
- Símbolos religiosos: Cruz
de madeira e marco de
pedra;
- Área arborizada.

- Contemplação;
- Passeio com o cachorro;
- Brincadeiras infantis;
- Caminhada;
- Jogos lúdicos (dominó e
Malha);
- Ponto de encontro de
diversas faixas etárias;
- Consumo de drogas
(noturno)*.

(playground) de lazer infantil
e de pista de cooper;
- Ausência de manutenção
do paisagismo, mobiliário e
equipamentos urbanos;
- Ausência do serviço de
limpeza (varrição e lixo, falta
de lixeiras);
- Ausência de banheiros
públicos;
- Necessidade de reforma
geral.

- Trabalho na Feira de
Artesanato;
- Descanso;
- Contemplação;
- Ponto de encontro de
amigos e socialização de
diversas faixas etárias;
Comercialização
e
consumo
de
drogas
(noturno)*.

- Ausência de manutenção
do paisagismo;
- Ausência de infraestrura
(playground) de lazer infantil;
- Ocorrência de vandalismo
(pichações e depredação do
patrimônio público);
- Ausência do serviço de
limpeza (varrição e lixo, falta
de lixeiras);
- Necessidade de reforma e
revitalização da praça;
- Ausência de banheiros
públicos;
- Ausência de Coreto (para
eventos e shows);
- Atração de população de
outros bairros para a praça.
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Capítulo 4. A praça enquanto espaço público: uso e
apropriação.
Este capítulo contempla dois objetivos centrais, o primeiro deles é
realizar uma discussão teórico-metodológica acerca da praça enquanto espaço
público, e também discutir como se dá o uso e a apropriação das praças
públicas na cidade de São Paulo, tendo como base o estudo de caso dessa
investigação.
O segundo objetivo é apresentar temas-chaves apreendidos da
realidade do estudo de caso trabalhados no capítulo anterior e, através destes,
realizarmos uma análise crítica com o intuito de compreender as questõeschaves inerentes ao uso e à apropriação das praças públicas da cidade de São
Paulo. Os temas-chaves são apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3: “Quadro de Temas–Chaves sobre o uso e a apropriação das
praças estudadas”. Organizado por: TREVISAN, C.O (maio de 2010).
1. Fechamento (cercamento) das praças públicas;
2. Segurança Pública;
3. Tráfico e consumo de drogas;
4. Manutenção e conservação dos equipamentos públicos de lazer já
existentes;
5. Parceria Público-Privado / Comunidade – Poder Público;
6. Uso e a apropriação X Condições socioeconômicas;
7. Carência de Infraestrutura, equipamentos e locais públicos de lazer em
bairros periféricos;
8. Políticas Pública de Programa de Cultura e Lazer na cidade de São Paulo;
9. Diferentes “Territorialidades” nas praças públicas.

Esclarecemos que os nove temas-chaves levantados são assuntos
interrelacionados e interdependentes, os quais existem apenas agrupados e,
principalmente, dentro do contexto da análise do uso e da apropriação das
praças públicas da cidade de São Paulo.
Ressaltamos ainda, que o espaço público é entendido nesta pesquisa
como o local da realização da vida e, segundo SOBARZO (2006), de um lugar
possibilitador de encontros impessoais e anônimos. Esclareço que este
enfoque do espaço público é oriundo da base teórico-metodológica lefebvriana
da produção do espaço urbano, para quem a cidade é produto e condicionante

122
da reprodução da sociedade, das relações sociais que se manifestam na
prática sócioespacial, ou seja, o espaço construído é modificado nas ações
cotidianas, no uso e na apropriação que dele se faz e, ao mesmo tempo, o
espaço influencia essa cotidianidade.
Cada uma das cinco praças estudadas, descritas e analisadas no
Capítulo 3, apresentou usos e apropriações diversas, consequência das
atividades realizadas, da infraestrutura e dos equipamentos dispostos nas
praças, das características da população usuária e local e do contexto
socioeconômico do bairro no qual a praça está inserida.
Retomando brevemente a questão da apropriação do espaço público,
destacamos que esta é entendida nesta análise, conforme apresentado nos
capítulos anteriores, como uma conseqüência direta do uso, ou seja, das
diversas atividades cotidianas desenvolvidas no espaço público, o qual através
do cotidiano transforma-se em espaço vivido, local de realização de trocas
socioculturais e espaço primordial de socialização. Tal quadro transforma o
simples espaço público em espaço apropriado, onde passa a prevalecer o
sentimento de “pertencimento” e de responsabilidade do cidadão para com o
espaço público, pertencente a ele e ao seu grupo social e, principalmente,
espaço integrante do seu cotidiano no seu bairro e até mesmo na Metrópole de
São Paulo.
O uso e a apropriação das praças públicas, como pudemos observar
pelas praças estudadas, não seguem uma uniformidade e, consequentemente,
nem todas as praças públicas são devidamente utilizadas pela população e
apropriadas pelas mesmas, pois há inúmeros obstáculos da realidade social,
cultural, política e econômica da cidade de São Paulo que interferem
diretamente nas possibilidades de uso e apropriação das praças públicas nos
diferentes bairros da cidade, algo observado durante a realização das
entrevistas, observações e trabalhos de campo, e, constatado também, no
histórico dos espaços públicos da cidade, realizado no Capítulo 1.
A cidade de São Paulo do século XXI apresenta espaços públicos
condizentes com a realidade socioeconômica da cidade, onde o “mercado”
sobrepõe-se à vida, ao cotidiano do cidadão. Destacamos que o Estado
interfere diretamente na produção socioespacial da cidade, pois tem múltiplos
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meios de hierarquizar o espaço urbano, seja através da divisão espacial do
trabalho, seja criando e gerindo espaços de dominação. Neste processo
surgem novas centralidades35 e novas periferias bem como na contradição
entre o processo de produção social do espaço e sua apropriação privada36.
O Estado, que é o maior responsável pela produção de novas
centralidades

(políticas

e

econômicas),

cria

pólos

de

atração

que

redimensionam o fluxo das pessoas mudando o uso dos “planos de realização”
da sua vida cotidiana. O processo de apropriação acaba se reduzindo a uma
prática socioespacial esvaziada tanto pelo poder público como por seus
usuários. Enfim, “no mundo moderno, a prática socioespacial revela a
contradição”, como notou CARLOS (2001), entre a produção de espaço em
função das necessidades econômicas e políticas e a reprodução do “espaço da
vida social” 37.
Esta reprodução do espaço traz dois momentos distintos, primeiro, da
imposição de uma racionalidade técnica e uma necessidade de acumulação
para o Capitalismo e, segundo, o da reprodução da vida na Metrópole, a qual
se realiza em relação contraditória, entre a necessidade e o desejo, uso e
troca, identidade e não-identidade, estranhamento e reconhecimento que
marcam a prática socioespacial e também redefinem as formas de apropriação
do espaço.
Há a tendência de submeter o uso e a apropriação do espaço ao mundo
da mercadoria resultando, conseqüentemente, no esvaziamento das relações
sociais, pela redução do conteúdo da prática socioespacial, característica deste
processo. No plano da realidade, o lugar da vida acaba transformado, e adquire
a característica de um espaço amnésico em sua relação direta com o tempo
efêmero. Essa nova relação espaço-tempo redefine as relações sociais na
metrópole, caracterizando, segundo CARLOS (2001), o momento atual. De tal
35 “(...) Assim, realiza-se uma nova centralidade tendo por base a concentração do setor financeiro,
serviços, sedes de indústrias em escritórios construídos para esse fim específico, com uma tecnologia
definida para esse tipo de atividade, em um mercado globalizado, em decorrência de novas demandas do
setor produtivo”. (CARLOS, 2001, p. 27).
36 “Esse fato é conseqüência da tendência que se esboça no mundo moderno, que transforma o espaço
em mercadoria ou área de circulação, o que, tendencialmente, limitaria seu uso às formas de apropriação
privada”. (CARLOS, 2001, p. 37).
37 “Estado intermedeia este processo. Por sua vez, esse processo aprofunda outra contradição do
espaço, qual seja, a passagem do espaço produzido como valor de uso para um espaço que se reproduz
visando a realização do valor de troca”. (CARLOS, 2001, p. 25).
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modo que a economia coloca-se claramente como um obstáculo ao uso e a
real apropriação das praças como espaços genuinamente públicos, onde a
valorização do mercado sobrepõem-se à importância das ações e atividades
cotidianas da atualidade.
Diante deste quadro, muitos autores acreditam na extinção do espaço
público, porém, posiciono-me, assim como outros pesquisadores, contrária à
“morte do espaço público”. Defendo que este está em constante transformação
e que o espaço público atual carrega os traços do ‘ideal moderno da vida
pública urbana’: ruas abertas, circulação livre, encontros impessoais e
anônimos, presença dos diferentes grupos sociais consumindo, observando-se,
participando da política, divertindo-se; idéia compartilhada por PALLAMIN
(2005). Porém os espaços públicos que estão sendo criados nas grandes
metrópoles contemporâneas negam o ideal de um espaço democrático onde os
desacordos são parte integrante, e , ao contrário, assumem a desigualdade e a
separação como valores estruturantes. CALDEIRA (2000) afirma, que “isso não
significa a morte do espaço público, mas sim a transformação de um tipo de
espaço para outro”.
Outro ponto apresentado por QUEIROGA (2001) como indutor da
apropriação das praças públicas são os projetos das mesmas, os quais podem
ser “bons” e “maus” desenhos, ou seja, pouco expressivos e anacrônicos, não
impedem uma forte apropriação das praças quando situadas em lugares intraurbanos bastante propiciadores de vida pública, sendo o inverso também
verdadeiro, significando a redução significativa na utilização da praça. E
completa ao dizer que “(...) os desenhos podem estimular um maior ou menor
campo para a ação comunicacional, porém não são determinantes (...). O
contexto urbano e a cultura local dos lugares são, no geral, fatores mais
significativos para o estabelecimento da razão comunicativa que o sistema de
objetos que caracteriza a forma das praças”. (QUEIROGA, 2001)
QUEIROGA defende que “na escala intra-urbana, as praças se
constituem como um locus propício à razão comunicativa, quer na dimensão
cotidiana, quer na esfera da ação política (vita activa), principalmente nos
territórios dos pobres e nas áreas centrais das cidades. Na praça se dão,
simultaneamente, processos de identidade e de alteridade, se potencializam
racionalidades não hegemônicas, cotidianas, comunicativas. O contato
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interpessoal estabelece uma racionalidade inter-subjetiva que não exclui, no
processo, a emoção, ainda que mediada pelos filtros sócio-culturais
introjetados em cada interlocutor”.
Esta discussão introduz e elucida um dos temas-chaves colocadas por
nós para a compreensão do uso e da apropriação das praças públicas, as
diretrizes das Políticas Públicas dos Espaços Públicos da cidade de São Paulo
provenientes do poder público municipal, as quais estão intrinsecamente
vinculadas à valorização do espaço público pelo Estado.
Ao longo do Capítulo 1 realizamos a retrospectiva histórica das políticas
públicas municipais para o planejamento e gestão dos espaços livres públicos
da cidade de São Paulo, do final do século XIX (ano de 1893) até meados do
século XXI (ano de 2004), onde pudemos constatar algumas ações isoladas de
programas específicos de planejamento e instalação e manutenção de espaços
públicos não havendo uma linha norteadora, metas específicas, que
caracterizassem uma política municipal para os seus espaços públicos.
Houve, apenas, a idealização e a instalação de alguns espaços públicos
dispersos, fruto de ações aleatórias e isoladas de algumas gestões municipais;
não estabeleceu-se o planejamento de um amplo sistema integrado de
espaços públicos na cidade; este foi apenas esboçado nas entrelinhas do
planejamento do sistema viário da cidade, como no Plano de Avenidas de
Prestes Maia. Somente entre o final da década de 1960 e início da década
de1980 algumas praças e áreas públicas, projetadas no “Plano de Áreas
Verdes de Recreação do Município de São Paulo, Parques de Vizinhança”,
foram adaptadas e implantadas na cidade; o mesmo ocorreu no início do
século XXI com o “Programa Centros de Bairro”, restabelecendo o papel do
poder público municipal como planejador e gestor dos espaços públicos da
cidade, atendendo, em parte, às demandas da população por espaços
públicos,

especificamente

praças

públicas,

áreas

de

socialização,

contemplação, práticas esportivas e área de lazer, de uso e acesso irrestrito.
A ausência de uma sólida Política Pública Municipal para os espaços
públicos da cidade de São Paulo, vai de encontro à crítica apresentada por
CARLOS (2001) sobre a valorização do “mercado” em detrimento da vida e do
cotidiano da cidade, ou seja, da valorização e da ampliação dos espaços
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públicos da cidade, demanda da população há décadas. Situação esta que
reflete, de certa maneira, a negligência do poder público municipal para a
política dos espaços públicos urbanos da cidade de São Paulo.
Outro tema-chave elencado por nós, é a relação existente entre o uso e
a apropriação e as condições socioeconômicas dos bairros onde as praças
estão inseridas.
Tal relação ficou mais clara ao constatarmos que, entre as cinco praças
analisadas, a Praça Ângelo Rivetti, localizada no bairro Vila Leopoldina (City
Lapa), dotado de completa infraestrutura urbana e de diversos serviços básicos
e habitado por uma população de alto poder aquisitivo, é a praça de menor
freqüência de usuários e, consequentemente, a praça que apresentou menor
grau de apropriação por parte da população local. Este quadro pode ser
analisado por dois ângulos, o primeiro deles, vinculado às condições
socioeconômicas da população, que na maioria das vezes tem a possibilidade
financeira de optar por atividades de lazer em locais privados; o segundo ponto
de vista é atribuído à precariedade da oferta de infraestruturas, mobiliários
urbanos e equipamentos disponíveis à população e a falta de manutenção dos
mesmos. Destacamos, então, que as outras quatro praças apresentavam
melhor oferta de equipamentos, mobiliário e infraestrutura e melhores
condições de manutenção, quadro que interfere e até mesmo pode condicionar
o uso e a apropriação da praça.
Ressalte-se, também, que as condições socioeconômicas não podem
ser condição única para avaliarmos o uso e a apropriação das praças, a qual
deve ser somada ao contexto local de oferta de equipamentos, infraestrutura e
manutenção, ou seja, a presença do poder público na gestão dos espaços
públicos.
As quatro outras praças, localizadas em bairros de piores condições
socioeconômicas apresentam, apesar de algumas deficiências, melhores
ofertas de infraestrurtura e manutenção, e também, uma maior freqüência e um
maior grau de apropriação, somado ao fato de esses bairros apresentarem um
grande déficit de áreas públicas de lazer, principalmente praças públicas,
resultando então, na grande freqüência aos poucos espaços públicos
oferecidos à população desses bairros.
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Lembramos, porém, que se observarmos a quantidade total de espaços
públicos e a sua distribuição pelos bairros da cidade de São Paulo é clara a
concentração destes nos bairros centrais da cidade e na região sudoeste,
demonstrando

que

as

regiões

que

apresentam

melhores

condições

socioeconômicas e melhores ofertas de serviços básicos são mais bem
atendidas em quantidade e oferta de espaços públicos em geral, não apenas
praças públicas, já que há a disposição de parques, centros culturais, espaços
culturais, conforme apresentaremos a seguir. Deste modo, evidenciamos que
as ações isoladas de planejamento e implantação de espaços públicos pelo
poder público municipal concentram-se na “área rica” da cidade ao invés de
atender as demandas das demais áreas carentes de infraestruturas de áreas
públicas.
QUEIROGA (2001) também faz uma clara distinção entre dois tipos de
Praças Públicas da cidade de São Paulo, as praças localizadas em bairros
periféricos e utilizadas por uma população pobre e as praças localizadas em
bairros ricos e utilizadas por uma população de médio e alto poder aquisitivo. E
esclarece então, que no espaço fragmentado e alienante da metrópole “a
astúcia dos grupos sociais marginalizados, garante sua sobrevivência cotidiana
e alternativa, inconforme às ordens. Estas são transformadas, sobretudo pelos
pobres, em processos mais solidários que competitivos. A experiência da
escassez permite um conhecimento existencial mais profundo, dificilmente
obtido pelos “consumidores mais-que-perfeitos38”.
QUEIROGA relata ainda que em bairros pobres existe a escassez de
espaços adequados ao cotidiano habitacional e ao ócio, e a rua passa a ser um
prolongamento da habitação (uma praça alongada), o espaço de recreação
infantil, de encontros de vizinhança e de práticas esportivas. Além do fato de
boa parte dos bairros periféricos não ter áreas oficialmente destinadas ao ócio,
revelando então o descaso do Poder Público em atender a demanda de
equipamentos públicos para a população pobre que necessita de locais
gratuitos para o ócio. Diante deste quadro de raras praças e espaços públicos
efetivamente implantados e mantidos pelo Poder Público, a população

38 “Consumidores-mais-que-perfeitos” é a população de médio e alto poder aquisitivo, a elite sócioeconômica, que compõe a maior parcela do mercado consumidor.
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marginalizada acaba improvisando, de maneira informal, os seus espaços
públicos através da colaboração e participação comunitária da população local.
O autor destaca também que esta participação voluntária e espontânea
dos moradores que ‘cuidam’ da praça estabelece uma noção de propriedade
pública e de responsabilidade comum entre os moradores, gerando uma
identidade pública dos moradores do bairro com o lugar, ou seja, é uma
resistência, na micro-escala, às pressões constantes do atual ideal de
valorização da esfera de vida privada e do desgaste da responsabilidade
pública do Estado. Outro resultado preocupante do descaso do Poder Público
para com as áreas públicas é que “a ociosidade de ‘espaços livres públicos’
leva, muitas vezes, a uma lamentável imagem de que eles não são necessários
(...) além de contribuírem para diminuir o valor dado pela população à esfera da
vida pública39”. QUEIROGA (2001) finaliza sua reflexão acerca das praças
públicas na periferia da cidade de São Paulo sugerindo que os referenciais
sócio-espaciais, as praças, criados pela população dos bairros carentes,
deveriam ser melhorados pela municipalidade, já que estão sob a sua tutela.
Ao caracterizar o outro tipo de Praça Pública, a qual é espaço das
camadas de renda alta e média-alta (...), a elite econômica brasileira,
QUEIROGA (2001) destaca que “os ricos da cidade abandonaram o centro da
cidade e fogem dos espaços públicos, ou melhor, trocam a esfera de vida
pública pela esfera social, entre semelhantes, em locais seguros (clubes,
shoppings centers, festas em residências de campo ou casas noturnas de
acesso extremamente controlado)”. E questiona-se sobre qual o papel que
ainda compete às praças nos seus bairros de moradia.
O autor responde este questionamento constatando que “os ‘espaços
livres’ possuem, nos bairros de mais alto padrão e baixa densidade, uma
dimensão simbólica geralmente mais importante que um uso efetivo, e
contribuem para a imagem verde do bairro. Em bairros de renda média, há,
com freqüência, algum uso recreacional, mas não são raras as áreas
abandonadas tanto pelos moradores quanto pelas municipalidades40. Todavia,
39 “A praça não configura no imaginário dos moradores (...) como um lugar passível de ser usado nos
seus momentos livres.” (DAU, 2006, p. 16).
40 Situação apresentada na Praça Ângelo Rivetti, através da fala de alguns usuários.
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em diversos bairros de alta densidade, de populações de renda média e alta, a
rua

torna-se

mais

movimentada,

estimulando

a

presença

de

usos

diversificados; a praça pode desempenhar, então, importante papel de ócio e
convívio”. O autor destaca ainda que as praças públicas dos bairros de
camadas mais abastadas não constituem um referencial forte do bairro, sendo
apenas “uma praça qualquer arborizada” ou uma praça-jardim41.
Dentre os bairros da mais alta elite paulista e brasileira, os bairros
Jardim América (localização da Praça Ângelo Rivetti), Jardim Europa e Jardim
Paulistano, QUEIROGA (2001) discorre sobre o papel do espaço público
nestes bairros; papel este emblemático da desvalorização do espaço público, o
espaço do desenrolar da vida cotidiana. Nestes “bairros-jardins (...) busca-se
garantir apenas o uso residencial unifamiliar de baixa densidade. Os espaços
públicos são concebidos como um cenário (...) arborizado, (...) as áreas livres
são rotatórias ajardinadas mais que praças. (...) Diante desta imagem, a maior
parte dos ‘espaços livres públicos’ nos bairros que procuram seguir de alguma
forma os princípios do bairro-jardim são profusamente arborizados e
ajardinados, a noção de área verde prevalece à noção de espaço público, o
jardim torna-se mais importante que a praça”.
A seguir apresentaremos alguns mapas e quadros que ilustrarão a
situação analisada e que, em linhas gerais apresentam maior concentração de
espaços públicos em geral e também de praças e parques na região central e
na região oeste da cidade, algo evidente na observação cautelosa do quadro
de concentração de praças públicas nas Subprefeituras das referidas regiões.

41 “A generalização da imagem degradada dos espaços públicos (...) é razão da não utilização da praça
pela população (...). Essa imagem é transportada para a praça e, por isso, o uso dela é escasso. Deixa-se
de usar a praça por que ela é perigosa, porque é suja, porque não há o que fazer lá”. (DAU, 2006, p. 17).
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Tabela 1 Tabela de quantificação dos Espaços Livres Públicos da cidade de São Paulo. Fonte: Dados da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Organizado por: ALVAREZ (2008, p. 90)

Esta tabela apresenta o número total de espaços livres públicos de lazer
e/ou conservação, em números absolutos e em área total (m2), onde é possível
perceber a pequena quantidade total de Praças (2.785 unidades) e de Áreas
com equipamentos comunitários (530 unidades), se comparadas à área total
pertencente aos Parques Municipais, Estaduais e as APAS (Área de Proteção
Ambiental).
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Figura 91: Gráfico da distribuição de praças no município. Fonte: Dados da Secretaria Municipal do
Planejamento- SEMPLA. Organizado por: ALVAREZ (2008, p. 100).

Figura 92: Gráfico da distribuição de praças por Subprefeitura. Fonte: Dados da Secretaria Municipal do
Planejamento- SEMPLA. Organizado por: ALVAREZ (2008, p. 101)
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O primeiro gráfico indica uma situação já descrita por nós, a
concentração de praças na área do centro expandido42 e na região nobre da
cidade, região oeste (500 praças) e, em segundo lugar na região leste 1 (cerca
de 330 praças), e uma situação estável (cerca de 110 praças) em cinco
regiões.
Já o segundo gráfico reforça a situação descrita delo primeiro gráfico,
pois apresenta uma grande concentração de praças na região das
Subprefeituras da Lapa, Butantã e Pinheiros (região oeste – localização da
Praça Ângelo Rivetti) e uma pequena quantidade de oferta de praças na região
da subprefeitura da Freguesia do Ó (região norte – localização das Praças:
Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó, Praça da Matriz Velha e Praça do
Largo da Matriz de Nossa Senhora da Freguesia do Ó) e da Subprefeitura de
Pirituba-Jaraguá (região norte - localização da Praça José Alves Pereira).
Deste modo, o discurso apresentado pelos usuários das praças localizadas na
região norte de déficit de áreas públicas de lazer, em especial praças públicas,
condiz com a realidade ilustrada no gráfico.
A figura do mapa apresentado abaixo destaca uma situação inerente aos
bairros de baixas condições socioeconômicas, a presença de favelas, as quais
concentram-se no extremo sul e leste da cidade e em alguns pontos da região
norte, especialmente na área das Subprefeituras da Freguesia do Ó e de
Pirituba/Jaraguá, locais que abrangem a maioria, quatro dos cinco estudos de
caso analisados nesta investigação científica.

42 Centro expandido da cidade de São Paulo compreende uma área geográfica da cidade localizada ao
redor do centro histórico, e delimitada pelo chamado mini-anel viário, composto pelas Marginais Tietê e
Pinheiros, mais as Avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d'
Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas
Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.
Esta região da cidade concentra a maior parte dos serviços especializados, empregos e equipamentos
culturais e de lazer da cidade, assim como a população de maior renda e de melhores condições
socioeconômicas. Fonte: Site da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo CET-SP
(http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/pico/pico.asp).
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Figura 93: Mapa da Distribuição de favelas por Administração Regional. Fonte: Dados da Secretaria
Municipal do Planejamento- SEMPLA. Organizado por: ALVAREZ (2008, p. 166).
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O material digital “Município em Mapas – Série Temática. Cultura e
Território, uma análise da economia e dos espaços culturais na cidade”,
elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de
Planejamento (SEMPLA), Departamento de Estatística e Produção de
Informação (DIPRO), no ano de 2007; de maneira geral, afirma que o estudo
através do “georreferenciamento pretende apresentar os desequilíbrios e os
contrastes intra-urbanos na oferta e nas condições de acesso aos
denominados bens e serviços culturais do município e desta maneira contribuir
para a discussão e o entendimento de temas presentes na formulação de
políticas culturais e no processo de democratização do acesso à cultura”.
Interessante notar, que o próprio objetivo do trabalho, demonstra que por um
lado busca-se apresentar os contrastes urbanos referentes à cultura, e por
outro objetiva-se também cooperar com a formulação de políticas públicas
culturais.
O “Município em Mapas” descreve o quadro dos bens culturais de São
Paulo, o qual configura situação semelhante à oferta e distribuição dos espaços
públicos na cidade, pois os dados utilizados neste trabalho “apontam para uma
série de fragilidades e desequilíbrios quanto à distribuição territorial dos
equipamentos culturais, às possibilidades desiguais, entre os diferentes
segmentos da população paulistana, de acesso e fruição dos bens
relacionados à cultura - as quais, ressalta-se, não se explicam apenas em
razão de insuficiência na ofertas destes equipamentos – e à acentuada
concentração espacial no município das atividades econômicas de perfil
cultural (...). Nota-se, no entanto, que, com exceção das bibliotecas públicas e
telecentros, ainda persiste um padrão de localização que privilegia as áreas
mais centrais do município, não por acaso aquelas em geral habitadas por
segmentos de renda mais elevadas e mais bem servidas pelos sistemas de
transportes”.
Percebemos através desta breve análise que, tanto os equipamentos
culturais quanto os espaços públicos da cidade de São Paulo apresentam a
mesma lógica de distribuição espacial e acesso, ou seja, a concentração de
ambos em áreas centrais e bem servidas de infraestrutura urbana e a
“raridade” destes nas áreas periféricas, as quais já apresentam um quadro de
deficiência de serviços básicos. Políticas Públicas que, de certa maneira,
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acentuam a tendência cultural já existente na Metrópole de não utilizar com
grande freqüência os espaço público e, consequentemente, a desvalorização e
a desqualificação do mesmo.
Outro tema-chave colocado por nós para a compreensão do uso e da
apropriação

das

praças

públicas,

manutenção

e

conservação

dos

equipamentos públicos de lazer já existentes, apresentou-se como uma
questão recorrente na fala dos usuários das praças e, também, nas
observações realizadas durante os trabalhos de campo, os quais tiveram um
intervalo de cerca de um ano, possibilitando assim uma comparação das
condições de manutenção e conservação das praças ao longo deste período.
Ressaltamos que as praças analisadas refletem, guardadas as devidas
proporções, a postura e as ações da municipalidade para com a execução da
manutenção e da conservação dos espaços públicos da cidade de São Paulo.
De modo geral, as cinco praças analisadas apresentaram problemas em
relação à manutenção e a conservação de seus equipamentos, mobiliário
urbano, paisagismo/jardinagem e da sua infraestrutura, porém, alguns fatos
destacaram-se como freqüentes em todos os objetos de estudo, a saber: a
ausência do serviço de limpeza (varrição e coleta de lixo comum e de lixo
reciclável), ausência de manutenção do paisagismo (poda das árvores e corte
periódico da grama), ausência de manutenção do calçamento (desníveis e
“buracos”) e do mobiliário urbano (bancos e mesas “pichadas” e quebradas),
iluminação pública insuficiente (falta de manutenção periódica das lâmpadas e
postes).
Algumas destas questões, como a falta do serviço de limpeza, foi
solucionada através de ações coletivas dos próprios usuários que reuniram-se
para atender à demanda de limpeza das praças. Tal fato ocorreu na Praça da
Matriz Velha (bairro da Freguesia do Ó), onde os usuários, especificamente os
idosos, destinam o dinheiro mensal da “vaquinha”, para a limpeza da praça
(varrição e coleta do lixo) e a manutenção da pista de Malha e de seus
respectivos instrumentos, além da viabilização da manutenção do paisagismo.
A Praça José Alves Pereira (bairro do Jaraguá/Cidade D`Abril) segundo
informações de usuários, também conta com a mobilização dos moradores e
usuários da praça para a manutenção da limpeza (varrição e coleta de lixo),
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através de uma “vaquinha” que garante a limpeza semanal da mesma por uma
pessoa contratada; somada ao fato da praça contar com lixeiras adaptadas
(latões de plástico) pela própria população. Estes dois exemplos demonstram
que as praças são utilizadas e apropriadas pela população, pois estas foram
incorporadas ao cotidiano local e, principalmente, tornaram-se “propriedade
pública” no momento que os usuários passam a responsabilizar-se pela
limpeza, manutenção das praças, ou seja, passam a “cuidar” da praça que faz
parte do dia-a-dia do bairro.
Destacamos ainda, que ao invés de o poder público municipal, através
da Subprefeitura responsável, aproveitar-se desta situação para desenvolver
parcerias junto à comunidade local em prol do espaço público, isenta-se da
responsabilidade, e de certa maneira, delega tal responsabilidade à população
local. Esta “mobilização”, cabe ressaltar, não ocorre em todos os espaços
públicos da cidade, sendo na realidade uma exceção dentro do universo total
das praças públicas do município.
A Praça do IV Centenário da Freguesia do Ó é, dentre as cinco praças
públicas estudadas, a que oferece melhor infraestrutura, mobiliário urbano e
equipamentos de esporte lazer e “diversão” (pista de cooper, quadra
poliesportiva, playground (brinquedos em madeira e metal), tanque de areia e
quatro mesas com tabuleiro de dama e ou xadrez), porém no período de um
ano – intervalo do primeiro trabalho de campo realizado em 2008 e o segundo
trabalho de campo ocorrido em 2009) encontramos estas referidas áreas de
lazer com sinais de falta de manutenção adequada, por exemplo: o tanque de
areia encontrava-se repleto de lixo, o portão de entrada do playground estava
quebrado, assim como alguns brinquedos. Percebemos também a ausência da
coleta de lixo reciclável, alguns contêineres danificados, além da falta de
manutenção da grama e do paisagismo da praça.
Esta situação evidencia que o poder público municipal, além de cumprir
o papel de planejador do espaço público deve desempenar a função de gestor
do espaço público, ou seja, acompanhando os locais e realizando periódicas
avaliações da necessidade de reparos e reformas e, principalmente, a
realização constante de ações de conservação e manutenção da infraestrutura,
limpeza, iluminação e equipamentos das praças públicas. Acreditamos ainda,
que o poder público municipal, através dos órgãos competentes deve manter
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um canal de comunicação aberto com a comunidade local e com os usuários
para que possa atender às necessidades cotidianas locais ou até mesmo
constatar sugestões dos usuários que podem ser convertidas em investimentos
(infraestrutura, equipamentos) de melhorias, garantindo assim a oferta de um
espaço público bem estruturado e, de certa maneira, “atrativo e estimulador” do
uso e da apropriação dos espaços públicos da cidade de São Paulo.
Esta constatação enquadra-se também, na situação de ausência de
manutenção, conservação e melhorias na infraestrutura geral da Praça Ângelo
Rivetti, a qual apresentou-se “esquecida” pelo poder público municipal,
conforme descrição detalhada do Capítulo 3, principalmente em relação a
calçamento, manutenção do paisagismo, mobiliário urbano e, em especial a
iluminação pública, quadro que interfere diretamente na baixa freqüência e na
pouca apropriação da praça, se compara à situação das demais praças
analisadas.
Trabalharemos agora duas questões-chaves que constatamos durante
as conversas informais e a aplicação dos questionários nas cinco praças
analisadas, segurança pública e tráfico e consumo de drogas, questões
relacionadas e atribuídas não só às questões referentes às praças públicas,
mas à diversos temas e situações do cotidiano da Metrópole no século XXI.
No caso da Praça Ângelo Rivetti a ausência de manutenção dos vinte
postes de iluminação pública, conforme o relato de um usuário, resulta em uma
sensação, por parte dos usuários e dos moradores do entorno da praça, de
insegurança (assaltos e violência) e , consequentemente, a baixa freqüência
dos usuários no período noturno, apesar da estação da CPTM funcionar até
meio noite. Logo, a falta de manutenção da iluminação pública pode tornar-se
condicionante indireta do uso e da apropriação das praças públicas da cidade,
algo na maioria dos casos, “ignorado” pelos responsáveis pela gestão dos
espaços públicos.
Já a Praça José Alves Pereira, foi palco de uma situação de extrema
violência urbana, uma chacina de sete pessoas, conforme descrito no Capítulo
3, onde a questão do tráfico e consumo de drogas diminuiu consideravelmente
a freqüência, no período noturno, dos moradores à praça, segundo a fala dos
entrevistados. Por outro lado, devido à situação de déficit de espaços públicos
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e de áreas públicas de lazer no bairro a praça continua a ser utilizada e
apropriada pelos moradores, que a utilizam como local de passeio, de
brincadeiras infantis, jogos lúdicos, descanso e contemplação, porém o local é
mais utilizado durante o período da manhã e da tarde, já que a praça continua
a ser ponto de venda e consumo de drogas no período noturno.
Situação semelhante foi constatada por nós na Praça do IV Centenário
da Freguesia do Ó, onde novamente as questões de segurança pública e
consumo e tráfico de drogas interfere na freqüência da praça e no cotidiano
local. Segundo a fala de alguns usuários e moradores, a praça não é utilizada
pela população durante a noite, pois a praça é ponto de encontro de gangues
de bairros vizinhos para consumo de drogas e bebidas, os quais também são
responsáveis pelo comércio de drogas na Escola Estadual Pasquale
Peccicaco. Diante da grande oferta de equipamentos de lazer disponíveis na
praça, em uma região carente de espaços públicos, a mesma é plenamente
utilizada e apropriada pela população local e pela população dos bairros
circunvizinhos durante os períodos da manhã e da tarde, apenas durante o
período noturno o uso é restrito ao grupo de jovens supracitados, situação que
deveria ser modificada, de maneira que este espaço público esteja disponível à
todos, independente do horário.
A Praça da Matriz Velha, segundo depoimento dos entrevistados,
também é vitimada pela mesma problemática das questões de segurança
pública e tráfico e consumo de drogas no período noturno, período no qual os
usuários mais assíduos (idosos e crianças) intimidam-se e são “impedidos” de
freqüentá-la.
Já a Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, localizada a 200
metros de distância da Praça da Matriz Velha, também apresenta, em certa
medida, problemas de segurança pública e tráfico e consumo de drogas
durante o período noturno; situação agravada pela grande quantidade de
restaurantes e bares localizados ao redor da praça que atraem um grande
número de pessoas durante a noite. Segundo relatos de usuários a praça foi
alvo, há cerca de dois anos atrás, de vandalismo contra o patrimônio cultural
(a Igreja Matriz) e público (a praça) e ponto de droga, mas a população
mobilizou-se, conforme descrito no Capítulo 3, e ações em parceria com a
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia solucionou esta questão, ou na realidade,
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o poder público municipal apenas transferiu o problema de local, mais
especificamente, para a Praça da Matriz Velha, a qual apresenta dificuldades
durante o período noturno. Esta ação de “solução” da parceria comunidade
local e poder público será desenvolvida a seguir.
Constatamos que as questões-chave da segurança pública e do tráfico
de drogas permeiam a realidade dos cinco objetos de estudo, onde há, em
certa medida, uma “divisão” do espaço público por períodos, ou seja, durante o
período diurno as praças são utilizadas por usuários de diferentes faixas etárias
realizando atividades lúdicas, de esporte, de lazer e de contemplação. Já
durante o período noturno, as praças são utilizadas por jovens de bairros
vizinhos, como local de comércio e consumo de drogas e outras atividades
ilícitas.
Observando este quadro nos questionamos se realmente podemos
afirmar que há uma “divisão” dos espaços públicos aqui analisados, e
identificamos segundo HAESBAERT (2006, apud GUATTARI; ROLNIK, 1987,
p. 323), que há na verdade diferentes “territorialidades”, ou seja, no espaço
vivido é possível haver diferentes apropriações por diferentes indivíduos ou
grupos de pessoas, já que o “território é sinônimo de apropriação, de
subjetivação fechada sobre si mesma”. Desta maneira identificamos diferentes
“territorialidades” em um mesmo espaço, cada uma das praças públicas, que
admitem,

como

genuínos

espaços

públicos,

diferentes

atividades

e

apropriações diversas.
Destacamos ainda, que estas diferentes “territorialidades”, atividades
diurnas (passeios, jogos lúdicos, brincadeiras infantis, contemplação, entre
outros) e atividades noturnas “ilícitas” (comércio e consumo de drogas e de
bebidas alcoólicas) apropriam-se do mesmo espaço, porém enfrentam
constantes conflitos de interesses culturais e sociais, já que as atividades
noturnas, segundo os entrevistados, operam como ação coercitiva para as
demais atividades e até mesmo para a freqüência e uso da praça pelos demais
usuários, que na maioria das vezes, associam as drogas à violência, resultando
em uma sensação de “dominação” exclusiva da praça pública por marginais.
Esta situação de “amedrontamento” noturno da maioria dos usuários das
cinco praças estudadas causou grandes incômodos à população, a qual na
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medida do possível, mobilizou-se em busca da solução deste problema através
de parceria com o poder público municipal ou com a iniciativa privada, questãochave apresentada por nós.
A Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó foi o objeto de
estudo que apresentou o melhor exemplo de mobilização da comunidade local,
através de uma ação prática e efetiva para solucionar os conflitos de uso e
apropriação da praça, detalhadamente descritos no Capítulo 3.
Em linhas gerais, tanto a Praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora do
Ó quanto a Praça da Matriz Velha, encontrava-se “abandonada” pelos seus
usuários, por ser um alvo constante de vandalismo (do patrimônio público e do
patrimônio cultural-religioso) e ponto de encontro noturno de comércio e
consumo de drogas, algo que incomodava a população local e os comerciantes
e donos de bares e restaurantes do entorno. A comunidade solicitou a
instalação de uma base permanente da Polícia Militar no local, porém não
foram atendidos e diante da recusa, buscaram apoio da Subprefeitura da
Freguesia/Brasilândia, a qual juntamente com a comunidade estabeleceu duas
propostas de “resgate” das praças à comunidade: o fechamento (“cercamento”)
da Praça da Matriz Velha, menor em extensão, e a instalação de uma Feira de
Artesanato durante os finais-de-semana na Praça do Largo da Matriz de Nossa
Senhora do Ó.
Outra alternativa de gestão das praças públicas proposta pelo poder
público municipal, é o Termo de Cooperação (Lei Nº. 13.525/03)43, mais
conhecido como “Termo de Adoção” utilizado por algumas Subprefeituras com
o intuito de estabelecer parcerias entre o poder público municipal e os
munícipes, através de pessoas físicas ou pessoas jurídicas (empresas),
delegando ao “cooperante” as obrigações de gestão e manutenção das praças
públicas em troca da permissão da instalação de placas de promoção do
“cooperante”. Esta nova legislação é uma iniciativa do poder público em criar
novas estratégias para a parca Política Pública dos Espaços Públicos, haja
vista a Justificativa do Termo de Cooperação que diz que “de acordo com os
propósitos da Administração Pública que visa o estímulo ao pleno exercício da

43 Termo de Cooperação (“Lei N.º 13.525/03, que dispõe sobre a celebração de termos de cooperação
com a iniciativa privada, visando a execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e
paisagísticas, bem como a conservação de áreas públicas”).
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cidadania, alcançando o município à categoria de indutor e partícipe dos rumos
almejados para a cidade, surge a presente propositura.
Segundo

TREVISAN

(2007),

o

disciplinamento

destes

critérios

possibilitará a aplicação efetiva de valioso instrumento de indução à
participação social e colaboração espontânea da iniciativa privada, estimulando
o zelo pelos bens públicos, de interesse de toda a comunidade. Tendo em vista
o caráter conscientizador e participativo no qual a medida se sustenta, sem que
para tal constitua-se em ônus aos cofres públicos.
Retomando os quatro estudos de caso, a Praça Cívica, a Praça
Aureliano Leite, a Praça Marechal Carlos Machado Bittencourt e a Praça
Adolph Bloch, TREVISAN, C. (2007), constatou que as três primeiras praças
apresentavam regular freqüência dos usuários, porém apenas a Praça Cívica e
a Praça Adolph Bloch contavam com um “cooperante” atuante, já as Praças
Aureliano

Leite,

a Praça

Marechal Carlos

Machado

Bittencourt

não

apresentavam sinais de administração e gestão adequada. Situação que
evidencia falhas do poder público em fiscalizar e administrar os Termos de
Cooperação assinados, principalmente no que tange as ações e as obrigações
dos “cooperantes”, buscando atingir com sucesso a manutenção e a
valorização dos espaços públicos através da parceria público-privado.
Em certa medida, o estudo realizado por TREVISAN, C. (2007) em
quatro praças públicas “adotadas” indicou que esta nova gestão partilhada das
mesmas não é uma solução à questão da gestão das praças públicas, e
novamente a administração e a gestão das praças públicas volta a ser uma
questão complexa e recorrente na administração pública municipal.
A última questão-chave, fechamento (cercamento) das praças públicas,
é uma das propostas apresentadas pelo poder público municipal para remediar
a questão do tráfico de drogas na Praça da Matriz Velha. Lançaremos mão
novamente do estudo de TREVISAN, C. (2007) onde uma das praças
estudadas,

a

Praça

Adolph

Bloch,

foi

completamente

cercada

pelo

“cooperante”, situação que transformou-a em um local de acesso restrito, com
horário de funcionamento estabelecido, com normas e regras de uso e
comportamento, as quais eram garantidas por um segurança contratado pela
“cooperante”, o Grupo Pão de Açúcar.
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O fechamento transforma a praça em um espaço semipúblico44, onde os
encontros são organizados e normatizados, transformando-a em local de
exclusão, não sendo acessível a todos e nem em qualquer horário.
Por fim, localizamos duas reportagens no Jornal Nosso Bairro que
acrescentam e modificam questões importantes da gestão e da administração
das Praças da Matriz Velha e do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. As
reportagens são apresentadas abaixo.

44 Conceito apresentado por CARLOS (2001) no Capítulo 3.
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Figura 94: Reportagem jornalística I. Fonte: “Lapa tem vagas para Zeladoria de Praças”. Jornal Nosso Bairro – Lapa, Vila Leopoldina, Pompéia, Higienópolis, Vila Madalena,
Pinheiros, Butantã e Pirituba, p.6. São Paulo, 22 a 28 de maio de 2010, Edição 401, Ano IX.

Figura 95: Reportagem jornalística II. Fonte: “Largo da Matriz tem acessibilidade”. Jornal Nosso Bairro – Lapa, Vila Leopoldina, Pompéia, Higienópolis, Vila Madalena,
Pinheiros, Butantã e Pirituba, p.3. São Paulo, 22 a 28 de maio de 2010, Edição 401, Ano IX.
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A primeira reportagem “Lapa tem vagas para Zeladoria de Praças” aponta
para uma nova tentativa do poder público municipal, através das Subprefeituras,
de garantir uma atenção especial às praças públicas, instaurando o sistema de
zeladoria de praças, onde o zelador será responsável por realizar a manutenção
do paisagismo, pequenos reparos cotidianos e a manutenção geral das mesmas.
Esta medida revela uma nova ação do poder público municipal em prol da
manutenção e da gestão dos espaços públicos da cidade de São Paulo, situação
que deve ser valorizada e vista como um avanço da Política Pública para os
Espaços Públicos, a qual normalmente demonstra poucas ações e efetivas para a
melhoria e valorização do espaço público, em especial, as praças públicas.
Já a segunda reportagem “Largo da Matriz tem acessibilidade”, ressalta
que o Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, conforme informações dadas
pelos entrevistados, foi reformada (obras de acessibilidade à deficientes) com o
objetivo de proporcionar melhorias e atrair mais usuários à praça, além da
realização futura de obras de revitalização do Largo da Matriz e da Matriz Velha.
Destaca-se como previsão futura da prefeitura o cercamento de uma “área que
normalmente é invadida por vândalos”, provavelmente esta área refere-se à Praça
da Matriz Velha, pois esta apresenta problemas com tráfico de drogas; além de
esta “solução”, o cercamento, ter sido proposta pela comunidade local, segundo o
depoimento do funcionário da Subprefeitura, Sr. Rubens.
As reportagens refletem posições contraditórias da Política Pública para a
gestão dos espaços públicos, a saber: investimento na manutenção e
conservação (reforma e funcionários específicos) das praças públicas e o
“fechamento” de áreas (praças) “invadidas por vândalos”. Constatamos, ao
mesmo tempo, ações de valorização e melhorias do espaço público e ações de
“negação” do espaço público, “fechando” e restringindo o acesso, quadro que
demonstra a fragilidade da Política Pública Municipal no que tange à gestão dos
espaços públicos, e também evidencia que esta é pautada em ações aleatórias e
independentes.
Consideramos ao final da nossa reflexão acerca do uso e da apropriação
das praças públicas analisadas, as quais apresentam-se como exemplos para as
demais praças públicas da cidade de São Paulo, que para o uso e a apropriação
realizar-se plenamente na cidade, ou seja, para os espaços públicos serem
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utilizados e apropriados como tal, ou seja, espaços abertos à todos para a
realização de atividades diversas, independente de questões sociais, culturais e
econômicas de seus usuários é necessário, em verdade, fazer do Estado um
legítimo representante dos interesses da sociedade que o mesmo representa.
Enquanto este objetivo é apenas uma utopia, entendemos ser possível
mudar, ainda que em parte, a realidade das praças da cidade, por meio da
organização civil, da pressão popular, do exercício pleno da cidadania. Neste
sentido, sugerimos os seguintes encaminhamentos:
1) Estudo, caracterização e levantamento de dados das infraestrutura
de espaços públicos existentes;
2) Melhorias e ampliação dos espaços públicos de maneira dispersa e
não concentrada, para atender as demandas de todas as
Subprefeituras da cidade;
3) Ampliação da equipe técnica responsável pela gestão dos espaços
públicos e aumento do número de funcionários para a manutenção
dos espaços públicos;
4) Projetos e ações de valorização e estímulo ao uso e a apropriação
do espaço público;
5) Criação de um canal de comunicação aberto com a comunidade
local e com os usuários para atender às necessidades cotidianas e
às sugestões propostas pelos mesmos.

146

Considerações Finais
O objetivo central deste trabalho foi realizar uma análise crítica do uso e da
apropriação dos espaços públicos, especificamente, praças públicas, da cidade
de São Paulo, e através deste buscou-se ainda identificar o papel atual (século
XXI) do espaço público para a Metrópole paulista, para os seus munícipes e,
também para o poder público municipal.
Para construir uma análise das diferentes praças públicas da cidade de
São Paulo, e uma apreciação crítica sobre diferentes usos e apropriações dos
espaços públicos da cidade, realizamos um recorte espacial específico, o
transepto, o qual possibilitou a escolha e a análise de praças públicas localizadas
em distintos quadros socioeconômicos e diferentes realidades de uso e de
apropriação.
Com base em BEI (2003), é possível hierarquizar as cinco praças
analisadas e ratificar os usos e as apropriações identificadas nas mesmas. Dentre
as cinco praças estudadas identificamos três do tipo Praça de Recreação
(“atividades ativas com predominância de brinquedos e jogos integrados com a
vegetação”), as praças Ângelo Rivetti, IV Centenário da Freguesia do Ó e José
Alves Pereira. Já as praças da Matriz Velha e do Largo da Matriz de Nossa
Senhora do Ó, originaram-se como praças do tipo Praça da Igreja (“destinada ao
convívio social e aos mercados”) e com o passar do tempo e em função,
principalmente, dos novos usos e apropriações, estas foram refuncionalizadas e
passaram a ser também classificadas como praças do tipo Praça de Recreação.
Empreendemos, então, uma discussão acerca dos conceitos-chave da
pesquisa, o espaço público e praças públicas, viabilizando e embasando a
compreensão do uso e da apropriação das praças públicas da cidade de São
Paulo. O espaço público é apresentado nesta pesquisa como um termo complexo,
multidimensional e, principalmente, dicotômico e que só tem sentido na oposição
com o ‘privado’, o qual acaba por definir-lhe as fronteiras; não se trata de duas
dimensões separadas, mas sim unidas nas suas diferenças.
Ressaltamos que o espaço público é o lugar da cidade que abriga
diferentes práticas e atividades sociais (atividades lúdicas, atividades de lazer,
atividades políticas, atividades culturais-religiosas) de inúmeros e distintos grupos

147
sociais e culturais, ou seja, é um espaço para fins e usos coletivos e é
democrático por excelência, o qual, por sua vez, está em constante
“(re)construção”, já que influência e é influenciado pela sociedade no qual está
inserido.
O espaço público genuíno é o local no qual a lógica do “mercado” é posta
de lado e as ações e as atividades do cotidiano, “o desenrolar da vida”,
prevalecem e sobressaem, momento este que o espaço público aparece como o
espaço do vivido, ou melhor, o local da festa, do encontro, da socialização, do
brincar, do contemplar, das práticas esportivas, entre outras diversas ações
possíveis de serem realizadas nesse espaço. Destacamos ainda que o espaço
público apresenta algumas características importantes, a saber: permite o acesso
irrestrito à qualquer cidadão, “funciona” em período integral e não há normas e
regras de uso e comportamento, ou seja, não há os mesmos constrangimentos de
regras e normas que orientem o uso de espaços privados.
O espaço público, assim como alguns espaços da cidade de São Paulo,
refletem: na sua disposição e distribuição espacial e/ou geográfica, no modelo de
gestão e de planejamento do Estado (na figura do poder público municipal), as
desigualdades socioeconômicas, o modelo de exclusão e, principalmente, a
valorização dos interesses políticos e econômicos de sujeitos hegemônicos da
política e da economia paulista. Tais pressupostos ajudam a compreender a
crescente desvalorização e, em certa medida, a desqualificação do espaço
público da cidade de São Paulo, fato constatado nas cinco praças analisadas na
pesquisa.
A praça é vista, nesta análise, como um genuíno espaço público e
compreendido como local de encontro e de socialização dos seus usuários, além
de ser um espaço público de referencial espacial e histórico, tanto para o
cotidiano local do bairro quanto para a cidade. Por outro lado, as condições de
manutenção dos equipamentos e da infraestrutura instalada, as melhorias, a sua
qualificação e valorização, na maioria das vezes, não “garantem” a sua “posição”
de espaço do “desenrolar da vida”, pois, assim como qualquer espaço público da
atualidade, a sua manutenção e valorização estão diretamente atreladas à política
pública municipal, a qual por sua vez, posiciona-se, na maioria dos casos, omisso
as questões de gestão e valorização das praças públicas da cidade.
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Contudo, as ações, as atividades e os diferentes usos, observados nos
trabalhos de campo e descritos por usuários e moradores, demonstraram que,
apesar das questões inerentes às políticas públicas de gestão e manutenção dos
espaços públicos da cidade de São Paulo, somados aos problemas do contexto
socioeconômico de cada região, estes espaços públicos são, de maneira geral,
utilizados

pelos

munícipes

diariamente,

através

de

atividades

diversas

(recreativas, lúdicas, culturais), tornado a praça um local de encontro “com o
outro”, de socialização, ou seja, um espaço integrante do seu cotidiano o qual é
utilizado e, principalmente, apropriado diariamente, já que o espaço público tornase “propriedade pública do cidadão” e de responsabilidade de todos.
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