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A pérola é uma joia. 
A joia pode conter um projeto de cidade. 
A pérola é uma esfera. 
Nela, a luz que incide revela a esfericidade. Mas ela tem luz própria que nega essa 

esfericidade. Uma luz dá o sentido plástico que é um convite ao tocar. A outra pede 
distanciamento. Dentro dessa afirmação e negação, ela estimula uma procura transcendente 
onde o ser humano possui e é possuído. Viver na cidade é viver na natureza transfigurada pela 
consciência do necessário. E o necessário é o homem: o homem que está com os outros homens 
e com eles se fazendo. 

A esfericidade da pérola é a de todo mundo. A cidade que procuramos é rica, diversa e 
una. 
 
 

Flávio Motta 



 

RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo descrever um recorte das experiências urbanas dos 
públicos que usam a Praça São Salvador, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), 
e compreender a relação existente entre as experiências que ocorrem no lugar, os sentidos 
conferidos ao espaço e o ambiente construído. Problematizo a maneira como as ambiências 
desse local influenciam os modos de apropriação e a formação dos próprios sentidos conferidos 
ao lugar. Para a realização desta pesquisa, foram empregadas três abordagens metodológicas. 
A primeira é histórica, consistindo na investigação de assuntos relacionados à morfologia da 
Praça São Salvador, desde a sua formação até os dias atuais. A segunda abordagem 
metodológica é de ordem teórica, incidindo sobre os temas relativos às noções de ambiência e 
de espaço público. A terceira abordagem remete a uma observação de situação na praça, 
realizada entre dezembro de 2018 e abril de 2019. Constatamos que a Praça São Salvador é 
constituída de múltiplos sentidos e diferentes formas de apropriação, um ambiente complexo e 
rico em significados que se atualizam conforme os períodos vividos na cidade. Com efeito, os 
seus usos não se limitam ao projeto preconcebido; eles surgem na medida em que o espaço é 
apropriado à sua maneira e expressão. Com esta investigação das atividades e dos usos do 
espaço público, almejamos discutir, na área do planejamento urbano, a associação direta entre 
os espaços e os usos dos seus frequentadores. 
    
 
Palavras-chave: Praça São Salvador. Espaço público. Apropriações. Ambiência. 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The present work aimed to describe a section of the urban experiences of the public who use 
the São Salvador square, located in Campos dos Goytacazes (RJ), and to understand the 
relationship between the experiences that occur in the place, the meanings given to the space 
and the built environment. The question is the way the ambiences of this place influence the 
modes of appropriation and the formation of the senses that are given to the place. For this 
research, three methodological approaches were employed. The first is historical, consisting of 
the investigation of subjects related to the morphology of Praça São Salvador, from its 
formation to the present day. The second methodological approach is theoretical, focusing on 
themes related to the notions of ambience and public space. The third approach refers to an 
observation of the situation in the square, which took place between December 2018 and April 
2019. We find that São Salvador Square is made up of multiple meanings and different forms 
of appropriation, a complex environment rich in meanings that are updated as the periods lived 
in the city. Indeed, their uses are not limited to the preconceived design; they arise insofar as 
space is appropriate to its manner and expression. With this investigation of the activities and 
uses of public space, we aim to discuss, in the area of urban planning, the direct association 
between spaces and the uses of their visitors. 
    
 
Keywords: São Salvador Square. Public space. Appropriations. Ambience. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inquietação que me conduziu ao problema desta pesquisa surgiu antes mesmo de eu 

iniciar o mestrado. Os usos dos espaços públicos sempre me intrigaram e foram objetos de 

interesse e observação. Associo essa curiosidade às minhas próprias vivências urbanas e, 

posteriormente, à experiência adquirida durante o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Ao longo da minha graduação, os espaços públicos urbanos foram temas preferenciais 

de projetos de pesquisa e outros trabalhos, tanto que constituíram o objeto do meu Trabalho 

Final de Graduação (TFG)1. Entretanto, se projetá-los era uma tarefa interessante e criativa, 

muitas incertezas acompanhavam esse processo. Apesar do prazer que sentia em cada projeto, 

parecia-me que o resultado final era incompleto.  

Já tinha significativo contato com alguns desses espaços, vivenciando experiências 

urbanas, as quais me dei conta de que eram pouco consideradas na maior parte dos projetos 

arquitetônicos. Uma praça, por exemplo, não se resume à sua arquitetura e a seus elementos 

construídos. O planejamento em uma disciplina de exercício de desenho urbano não pode deixar 

de ser centralmente orientado para possíveis usos e fruições das pessoas. 

Acredito que a graduação em Arquitetura e Urbanismo tenha me proporcionado um 

entendimento técnico sobre o espaço e sobre as condições do seu funcionamento. Porém, 

tentava problematizar como os elementos físicos, incluindo o próprio espaço, se relacionavam 

aos tipos de usos que ocorriam ou deixavam de ocorrer nos locais. Terminei referido curso com 

o desejo de compreender futuramente esta outra dimensão. Assim, meu ingresso no mestrado e 

o presente projeto dão continuidade à busca por compreender os sentidos conferidos aos 

espaços urbanos, seus usos e consequências das formações de seu planejamento.  

Se durante a graduação tive a oportunidade de projetar espaços públicos, concebendo 

previamente os usos que incidiriam neles, neste trabalho inverto os pressupostos de análise. 

Proponho-me a observar os públicos do espaço, sem considerar previamente o que ele admite 

ou não. Dessa forma, problematizo a maneira como as ambiências desses locais influenciam os 

modos de apropriação e a formação dos próprios sentidos conferidos ao lugar. Busco assim 

                                                
1 O meu Trabalho Final de Graduação teve como tema a proposta de requalificação da Ponte João Barcelos Martins, 
localizada sobre o Rio Paraíba do Sul, na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ). O objetivo do trabalho foi 
projetar e “desenvolver uma área que garanta: a ativação do espaço público, tendo como pontos de partida o 
encontro, o exercício da cidadania e o aumento da empatia; a valorização e utilização da área da Beira Rio e, 
consequentemente, do próprio Rio Paraíba; a unificação da cidade, o convite para atravessas e conhecer ‘o outro 
lado’; a diversão, o lazer e a recreação” (SANZ, 2017, p.16). 
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compreender a relação existente entre as experiências que ocorrem no lugar, os sentidos 

conferidos ao espaço e o ambiente construído.  

Como local de análise escolhi o espaço da Praça São Salvador, localizada na área central 

da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ). Essa escolha se justifica por diferentes motivos. 

Historicamente, foi uma das primeiras praças a serem construídas na cidade e sediou muitos 

acontecimentos. Palco de diferentes ações políticas, religiosas e festas populares, esta praça está 

incutida no imaginário de toda a população. E, por estar localizada na área central da cidade, 

próxima a terminais de ônibus, transporte alternativo e equipamentos urbanos, possibilita uma 

grande concentração de públicos distintos e plurais. 

Trata-se, portanto, de um relevante local da cidade para observar formas de apropriações 

do espaço público urbano e compreender os sentidos conferidos por aqueles que frequentam o 

seu ambiente. Por esse motivo, investigo a relação existente entre o espaço, as apropriações e 

as interações que se tecem no ambiente público. 

A pertinência do problema se revela por contribuir para a criação de projetos de espaços 

públicos e para o desenvolvimento de um planejamento urbano orientados a partir dos sentidos 

que os próprios usuários dão aos ambientes que experimentam. 

Para a realização desta pesquisa, empreguei três abordagens metodológicas. A primeira 

é histórica, consistindo na investigação de assuntos relacionados à morfologia da Praça São 

Salvador, desde a sua formação até os dias atuais. 

A segunda abordagem metodológica é de ordem teórica, incidindo sobre os temas 

relativos às noções de ambiência e de espaço público. Trabalhamos com a noção de espaço 

público que, segundo Joseph, “consiste em partir do espaço como um ‘mundo sensível’, isto é, 

uma experiência dos públicos” (apud FREIRE, 2016, p. 51). Dessa forma, consideramos que a 

noção de espaço público, para os fins desta pesquisa, não possui caráter normativo. 

A terceira abordagem remete a uma observação de situação na praça. Para tanto, foi 

utilizada a técnica de observação participante (FOOT-WHYTE, 1975), com o intuito de me 

inserir no contexto da praça e assim compreender a situação a partir do “ponto de vista dos 

nativos” (GEERTZ, 1997), isto é, a questão de dentro do problema. 

Frequentei a Praça São Salvador durante cinco meses, no período entre dezembro de 

2018 e abril de 2019, alternando dias e horários. Saliento que as visitas foram mais frequentes 

entre os meses de março e abril, quando realizei uma média de quatro visitas por semana, com 

uma duração média de três horas em cada uma. Além disso, o número de visitas nos períodos 

diurno e noturno foi similar, bem como nos dias de semana (segunda-feira a quinta-feira) e nos 
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finais de semana (sexta-feira a domingo), embora tal distribuição não tenha sido efetivamente 

uma preocupação ao longo da pesquisa. 

A realidade da praça foi vista e interpretada através dos meus próprios olhos – de uma 

jovem arquiteta, de classe média e corpo diminuto, cuja idade foi por vezes questionada por 

certos interlocutores. Além dos olhos que guiaram tanto o interesse pela pesquisa quanto a 

própria pesquisa em si, o que os interlocutores viram em mim constituiu um fator igualmente 

decisivo para condução deste trabalho. Em geral, tive uma boa inserção no ambiente da praça. 

Quase todos aqueles de quem me aproximei foram receptivos e se mostraram abertos em 

contribuir para o estudo, permitindo que eu presenciasse momentos de suas rotinas e 

compartilhando comigo opiniões e vivências relacionadas à praça. 

Ressalto que, quando me apresentava apenas como pesquisadora, as pessoas se 

mostravam um pouco desconfiadas. Lembro que um dos interlocutores perguntou se eu 

desejava me candidatar a vereadora ou se trabalhava para algum grupo político. No entanto, 

assim que me apresentava primeiramente como arquiteta e depois como pesquisadora, as 

pessoas ficavam mais receptivas – algumas inclusive começavam a falar de imediato sobre o 

que achavam de certas características da praça. 

A minha inserção na praça não foi somente como alguém que busca observar o local. 

Estar na praça já implicava viver o local, apreender suas condições e ser afetada por ele (RIZEK, 

2013)2. Esta pesquisa constituiu, mais que uma busca por informações, usos, sentidos e 

apropriações da Praça São Salvador, um acontecimento que me fez participar do local e 

enxergá-lo com novos olhos. 

Tendo em vista a natureza da investigação que se pretende adentrar no “mundo dos 

pesquisados” (KAUFMANN, 2011, p.11), é necessário considerar que “os métodos qualitativos 

têm mais vocação para compreender, detectar comportamentos, processos ou modelos teóricos 

                                                
2 Segundo interpretação de Rizek (2013, p.20), sobre o texto de Fevret-Saada, Ser afetado: “No âmbito da pesquisa 
urbana ser afetado não é manter relações de empatia, tampouco praticar como o outro ou pelo outro as práticas 
que se quer analisar. Ao contrário: é exatamente porque não estamos no lugar do outro que é preciso representar 
ou imaginar como e o que significa estar naquele lugar. Dessa perspectiva, trata-se de uma distância e não de uma 
aproximação. Ser afetado é aceitar estar nesse lugar experimentando suas intensidades, modificando o próprio 
estoque de imagens prévias que os pesquisadores levam consigo ao campo de investigação. Por outro lado, é claro 
que as imagens que para esse outro – e só para ele – estão associadas a essas intensidades escapam a um conjunto 
de modos verbais de comunicação. A partir desse reconhecimento, o texto sobre ser afetado de Jeanne Favret-
Saada (2005) diz respeito a intensidades e alteridades e responde a uma questão clássica que se repõe nas 
dimensões contemporâneas de pesquisa: como falar dos outros sem que se esteja falando de si mesmo? Se, em 
alguma medida, essa tarefa é impossível, por outro lado, essa impossibilidade não pode se desdobrar em um calar-
se, em um silêncio sobre o outro, sobre suas práticas e suas representações. Entre a impossibilidade de apreensão 
e o silêncio – na boa distância entre os dois, aproximando o outro dos seus afetos (e de certo modo também dos 
nossos) – a etnografia parece provocar e recolocar a questão da separação entre pesquisa, pesquisador e objeto, 
bem como os processos de aproximação e tensão conceitual entre os procedimentos do investigador dos 
procedimentos investigados.”  
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do que para descrever sistematicamente, medir ou comparar” (KAUFMANN, 2011, p.11). 

Assim, em substituição ao formalismo e tecnicismo, a metodologia empregada nessa 

investigação possui um caráter mais orgânico e está “a serviço da teoria explicativa de cada 

pequeno mundo de relações humanas singulares, ligadas a grupos igualmente específicos e que 

expressam a diversidade social e cultural de nosso tempo” (KAUFMANN, 2011, p.13).  

Com efeito, o intuito desta pesquisa não é comprovar hipóteses e teorias já formuladas, 

mas sim investigar “fenômenos exclusivos, derivando da situação de campo e apresentando-se 

incorporadas nas falas, nas expressões repetidas pelos atores sociais para explicarem suas 

práticas, e demonstradas em diversas atitudes dos observados” (KAUFMANN, 2011, p.14).  

Desse modo, as observações realizadas na praça não consistiram em “uma instância de 

verificação da teoria” (KAUFMANN, 2011, p.14), mas sim, no próprio “locus nascedouro, o 

ponto de partida da problematização teórica sugerida pelos fatos” (KAUFMANN, 2011, p.14). 

Não pretendemos apresentar suposições de antemão e sim investigar os sentidos que os 

citadinos conferem à Praça São Salvador e as distintas formas de apropriação realizadas no seu 

ambiente. Para tanto, nos inspiramos no trabalho realizado pelo arquiteto e antropólogo Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos e pelo antropólogo Arno Vogel, mais precisamente em sua obra 

“Quando a rua vira casa” (SANTOS; VOGEL, 1985) e na busca de “aprofundar o conhecimento 

sobre as formas de apropriação dos espaços de uso coletivo” (1985, p.11). Os autores 

apresentam essa pesquisa como um “exercício cuja simplicidade formal, cujo ar de estar 

dizendo afinal ‘o que todo mundo já sabe’ só poderá surpreender a quem preferir o refúgio 

seguro das especulações intelectuais auto-alimentadoras” (1985, p.7), mas que, no entanto, “faz 

parte das mais sérias tradições científico-acadêmicas o dar a oportunidade à realidade de dizer 

sim ou não ao que se pensa sobre ela” (1985, p.7).  

Nesse sentido, Jacobs (2011, p.104) acrescenta que “as cidades são lugares 

absolutamente concretos. Ao tentar entender o seu desempenho, as boas informações vêm da 

observação do que ocorre no plano palpável e concreto, e não no plano metafísico”. E, portanto, 

não cabem generalizações ou suposições normativas acerca de como esses espaços deveriam 

ser, mas sim observações para se compreender como esses espaços são na realidade.  

De fato, somente o contato com a realidade e a investigação in situ podem nos revelar 

as especificidades da praça e o que ela representa para os seus usuários, bem como a maneira 

como o seu espaço arquitetonicamente planejado é apropriado pela população, exigindo-se para 

tanto um certo nível de engajamento do pesquisador, como observa Rizek (2013, p.22): 

 
Numa descrição etnográfica nos moldes tradicionais o etnógrafo aparece ou antes não 
aparece como sujeito indefinido – fala-se, vê-se (...) é preciso pensar quem vê e como 
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vê, já que o olho é, na maior parte das vezes, o olho da tradição (...) Nesse contexto, 
a pesquisa etnográfica e sua narrativa é uma prática que diz respeito a um sujeito em 
meio a outros sujeitos e sua fala, assim como a de seus informantes, submetida às 
mesmas forças ou intensidades. Ou seja, sem o reconhecimento de um lugar – aquele 
que o pesquisador ocupa em campo e na escritura, na descrição daquilo que foi 
possível apreender e conhecer, o estatuto mesmo da observação acaba sendo posto em 
xeque porque, nesse sistema de lugares, não há lugar para o que não tem lugar 
nenhum. “Não há posição neutra da palavra [...] quem quer que fale está em guerra e 
o etnógrafo não é uma exceção. (Desse modo) não há lugar para um observador não 
engajado”. (FEVRET-SAADA, 1977, p. 27, tradução nossa)

 

 
 

 O conhecimento e a sensibilidade adquiridos ao longo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo me ajudaram a olhar para a praça de uma forma distinta. Ali, eu não via meros usos, 

sentidos e apropriações sobre um espaço inerte e passivo. Eu via o espaço em ação, quer dizer, 

o espaço sendo manipulado pelas pessoas e ao mesmo tempo inspirando usos; eu via a 

criatividade dos moradores de rua, dos skatistas, das crianças e dos taxistas, interagindo com o 

que um dia foi elaborado na prancheta de um arquiteto, dando ao ambiente usos totalmente 

imprevisíveis e incapazes de serem concebidos. 

 A elaboração da estrutura deste trabalho reflete a minha própria experiência na praça. A 

análise que deu origem ao primeiro capítulo começou como uma curiosidade pessoal. Antes de 

escolher o meu objeto e iniciar essa pesquisa, desconhecia a história e as anteriores 

representações da Praça São Salvador. Porém, senti a necessidade de investigar e conhecer os 

outros tempos vividos no lugar. Intrigava-me olhar para o espaço e não conseguir conceber o 

que outrora ele fora. Mas, à medida que fui adentrando na história da praça, esse espaço foi se 

revelando para mim. Percebi a íntima relação que a praça possui com a própria história da 

cidade e sua centralidade, tendo a sua estética e os seus usos alterados conforme as mudanças 

de ciclos vivenciadas no município. 

Considero que as representações anteriores do lugar, que não estão mais expostas, não 

são menos importantes e significativas que as atuais. Assim, gostaria de apresentar os usos 

contemporâneos como resultados passageiros e efêmeros, característicos de um fluxo em 

contínuo movimento e conectados à realidade da cidade. Vale salientar que no momento em 

que escrevo este texto, meses após o encerramento da pesquisa de campo, alguns usos então 

identificados como contemporâneos já não corresponderão à atualidade da praça3.  

 O segundo capítulo, que trata das ambiências da praça, foi consequência da forma como 

vi e ouvi as pessoas descreverem como se sentem no seu ambiente e também das maneiras 

                                                
3 Trago como exemplo uma das análises que apresento no Capítulo 2 sobre a diferenciação entre as iluminações 
da Praça São Salvador e Quatro Jornadas e do impacto que isso gerou nos usos dos lugares durante o período 
noturno. No entanto, algumas semanas após encerrar as observações na praça, tive a notícia de que as lâmpadas 
de ambas as praças foram padronizadas e substituídas por modelos mais modernos de LED. 
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como eu mesma experimentei o lugar. Por exemplo, visitar e permanecer na praça durante o 

horário do almoço (entre 12h e 14h) no verão, sob um sol forte, provocou-me queimaduras no 

corpo – de fazer descascar a pele – e princípios de desmaio. Assim, percebi como o local é 

desagradável e, portanto, evitado pelas pessoas durante os momentos mais quentes do dia. 

Também pude sentir como estar na praça era extremamente agradável durante as noites, fato 

que justifica o grande volume de pessoas que se apropriam de sua esplanada e a diversidade de 

usos e públicos encontrados no local durante o período noturno, principalmente nas noites de 

fins de semana. Muitos outros elementos físicos, como a iluminação, as dimensões da praça e 

a textura dos pisos, incidem nas percepções estéticas dos usuários, fazendo com que o ambiente 

da praça assuma diferentes contextos mais ou menos propícios a usos diversos. 

 No terceiro capítulo, mostro como as características do ambiente estão intimamente 

relacionadas aos usos que ocorrem na praça e exponho o que a praça significa para os públicos 

que a utilizam e as estratégias que os usuários encontram para que os distintos usos e sentidos 

convivam no mesmo espaço. Ressalto desde logo que, se o espaço da praça é único, os sentidos 

conferidos ao local e a maneira como os usuários se apropriam de suas características são 

inúmeros. 

 Nas considerações finais, analiso a necessidade de pensar o espaço público a partir de 

seus reais usos e sentidos. O contato com a realidade da praça me mostrou que, mais do que um 

espaço passível de definição, o lugar é constituído por múltiplas formas de apropriações e 

intenções. As necessidades e criatividades das pessoas que utilizam a praça não cabem nas 

definições normativas sobre o que o espaço público deveria ser (JOSEPH apud FREIRE, 2016). 

Dessa maneira, somente a observação e a imersão na realidade da praça podem nos apresentar 

os seus efetivos usos e significados. 
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1. A MORFOLOGIA DA PRAÇA SÃO SALVADOR AO LONGO DA SUA HISTÓRIA 

 
O local que hoje conhecemos como Praça São Salvador é o resultado de um processo 

de construção histórica que se desenvolveu juntamente com a formação do próprio ambiente 

urbano da cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. A forma plástica 

do seu espaço e entorno, bem como os seus usos e apropriações, podem ser compreendidos 

como elementos decorrentes das mudanças ocorridas nos distintos momentos vivenciados na 

cidade. 

De acordo com Park (1967), as cidades podem ser lidas e interpretadas como fruto das 

emanações da mente humana, locais em que os hábitos e costumes de seus habitantes tomam 

forma e se materializam em suas construções. Dessa maneira, os ambientes urbanos 

relacionam-se às sociedades características de seu contexto e às formas de administração das 

disputas, dos usos e dos encontros contemporâneos às distintas épocas. 

Explica ainda o autor: 
 
A cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de conveniências 
sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc.; algo mais também 
do que uma mera constelação de instituições e dispositivos administrativos – 
tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de vários tipos. Antes, a 
cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos 
sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por 
essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo 
físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas 
que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza 
humana. (PARK, 1967, p. 25, grifo nosso.) 

 

Assim, os espaços públicos urbanos podem ser compreendidos como organismos que 

se modificam e adaptam aos distintos estados de espírito vivenciados em cada momento. Nesse 

sentido, os estudos relacionados à morfologia urbana, disciplina que investiga a cidade como o 

habitat humano, tratam os espaços urbanos como sendo o resultado “da acumulação e da 

integração de muitas ações individuais, ou de pequenos grupos – ações determinadas por 

tradições culturais e moldadas por forças sociais e económicas desenvolvidas ao longo do 

tempo” (MOUDON, 2015, p.41).  

Segundo a morfologia urbana, elementos tais como edifícios, praças, parques, ruas e 

jardins são considerados “organismos que vão sendo constantemente utilizados e 

transformados” (MOUDON, 2015, p.42), de acordo com as necessidades e costumes 

vivenciados em cada época da cidade. Moudon acrescenta que “a forma urbana só pode ser 

compreendida na sua dimensão histórica uma vez que os elementos que ela compreende sofrem 

uma contínua transformação e substituição” (2015, p.45).  
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Por “forma urbana” podemos compreender “a parte visível, ou a configuração da 

essência” (PERDICOÚLIS, 2014, p.40) das cidades, “as figuras e as cores, o horizonte, a 

vegetação, as casas, os espaços comerciais, as estradas” (PERDICOÚLIS, 2014, p.41), ou seja, 

os seus aspectos visuais e materializados. No entanto, na constituição de tais aspectos, 

encontram-se qualidades invisíveis de processos que “não poderiam estar presentes nas 

fotografias ou nos desenhos técnicos de arquitetura  (...) Estas dimensões invisíveis estendem a 

essência da cidade para além da forma, que é visual” (PERDICOÚLIS, 2014, p.41). 

O estudo da morfologia da Praça São Salvador nos mostra a construção do lugar 

através da sua dimensão temporal e evidencia a maneira como o seu ambiente foi alvo das mais 

variadas transformações que se seguiram junto aos distintos momentos vividos na cidade, que 

a tornaram um espaço central para a vida urbana de Campos. 

 

1.1 A CENTRALIDADE DA PRAÇA DA VILA DE SÃO SALVADOR4 

 
O início da história do local onde hoje encontramos a Praça São Salvador pode ser 

situado antes da formação da Vila de São Salvador. Localizada em um outeiro (uma elevação 

do terreno), tudo indica que ali se encontrava um cemitério indígena, fato este auferido durante 

escavações realizadas no Século XIX e noticiado pelo Jornal Monitor Campista no dia 1˚ de 

maio de 1886 (apud FEYDIT, 1979, p.139): 

 
Nas escavações que se estão fazendo na praça de S. Salvador, em frente a Matriz, tem 
se encontrado muitos ossos humanos, sendo de notar que os craneos estão enterrados 
em linha; se achou também uma talha contendo ossos. Pena é que os trabalhadores a 
tivessem quebrado quando escavavam o lugar. É de supor que esses ossos sejam de 
indígenas, pois, não há memoria de que aquelle lugar tivesse servido para 
enterramentos desde que Campos foi povoado pelos portugueses. 

 

A notícia citada revela que o sítio já abrigava camadas temporais mais antigas que 

aquelas das quais temos conhecimento, com sentidos distintos dos que encontramos hoje, 

                                                
4 Entre as fontes utilizadas para a construção desse capítulo, no que tange às informações sobre a história da cidade, 
merecem destaque as obras de Júlio Feydit (1945-1922) e Horácio de Sousa (1878-1937). Feydit foi um intelectual, 
político e industrial que nasceu e residiu na cidade de Campos. Em sua obra “Subsídios para a história de Campos 
dos Goytacazes: desde os tempos coloniais até a Proclamação da República”, o autor apresenta os resultados de 
“oito anos de escavações nas coleções de jornais antigos e nos cartórios” (FEYDIT, 1979, prólogo), em que buscou 
descrever os fatos que constituíram a história da cidade. Mesmo assumindo um tom memorialista e, por vezes, 
nostálgico e panfletário, a escolha pela utilização de tal autor se deveu, principalmente, à sua pesquisa documental 
que revela dados pertinentes sobre a história da cidade; Sousa escreveu em diversos jornais locais, ostentando o 
mesmo tom memorialista em seus textos. O objetivo de sua obra, Cyclo Áureo: a história do primeiro centenário 
de Campos 1835-1935, é “criar um monumento à cidade de Campos e exaltar as suas tradições e as ‘facetas 
luminosas da nossa história’” (SOUSA, 2014, prefácio). No entanto, o autor evidencia aspectos importantes sobre 
a praça em estudo. 
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mostrando-nos a relevância desse espaço mesmo antes da vinda dos primeiros colonos e da 

cultura que aqui se instalou a partir da sua chegada. 

As investidas de ocupação do território pelos colonos para a criação de um povoado se 

iniciaram ainda no século XVII. Sabe-se que já no ano de 1653 o local em que se situa a cidade 

de Campos possuía uma Igreja Matriz e uma Casa de Câmara (FEYDIT, 1979, p.66), 

construções exigidas pela Coroa Portuguesa para a consolidação das cidades coloniais 

(OLIVEIRA, 2010, p.179). Durante este período e até meados do Século XVIII, a Vila de São 

Salvador possuía um perfil agrário (Figura 1), tendo como principal atividade econômica a 

pecuária (apud ALVEZ, 2013, p.27). 

 
Figura 1: Pintura realizada no início do Século XX que retrata o que teria sido a Vila de São Salvador 

 
Fonte: Feydit, 19795 

 

No final do século XVIII, a Matriz que existia na região não se localizava na praça em 

estudo6. Já a Câmara funcionava em um prédio alugado e não contava com a função de cadeia. 

Sendo assim, em 1704 os oficiais do Senado decretaram que se construísse um edifício que 

contivesse ambas as funções, ou “ao menos uma casa para guardar o tronco que servia de 

                                                
5 Esta pintura foi criada no início do século XX e representa mais uma ideia que o pintor tinha sobre como era a 
vida séculos atrás do que uma representação fidedigna do tempo retratado. A despeito disso, para os fins do tema 
tratado na presente seção, mostra-se pertinente por ilustrar a ideia que se tinha sobre o que seria a vida na Vila de 
São Salvador.   
6 Segundo Feydit (1979, p.46), na época da construção da primeira Igreja Matriz já existia o desejo de que o seu 
endereço fosse onde hoje se encontra a Igreja São Salvador. Porém, em respeito ao antigo cemitério indígena, os 
primeiros povoadores julgaram que a construção da Matriz nesse mesmo sítio significaria “profanar as cinzas de 
seus antecessores”, valendo salientar, todavia, que em seu livro não aparece nenhum documento que respalde essa 
informação. 
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prisão” (FEYDIT, 1979, p. 71). No ano de 1707, o novo edifício, localizado onde hoje se 

encontra a Praça São Salvador, ficou pronto e foi entregue aos oficiais do senado. 

Também por volta do início do século XVIII, iniciou-se o movimento de transferência 

da antiga Igreja Matriz para onde hoje se encontra a catedral. A transferência da Matriz, 

segundo relatos de Feydit (1979, p.260), deveu-se ao fato de a primeira igreja se encontrar 

deteriorada e de que, ao invés de reconstruí-la, “o povo julgou mais acertado mudar ou fazer a 

nova matriz em lugar mais alto”, valendo ressaltar que o novo sítio se localizava próximo ao 

Rio Paraíba do Sul7.  

A nova construção da Igreja Matriz, concluída em 1745, possibilitou o surgimento da 

Praça São Salvador como elemento central do espaço urbano em formação8. O adro da igreja 

(espaço livre à frente do edifício) atraía para o seu entorno os solares e demais instituições que 

viriam a se instalar na vila. À medida que esses edifícios eram construídos, consolidavam-se as 

delimitações espaciais da praça – vale dizer, seu perímetro retangular. Fronteiriços à praça, 

ergueram-se os demais edifícios residenciais e públicos, tais como a Igreja Mãe dos Homens e 

Santa Casa de Misericórdia (1786), os solares residenciais e a Casa de Câmara e Cadeia e o 

Pelourinho, estes dois últimos prédios erigidos ali antes mesmo de se finalizarem as obras da 

nova Matriz. 

As praças no período colonial possuíam a função de unir a sociedade às instituições da 

cidade e reunir a congregação na Matriz, servindo de espaço para as festas religiosas e para a 

estruturação da vida social da população. Como nos apontam Robba e Macedo (2003, p.22): 

 
A praça – até esse momento chamado de largo, terreiro e rossio – era o espaço de 
interação de todos os elementos da sociedade, abarcando os vários estratos sociais. 
Era ali que a população da cidade colonial manifestava sua territorialidade, os fieis 
demonstravam sua fé, os poderosos, seu poder, e os pobres, sua pobreza. Era um 
espaço polivalente, palco de muitas manifestações dos costumes e hábitos da 
população, lugar de articulação entre os diversos estratos da sociedade colonial.  
 

Além desses usos acima mencionados, a visibilidade e centralidade da Praça São 

Salvador proporcionaram que ela se tornasse palco de fatos que constituíram o imaginário da 

cidade. Foi no seu espaço que algumas das mais notáveis histórias e lendas locais ocorreram. 

Como exemplo, podemos citar a história de Benta Pereira, figura bastante conhecida na história 

local e considerada por alguns como a “heroína campista”. Em 1748, essa mulher liderou uma 

                                                
7 Faria e Quinto Jr. (2017) tratam da importância do Rio Paraíba do Sul como elemento estruturador da formação 
da cidade de Campos dos Goytacazes. 
8 Vale ressaltar que de início fora chamada simplesmente de praça, já que foi a única até o ano de 1830, e 
posteriormente de Praça Principal, vindo a ser nomeada Praça São Salvador no ano de 1867 (FEYDIT, 1979, 
p.282; SOUSA, 2004, p.23). 
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tropa de populares insatisfeitos com as altas taxas tributárias e abusos cometidos pelo 3˚ 

Visconde de Asseca, Diogo Corrêa de Sá. O fato foi narrado por inúmeras pessoas e não se sabe 

ao certo como foi o ocorrido; não obstante, a história atravessou os séculos e hoje faz parte da 

narrativa da cidade. Segundo a versão contada por Feydit (1979, p. 198):  

  
A infantaria, antes de entrar, foi dividida em três companhias, para pôr em cerco a 
vila (...) antes da última companhia penetrar a S. Salvador, foi ela batida e dispersada 
por Benta Pereira à frente de mais de 200 cavaleiros e índios armados de chuços, 
flechas e poucas armas de fogo, de pederneira (...) Benta Pereira à frente do povo, 
parecia uma avalanche depreendida do alto de uma montanha, que levava tudo diante 
de si. 

 

A Praça São Salvador no século XVIII era um dos locais centrais da vida que se 

constituía na vila e, dessa forma, foi um dos seus vetores de crescimento e urbanização. No 

final do século XVIII a economia local se transforma. Antes baseada na criação de gado e seus 

derivados, dá lugar à importação de gado de Minas Gerais e aos investimentos na cultura da 

cana-de-açúcar. Essa nova economia possibilitou uma grande pujança monetária, que se 

reverteu no crescimento e modernização da estrutura urbana da Vila de São Salvador.  

À medida que a cidade crescia e se transformava, a Praça São Salvador consolidava a 

sua centralidade como polo da vida social e também eixo de crescimento urbano (Figura 2).  

 
Figura 2: Planta da cidade, desenhada pelo engenheiro Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde 

 

 
Fonte: Faria e Quinto Jr., 2017, com destaque da Praça São Salvador feito pela autora 

 

No mapa acima podemos ver em destaque como o espaço livre formado pela Praça São 

Salvador posiciona-se de forma central com relação às demais áreas da cidade. Segundo 

Caldeira (2010, p.25), as praças coloniais “cumpriam o papel de marco urbano, de ponto de 
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referência na estrutura da paisagem”. Assim, a partir da praça se projetava o traçado urbano e 

se consolidava o restante dos espaços da vila (CALDEIRA, 2010, p. 31).  

A praça era composta por um grande espaço livre (Figuras 3 e 4), delimitado pelos 

edifícios fronteiriços, porém ainda sem pavimentação e com a permanente presença de lama e 

mato, o que causava grandes transtornos em dias chuvosos (SOUSA, 2004). Verifica-se assim 

que o padrão seguido era aquele das praças típicas do período colonial, cujos usos eram 

destinados “principalmente ao comércio, à politica e às atividades religiosas, eventos que 

representavam as relações sociais. Não incluíam (...) equipamentos públicos urbanos que 

modificaram suas características originais, acrescentando-lhes a função do lazer” (MENDES et 

al, 2011, p.51).  

 
Figuras 3 e 4: Fotografias da Praça São Salvador no século XIX 

      
Fonte: Museu Histórico de Campos, 2019 e Blog Dezenove e Vinte, 2019 

 

 A praça colonial era o espaço por excelência em que todos tomavam consciência dos 

acontecimentos que ocorriam na cidade e participavam de atos comunitários, tais como 

“pregões, leituras de resoluções, camarárias, reuniões para procissões ou festejos, feiras, 

cavalhadas, execuções” (MENDES et al, 2011, p.53). Era também nas praças que as pessoas se 

reuniam para “atividades oficiais, leigas, religiosas, pagãs, sob a tutela e testemunho da Igreja 

e da Câmara” (MENDES et al, 2011, p.53).  

 Se a visibilidade do espaço público atraia usos e tornava possível o encontro desejável 

entre certos citadinos, ela também representava um problema para outros. Segundo uma história 

contada por Feydit (1979, p.353-354), um certo comerciante tinha o desejo de libertar uma 

“pardinha de três anos de idade” em espaço público, dessa forma, outros donos de escravos 

seguiriam o exemplo. Porém, na última hora, a libertação da menina acabou ocorrendo na Casa 

de Câmara. Empolgado com o feito, o comerciante achou justo também libertar a mãe da 
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menina. Dessa vez, tratou de promover uma “bonita festa, convidando diversos oradores para 

ela, e querendo assim dar maior brilho, a ver se a ideia da abolição da escravidão (...) tomava 

raízes entre os campistas”. Contudo, foi impedido pelo comendador, o qual se opunha a que a 

libertação ocorresse no Paço Municipal. Segundo ele, “essa demonstração pública poderia ser 

muito inconveniente (...) e que em vez de uma festa pública seria melhor uma festa em família”. 

No ano de 1835, a Vila de São Salvador foi elevada à categoria de cidade, fato 

comemorado entre a população com grande fervor na Praça Principal. A festa durou três noites 

e foi descrita em detalhes por Sousa (2004, p.14): 

 
Que houvesse regosijo, illuminação geral por tres noites, com as lanterninhas de vella 
de sebo, Te Deum, na Matriz do Padroeiro, cavalhadas com os dextros mouros e 
christãos a quebrarem boiões de barro e arrebatarem argolinhas de prata, na Praça 
Principal, tudo isso é bem admissivel e mais que certo quando se teve conhecimento 
da nova categoria conferida á terra goytacaz, pois era um uso muito em vóga, sem 
faltar as danças de mascarados...  

 

Era costume que as pessoas se divertissem e comemorassem festas tradicionais na praça 

tais como as “cavalhadas de São João, ‘os impérios do divino’ e as ‘danças de anões’” (SOUSA, 

2004, p.24). Até meados do século XIX, eram raros os espaços que proporcionassem 

“entretenimento” na cidade. Os estudantes que voltavam do Rio de Janeiro não encontravam 

aqui os cafés e teatros que já existiam na capital (FEYDIT, 1979, p.308). Porém, no fim do 

século XIX, o cenário se modificou. A cidade passou por transformações que alteraram tanto o 

espaço, quanto a vida urbana da região. 

O fim da escravidão e a inserção de novas indústrias fizeram com que a cidade 

adentrasse no “mundo moderno”. A antiga elite aristocrática cedeu lugar para uma nova 

burguesia urbana composta por profissionais liberais, intelectuais, comerciantes, investidores e 

servidores públicos (FARIA, 2008), além dos proprietários rurais que possuíam sua residência 

na cidade. Segundo Faria, “conformaram, pois, neste fim do século 19, uma nova elite, 

participando da produção de uma nova forma urbana, através de seus valores, escolhas estéticas, 

necessidades e de desejos.” (FARIA, 2008, p.56). A fim de atender aos novos anseios e gostos, 

o espaço urbano foi reconfigurado, bem como os seus usos e funções.  

 

1.2 A PRAÇA COMO CENÁRIO DA VIDA BURGUESA 

 

De acordo com Robba e Macedo (2010, p.28-31), na virada do século XIX para o XX, 

as cidades brasileiras passaram por uma transição, com vistas à transformação do antigo modelo 

colonial em um modelo republicano. A cidade deveria ser “bela, higiênica e pitoresca” e, para 
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tal, os espaços públicos deveriam estar de acordo, de modo a constituir locais de exposição dos 

novos valores em ascensão. Além disso, os meios de transporte e comunicação alteraram o 

cenário, tornando possível a concepção de uma nova vida urbana, à qual se associou a 

construção material de uma nova paisagem citadina. Na região central nomeada beira-rio foi 

construída a zona portuária onde exportavam-se as produções regionais e importavam-se as 

últimas novidades do mundo europeu (FARIA, 2008). Nessa área eram instalados os comércios 

e as lojas que vendiam os artigos importados. Para impulsionar o acesso a essa região, foi 

inaugurado em 1875 o primeiro bonde da cidade, de tração animal, ligando o bairro da Coroa 

até a Praça São Salvador. Essas transformações colaboraram para que essa região “se 

transformasse no lugar mais animado da cidade” (FARIA; QUINTO JR., 2017, p.110). Pereira 

Pinto (2006, p.117) explica o contexto dessas transições:  

 
Uma sociedade ativa e dinâmica caracterizava o decênio final do século 19 (...) os 
reflexos econômicos estimulavam o requinte e as atividades culturais; jornais, 
publicações literárias e teatros. Campos estava amadurecida e confirmava a sua 
liderança política no Estado e surgia, na sobra do século, como a 4˚ cidade brasileira 
em população. 
 

A modernização da cidade9 promoveu mudanças na Praça Principal, que a partir de 1867 

passou a se chamar Praça do Santíssimo Salvador. O antigo prédio da Casa de Câmara e 

Cadeia10 foi destruído com a justificativa de que “impedia a visão da Praça São Salvador” 

(FARIA, 2008, p.55). Ademais, no entorno da praça foram construídos os edifícios mais 

emblemáticos do momento, com destaque para a Associação Comercial, Repartição dos 

Telégrafos, Lyra de Apollo, Câmara Municipal, templo da Misericórdia, Banco do Brasil, 

Biblioteca Municipal e o ponto de bonde, bem como “os edifícios dos habitantes mais 

abastados, adstrictos a architectura da época” (SOUSA, 2004, p.22 e 25). Vale ainda mencionar 

os cafés e outros espaços frequentados pela burguesia que aqui se consolidava (Figuras 5 e 6), 

o que transforma a praça e o seu entorno “em pontos de centralidade e animação, muito 

importantes para as relações sociais na cidade” (FARIA, 2010, p.6). 

                                                
9 Cabe salientar que o processo de modernização e urbanização da cidade de Campos teve suas especificidades e 
manteve estreitos laços com a vida rural. Era nos engenhos, afastados do centro da cidade, onde se encontrava a 
atividade econômica mais importante do município, bem como grande parte de sua população. Segundo expressão 
criada por Faoro (2010, p. 698), pode-se compreender o cenário que se conformava na cidade por meio da 
expressão rurbano, ou seja, o corpo social formado pelos homens da cidade era marcado pela mentalidade e 
influência de interesses rurais (FRANCO, 2006, p. 26).  
10 O trecho da praça no qual se situava a Casa de Câmara e Cadeia atualmente recebe o nome de Praça das Quatro 
Jornadas, em homenagem à figura campista Benta Pereira. Segundo a história, esta lendária fazendeira do século 
XVIII, teria se revoltado quatro vezes contra as altas cargas tributárias cobradas pelo Visconde de Asseca, 
donatário da capitania. Sua residência, em frente a esta praça (onde atualmente se situa o prédio do Banco do 
Brasil), foi o local onde se instalou o quartel general, sede da rebelião. 
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Figuras 5 e 6: Fotografias dos cafés da Praça São Salvador no século XIX 

        
Fonte: Faria, 2008 e CD Arquivo Público Municipal, 2019 

 

Durante esse período de modernização, pelo qual não só Campos passava, mas as 

cidades brasileiras em geral, as praças passam a assumir novo sentido, sendo transformadas em 

praças ajardinadas. Nessa nova tipologia de praça, os usos comerciais, militares e festivos 

foram alterados para favorecer a contemplação e o descanso. De fato, “a praça ajardinada devia 

ser frequentada segundo algumas normas de conduta e comportamento bastante rígidas e 

hierarquizadas, não se assemelhando em nada ao antigo polivalente largo colonial” (ROBBA; 

MACEDO, 2010, p.28-29).  

Nesse contexto, no ano de 1893, a Praça São Salvador sofreu uma intervenção que a 

deixou muito similar ao Campo de Santana, localizado na cidade do Rio de Janeiro (SOUSA, 

2004, p.24). A referida praça passou a contar com um jardim arborizado em seu centro e grades 

em seu entorno (Figuras 7, 8, 9 e 10), que eram fechadas às 21 horas. Quem estivesse dentro da 

praça após esse horário “era convidado... por um guarda mui «delicado», para se retirar 

incontinenti daquelle «logradouro publico»...” (SOUSA, 2004, p.24). Essa mudança estética e 

funcional pretendia trazer os chamados ares da capital para a cidade do interior, com inspiração 

nas últimas modas surgidas no Rio de Janeiro e nos países europeus. 

 
Figuras 7 e 8: Fotografias da Praça São Salvador no final do Século XIX e início do Século XX 

       
Fonte: Pereira Pinto, 2006 
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Figuras 9 e 10: Fotografias da Praça São Salvador no final do Século XIX e início do Século XX 

       
Fontes: CD Arquivo Público Municipal, 2019 e Blog Campos Fotos, 2012, respectivamente 

 

As mudanças estéticas aplicadas na praça foram contemporâneas a mudanças no estilo 

de vida que configuravam novas formas de sociabilidade. A Praça São Salvador era o lugar 

público por meio do qual se procurava evidenciar o novo momento no qual a sociedade 

campista adentrava. Alves (2013, p.72) ilustra bem esse momento: 

 
Anos de dinheiro farto, traduzidos pelo jorrar do açúcar das turbinas das usinas, a 
efervescência dos negócios no Café High-Life, a bolsa de negócios, onde circulavam 
usineiros industriais e os comissários de negócios (...) Discutia-se a cotação do açúcar 
no mercado, as transações das casas comissárias com os usineiros e produtores, além 
das contendas políticas (...) A suntuosidade das edificações, o usufruto do luxuoso e 
o gosto pelo conforto marcavam o cotidiano da cidade. O passeio pela Praça São 
Salvador, as tardes na Confeitaria Americana, a ida ao teatro Orion, São Salvador e 
assistir ao que se apresentava de mais atual em matéria de ópera e canto lírico, as 
viagens à Europa. A sociabilidade alicerçada no gosto e o bem receber (BOURDIEU, 
2011) definia a posição da elite na sociedade, o importante era o contato com a 
civilização e as últimas novidades de Paris e Londres. 
 

O trecho acima esclarece que a Praça São Salvador e os edifícios do seu entorno 

ambientavam um estilo de vida com pretensões de se assemelhar à sociedade burguesa 

europeia. Nesse sentido, os espaços da praça e de sua proximidade se adaptavam aos interesses 

da elite econômica capitalista, transformando-se no reduto da vida financeira da cidade e no 

local de sociabilidade dos homens de negócio. 

Ainda na conjuntura de modernizações no início do século XX, a cidade passou a ser 

influenciada pelos discursos sanitaristas, cujo principal expoente foi o engenheiro Saturnino de 

Brito11. Com fundamento na necessidade de promover higiene e saúde, a cidade passou a 

receber diversas obras que visavam ao seu embelezamento e à transformação do velho tecido 

                                                
11 Sobre os discursos sanitaristas e as reformas higienísticas, vejam-se: Stuckenbruck (2006) e Benchimol (1992); 
especificamente no contexto da cidade de Campos, v. Faria (2005; 2008). 
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urbano, adaptando-o às novas necessidades da economia capitalista e aos interesses da 

burguesia em ascensão (FARIA, 2008).  

Mesmo com a mudança de estilo e usos da praça, ela se manteve como o lugar de ampla 

visibilidade e acessibilidade dos distintos públicos da cidade e, portanto, o locus dos discursos 

políticos. Um evento emblemático ocorreu no ano de 1904, quando a companhia inglesa The 

Campos Syndicate Limited (que passaria a fornecer serviços de água e esgoto em 1905) doou 

um chafariz de louça belga (Figura 11) ao então prefeito de Campos. Este, por sua vez, doou-o 

para a cidade, sob o pretexto de que preferiria colocá-lo em um local onde pudesse ser admirado 

por todos, sendo então instalado onde anteriormente estava a Casa de Câmara e Cadeia12. A 

Praça São Salvador passava a ostentar um símbolo do movimento higienista, mostrando seus 

valores a todos que por ali passassem. 

 
Figura 11: Fotografia do Chafariz de Louça Belga 

 
Fonte: Blog Campos Fotos, 2013 

 

A praça se transforma junto com a cidade, caiu o antigo símbolo da cidade colonial e 

ergueu-se o novo, modificaram-se os pensamentos, os hábitos e os costumes. Destaca-se o 

discurso da importância da saúde, da limpeza e da higiene, maiores preocupações sociais do 

período, e projeta-se no espaço público, pronunciando em alto e bom tom os motes do 

momento13. 
 

                                                
12 O Chafariz Belga é uma réplica de um dos cem chafarizes que Cristóvão Colombo mandou fabricar, atualmente 
restando apenas dois no mundo todo: um em Campos e outro na Europa. Mais informações podem ser encontradas 
em: http://www.campos.rj.gov.br/newdocs/1387553488leiamais.pdf; acesso em: 28 jul. 2019. 
13 Ainda hoje o chafariz se encontra no mesmo local da época de sua inauguração, sendo considerado como um 
patrimônio da cidade e tendo sido tombado pelo COPPAM (Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Campos). Entretanto, a despeito de sua preservação no âmbito burocrático, ele é constantemente lesado por furtos e se 
encontra em estado deteriorado. No início de 2019, o Chafariz foi alvo de novos ataques e perdeu alguns dos seus últimos 
elementos decorativos (G1, 2019.) 
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1.3 A PRAÇA DA CIDADE MODERNA 

 
No ano de 1935, em comemoração ao centenário da emancipação de Campos dos 

Goytacazes à categoria de cidade, houve uma série de reformas. A antiga Igreja São Salvador 

foi demolida e a que conhecemos atualmente foi erguida em seu lugar. Os edifícios no entorno 

da praça foram remodelados e pintados, bem como a própria praça. Foram feitos grandes 

esforços para que a cidade adentrasse no mundo moderno, como noticiado por um periódico da 

época: 

 
A cidade conserva ainda hoje aspectos do tempo de Campos colonial. E não é justo 
que esses aspectos, existentes há cem annos, continuem afrontando a esthetica urbana 
e collocando Campos ao lado das cidadelas que ainda não se levantaram para o avanço 
do progresso (Monitor Campista, 14/03/1937, apud VIEIRA, 2003, p.46).  

 

O urbanismo passara a adotar um tom científico14 e se consolidava no Rio de Janeiro 

por meio do plano de autoria do engenheiro francês Alfred Agache. Em 1940, o então 

engenheiro da capital promoveu um plano para São João da Barra, cidade vizinha a Campos. 

Nesse mesmo período, os engenheiros Mário Motta e Salo Brand, à frente da administração 

campista, anunciaram uma série de transformações urbanas que propunham o embelezamento, 

a higiene e a estruturação da cidade. As intervenções empreendidas durante este período 

tenderam a criar novos pontos de centralidade na malha urbana por meio do alargamento e da 

criação de novas ruas, bem como da construção de praças em novas localidades, tal como a 

Praça da Bandeira (FARIA, 2010, p.10). 

Entretanto, a área central já consolidada permaneceu sendo o símbolo de representação 

da cidade e, portanto, não deixou de ser contemplada com as obras desta nova intervenção. 

Conforme relato da época: 

 
Coube ao prefeito Salo Brand atender a uma das mais antigas aspirações do campista, 
remodelando a Praça São Salvador. Velho sonho, velho desejo que se concretiza, 
depois de haver sido um permanente e diário assunto com prazerosa guarida na coluna 
dos nossos jornais. (...) Vendo-se o trabalho que esta sendo executado na Praça São 
Salvador, encanta-nos o capricho e o apurado gosto a que o serviço obedece (FOLHA 
DO COMMÉRCIO, 17/10/1943, apud MOTTA; SOUZA, 2010). 

 

                                                
14 Choay (2015, p.18-26) explica que, no início do século XX, o urbanismo deixa de ser uma disciplina generalista, 
teorizada por historiadores, economistas ou políticos e adota um “discurso científico”. As cidades passaram a ser 
ordenadas por planos, elaborados por especialistas, geralmente arquitetos e sanitaristas. Dessa forma, o urbanista 
almejava soluções utilitaristas e plásticas, capazes de transformar a cidade por meio da técnica e da planificação. 
Assim, pretendia-se por meio do planejamento urbano encontrar uma saída para o atraso social, econômico e 
higiênico; Azevedo e Costa (2013, p.64) dizem que no Brasil o urbanismo científico se prolonga até a década de 
1970 e está associado “a governos fortes, intervencionistas, que tratam a cidade de forma global, acreditando ser 
capaz de, através do planejamento, controlar e guiar as transformações urbanas”. 
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A cidade adentrava em um momento marcado pelo estilo moderno. O espaço urbano 

deveria ser arrojado, limpo, produtivo, populoso, veloz e motorizado. O antigo jardim público 

se deslocara para dentro das residências, se tornando particular.  

Segundo Robba e Macedo, “as novas tendências formais modernas, aliadas aos novos 

programas de uso (...) caracterizam uma nova linha de projeto paisagístico denominada 

Modernismo” (2010, p.36). Os autores ressaltam a ligação dessa linha movimento artístico e 

arquitetônico homônimo e apontam Roberto Burle Marx como seu grande expoente no Brasil 

(2010, p.36). Seguindo esta tendência, obras realizadas modificaram o estilo da praça, 

alinhando-o aos novos padrões estéticos da época e renovando a posição de destaque da praça 

no centro urbano. 

A notícia abaixo detalha essas intervenções:  

 
O piso foi pavimentado com pedras portuguesas, formando desenhos agradáveis. 
Desapareceram os dois enormes tabuleiros gramadas, deselegantes e impróprios para 
o local. (...) caprichados canteiros elevados lá estão, com adornos vegetais que os 
cercam plantados em belíssima disposição. E o serviço de iluminação, agora bem 
instalado, será profuso e completara a harmonia estética do principal logradouro 
publico da cidade (FOLHA DO COMMERCIO, 17/10/1943, apud MOTTA; 
SOUZA, 2010, p.30). 

 

 A remodelação da Praça São Salvador (Figuras 12 e 13) vinha junto com o desejo de 

se transmitir uma nova mensagem e se alinhar aos padrões estéticos em voga nas capitais, a 

exemplo do uso de pedras portuguesas no calçamento da Avenida Atlântica no Rio de Janeiro 

(TABACOW, 2012). O intento de se criar uma nova imagem para a cidade é evidenciado por 

jornal da época: “Sobrados masthodonticos, prédios altos, beiras de telha ostentando ainda por 

cima os clássicos sótãos reflectindo um tempo colonial que já não deve sobreviver. Felizmente 

tudo passou. E Campos se moderniza” (Monitor Campista, 16/06/1936, apud VIEIRA, 2003, 

p.45).  

 
Figuras 12 e 13: Fotografias da Praça São Salvador década de 1940 

   
Fonte: CD Arquivo Público Municipal, 2019 



 
 

31 

Mesmo após as mudanças que ocorreram na cidade e no espaço da Praça São Salvador, 

esta continuou sendo o lugar privilegiado dos discursos. Assim, no ano de 1947, a praça foi 

palco de novo ato político, consubstanciado na instalação de uma estátua de bronze em 

homenagem aos soldados campistas mortos na Guerra do Paraguai e na II Guerra Mundial, 

intitulada como Monumento ao Expedicionário15 (Figuras 14 e 15).  

 
Figuras 14 e 15: Fotografias do Monumento ao Expedicionário na Praça São Salvador 

       
Fonte: Blog Campos Fotos, 2010 

 
Motta e Souza (2010, p.24) explicam o simbolismo desse monumento: 

 
A cabeça erguida, olhar para o horizonte e o passo firme deste soldado representam 
para o povo a disposição de enfrentar e lutar até o fim pelos ideais da nação, com 
coragem, sem receios do que pode acontecer numa batalha e apegos do que deixou 
para trás. 

 

 A mensagem era clara e mais uma vez se aproveitou da boa visibilidade proporcionada 

pela praça para ser instalada e propagada. Ali todos teriam a chance de saber dos feitos dos 

heróis de guerra, bem como de admirar suas coragens, boas atitudes e maestria em doar suas 

vidas à nação16. 

  

                                                
15 O sítio eletrônico da Associação Comercial e Industrial de Campos traz mais informações sobre essa estátua, 
criada pelo laureado artista campista Modestino Kanto. Consta ainda no sítio: “Este monumento com sete metros 
de altura e quatro de largura retrata a figura do soldado em bronze de três metros, sob uma pedra de mármore. Em 
uma das faces laterais da pedra que sustenta o soldado há um relevo alusivo ao embarque dos Voluntários da 
Pátria. No lado oposto está grafado os nomes de cinco combatentes campistas que foram Voluntários e que 
tombaram para defender a Pátria. Na parte posterior, está grafada um dos versos musicais em bronze, da marcha 
de Guerra ‘Brasil’, de autoria do campista Dr. Thiers Cardoso. Na parte frontal, há uma coroa de louros, em bronze, 
onde está grafado a seguinte legenda: “Campos, a glória eterna dos que lutaram pela Pátria”. 
16 A participação de Campos dos Goytacazes na Guerra do Paraguai, notadamente dos Voluntários da Pátria, é 
relatada por Sousa (2014, p. 129-140). 
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1.4 A PRAÇA COMO PONTO E A PRAÇA VERDE 

 
A partir da Segunda Guerra Mundial a praça sofreu novas mudanças. Os bondes foram 

substituídos por trólebus (ônibus elétricos) que atuaram por pouco tempo na cidade, 

substituídos rapidamente pelos ônibus (CARVALHO, 2016). O ponto central dos ônibus 

localizava-se na Praça Quatro Jornadas (no trecho próximo ao chafariz), anexa à Praça São 

Salvador.  

Os antigos edifícios do entorno da praça, remanescentes dos demais períodos vividos na 

cidade, começaram a ser ameaçados pela construção de outros com uma arquitetura 

verticalizada e com um estilo contemporâneo ao momento. O pedido de tombamento dos 

edifícios da Santa Casa de Misericórdia e da Igreja Mãe dos Homens17, realizado no ano de 

1956, evidencia o desejo, em sentido contrário, de que os edifícios mais antigos dessem lugar 

aos novos, como relatado em documento citado por Vieira:  

 
Reconhecidos como foram os requisitos de valor histórico e arquitetônico da antiga 
Santa Casa de Campos, e da igreja contígua de N. Sra. Mãe dos Homens, torna-se 
conveniente proceder à inscrição dêsse conjunto no Livro do Tombo no 2, com o que 
se evitará, de resto, a possível demolição das duas construções do século XIX para 
dar lugar a um edifício de tipo comercial, como se pretende (2003, p.67). 

 

A praça começara a perder o prestígio tido em tempos anteriores, deixando de ser o local 

da burguesia. As práticas sociais e os encontros típicos da sociedade campista18 que outrora 

frequentava os cafés e espaços de encontro localizados no entorno da praça, se deslocaram para 

outros locais. Os restaurantes, bares e clubes fechados tais como o Saldanha da Gama, 

Automóvel Clube e Tênis Clube se tornam os novos lugares de encontro. 

A partir das décadas de 1970 e 1980 a cidade adentra em um novo momento econômico. 

A descoberta da bacia de petróleo na região de Campos atraiu mais pessoas para a cidade19, o 

que por consequência ocasionou maior demanda por serviços e novas atividades, além de exigir 

uma ampliação na estrutura urbana e de transporte. 

                                                
17 Entretanto, mesmo tendo sido tombados e regidos pela lei da preservação do patrimônio, poucos anos depois, 
ambos edifícios foram destombados e construído em seu lugar um grande estacionamento. 
18 Categoria discutida por Cunha (2007, p.4) para se referir às “famílias com poder econômico variado que, através 
de hábitos compartilhados, uniam-se compondo um só grupo: a ‘sociedade’ campista. Essas famílias 
relacionavam-se entre si por meio de um complexo e hierárquico sistema de prestígio, cabendo a cada uma lugares 
e papéis sociais bem definidos. O grupo compõe-se de abastados usineiros até comerciantes e professores que 
compartilham, por exemplo, dos mesmos salões dos clubes sociais de Campos e do mesmo espaço de vilegiatura: 
Atafona.”  
19 De acordo com dados do Censo Demográfico apresentado por Nunes (2016), a população urbana de Campos 
cresceu de 203.358 habitantes no ano de 1980 para 324.667 em 1991, um aumento de quase 63%. 
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Essas novas necessidades impulsionaram mudanças na cidade que puderam ser, mais 

uma vez, evidenciadas na Praça São Salvador, a qual passa a apresentar uma nova configuração 

física, com novos usos e funções. Foram destruídos alguns prédios icônicos do entorno a praça 

como a Igreja Mãe dos Homens e a Santa Casa de Misericórdia, dando lugar a um grande 

estacionamento. Além dessa mudança, apareceram edifícios altos que mudaram a antiga 

paisagem do local, como a sede do INSS (1972), a da Associação Comercial e Industrial de 

Campos (ACIC), que passou a ocupar um dos andares do então chamado Edifício Ninho das 

Águias (1983) e o Edifício Cidade de Campos (1987). 

Ademais, como podemos observar na Figura 16, foram instalados pontos de ônibus em 

ambos os lados da Praça Quatro Jornadas. Na mesma figura pode-se ver o estacionamento no 

espaço onde antes encontravam-se a Igreja Mãe dos Homens e a Santa Casa de Misericórdia. 

 
Figura 16: Fotografia da nova configuração da Praça Quatro Jornadas na década de 1970 

 
Fonte: Campos em Fotos, 2013 

 

 Percebe-se que as intervenções ocorridas nesse período transformaram a praça e parte 

do seu entorno, reconfigurando seus usos, com algum detrimento do caráter contemplativo do 

espaço, para enfatizar seu papel como um grande “ponto” de transporte na área central. 

Ao final da década de 1980, Anthony Matheus Garotinho, eleito prefeito de Campos, 

propôs novas mudanças na praça, visando a impulsionar a cidade para um caminho mais 

“moderno” e “democrático”, em oposição ao velho modelo político que vigorava desde a 

década de 1960, considerado por ele “oligárquico” e “elitista” (MATIAS, 2015, p. 2). Desse 

modo, a praça, alvo de representações estéticas e também políticas, passou por mais um 

momento de modernização e mudança de representação de valores (Figura 17). O objetivo do 
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novo projeto, de acordo com Rebel, era “ampliar seus espaços e integrá-las (as praças) à basílica 

Menor do Santíssimo Salvador” (apud MOTTA; SOUZA, 2010). 

 
Figura 17: Fotografia da Praça São Salvador nos anos de 1990 

 
Fonte: Jornal Folha da Manhã, 2018 

 

De acordo com Robba e Macedo, a ênfase das praças nesse momento recai numa 

tendência naturalista que visa a “amenizar as condições climáticas, da qualidade do ar e 

insolação” (2010, p.37). Além disso, o espaço passa a atuar como “articulador e centralizador 

da circulação de pedestres” (2010, p.37). Esse modelo de praça está baseado “na estruturação 

formal e funcional do espaço. Estares interligados e tridimensionalmente estruturados por 

elementos vegetais foram criados para conduzir e abrigar o usuário” (2010, p.38). De fato, 

conforme apontam os autores, “os espaços da praça moderna foram idealizados para a 

permanência e não o simples caminhar dos transeuntes” (2010, p.37). 

A respeito das mudanças empreendidas na Praça São Salvador, explica Rebel (apud 

Motta e Souza, 2010, p. 32): 

 
Essa reforma deu uma configuração às praças de maneira a poderem ser utilizadas 
como um lugar de lazer e permanência, sobretudo em dias quentes, pois, valorizou-se 
a presença de árvores e bancos de madeira e um calçadão em mosaico português (...) 
A intervenção deste projeto mostrou uma preocupação com a revitalização do verde 
no centro da cidade. Foram plantadas ‘155 árvores de 13 espécies nas praças, além de 
palmeiras e trepadeiras’.  

 

Dessa forma, a alteração na forma física da praça é acompanhada da mudança de uso e 

de novas formas de apropriação, de modo a propiciar a permanência do usuário e a oferecer 

uma estética que valoriza a presença de vegetação. 
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1.5 A PRAÇA CONTEMPORÂNEA 

 

Nos anos 2000, mais especificamente entre os anos de 2004 e 2005, a Praça São 

Salvador passou por uma nova transformação estética, assumindo a forma que conhecemos 

atualmente (Figura 18).  

 
Figura 18: Fotografia da Praça São Salvador após reforma de 2005 

 
Fonte: Campos em Fotos, 2010 

 

O desejo de um projeto de revitalização para área central já era discutido e debatido pela 

CARJOPA (Confraria de Amigos da Rua João Pessoa20), pela CDL (Câmara de Dirigente 

Lojistas) e pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campos) desde os anos de 1996 

(PAES, 2016). 

Segundo Paes (2016, s/p), no ano de 2001 a prefeitura anunciou o que fora considerado 

como um “megaprojeto para planejar o futuro (...) um pacote de choque urbanístico e social, 

que não tem cronograma e nem recursos definidos”. Dentre os pontos abordados, o projeto 

previa que “a Praça do S.S. Salvador terá ares de Praça de São Marcos em Veneza e a pirâmide 

de vidro no centro da cidade será como a do Louvre em Paris” (PAES, 2016, s/p). Um dos 

objetivos do plano era atender aos anseios dos comerciantes para que as lojas pudessem ficar 

abertas até mais tarde e os clientes “pudessem andar com mais segurança” na área central 

(PAES, 2016, s/p).  

                                                
20 A Rua João Pessoa, localizada na área central da cidade e próxima a Praça São Salvador, é uma das mais antigas 
da cidade a abrigar comércio e serviços. 
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As obras da Praça São Salvador foram iniciadas no ano de 2004, sob o comando do 

prefeito Arnaldo Viana e concluídas no ano de 2005, no mandato de Carlos Alberto Campista. 

Durante esse período, a cidade passava por um momento de grande crescimento econômico, 

proporcionado pelo aumento da arrecadação de royalties oriundos da atividade petrolífera. 

Assim, não só a Praça São Salvador, mas toda a cidade se viu em um momento de novas 

esperanças e desejos, trazidos pela expectativa de crescimento econômico. 

 Orçada em 46 milhões de reais, a renovação da praça compreendeu a retirada de árvores, 

a substituição dos antigos bancos com encostos por novos em formato de caixão e a mudança 

do antigo piso de pedra portuguesa para um piso de granito. Como explicam Barbosa e Linhares 

(apud JORGE, 2014/2015, p.15): 

 
Dentre as principais ações ou características do projeto estavam um tratamento de piso 
moderno, eficiente e duradouro, a recuperação dos antigos mosaicos da paginação de 
pisos, a ordenação do transito envoltório, parqueamento e demais atividades, 
renovação do mobiliário urbano com simplicidade e modernidade, revisão da 
iluminação pública, contrastando detalhes de simplicidade e modernidade com a 
utilização de postes tradicionais, eliminação de elementos não originais da Praça, tais 
como o exótico pinheiro de Natal que encobria a fachada da Igreja, implantação de 
paisagismo com palmeiras imperiais, pavimentação do chafariz, entre outras.  
 

A nova linguagem que a praça passou a adotar responde a questões que os espaços 

públicos em geral enfrentam ao fim do segundo milênio. A intensificação de uma série de 

problemas urbanísticos, tais como “o aumento do volume do tráfico de veículos e pessoas, a 

escalada da violência, a degradação progressiva do ecossistema urbano e da qualidade de vida 

na cidade, além da dificuldade de gerenciamento de complexos urbanísticos tão grandes” 

(ROBBA; MACEDO, 2010, p.41), demandaram dos planejadores e projetistas novas soluções.  

Dessa forma, o espaço é construído visando a abarcar o intenso fluxo de pedestres, 

assumindo a “vocação de área de passagem” (ROBBA; MACEDO, 2010, p.41), e a “minimizar 

a obstrução do fluxo, criando grandes pisos e esplanadas de circulação” (ROBBA; MACEDO, 

2010, p.41). Exigem-se dos programas uma flexibilidade de adaptação para a variedade de 

apropriações e ressignificações por parte dos usuários. 

No entanto, a remodelação da Praça São Salvador foi alvo de críticas entre alguns grupos 

da cidade. Segundo Paes (2016, s/p): 

 
Os camelôs que ocupavam área próxima à Agência dos Correios, se sentiram 
prejudicados (O DIÁRIO, 05/12/04), além deles, alguns comerciantes também se 
queixaram. Os comerciantes, com estabelecimentos no entorno da praça, se sentiram 
lesados, pois sem acordo prévio para as obras, não puderam tomar providências a 
respeito das vendas, prejudicadas por falta de acesso do público (O DIÁRIO, 14/02/05 
e 24/04/05). A população reclama a falta de árvores na nova praça. Elas abrigavam 
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em suas sombras, o encontro de campistas de várias idades, que apreciavam uma 
conversa à brisa do vento nordeste (Folha da Manhã, 23/03/05).  

 

A nova forma causou estranhamento em especial entre certos intelectuais, a exemplo do 

professor Aristides Sofiatti, para o qual “é a fisionomia mais feia que a praça apresentou em 

toda a sua história” (Blog Pense Diferente, 2013). A seu turno, o pesquisador Leonardo 

Vasconcellos relata ao Jornal Terceira Via (2019) o seguinte: 

 
Na minha concepção, a praça pós-gestão de Arnaldo Viana é um equívoco. Temos 
uma cidade muito quente. É inconcebível tirar as árvores e plantar palmeiras outra vez 
que não oferecem sombra e conforto térmico. Ali só é possível ficar um período da 
manhã e à noite. Não é praça de convivência. Na Europa funciona por ser região fria. 
A São Salvador atual foi inspirada em uma praça de Nice, na França. 

 

A proposta de sua revitalização promovia visibilidade para os feitos da administração 

municipal e pretendia atrair a população de volta para os espaços do comércio tradicional da 

cidade. Em outras palavras, o objetivo era modernizar a área e atrair os consumidores de volta 

ao centro. A cidade passava por uma mudança no perfil do comércio e dos consumidores. A 

chegada de novos shopping centers e franquias internacionais instaladas em outras regiões 

afastadas do centro, bem como a valorização da Avenida Pelinca como nova representação de 

centralidade comercial, tirava da antiga região o prestígio e efervescência tão característicos21. 

Dividida entre opiniões e demandas, a Praça São Salvador se transformou e, juntamente 

com ela, os seus usos e apropriações. A partir da exposição da morfologia da praça apreende-

se que o seu espaço pode ser compreendido como um organismo que se modifica junto com as 

transformações ocorridas no espaço urbano sob os diferentes contextos históricos vividos na 

cidade. Ressalte-se que, por mais profundas que tenham sido as alterações físicas ocorridas ao 

longo de sua história, o espaço conserva elementos específicos de outros tempos, tais como o 

seu próprio perímetro retangular, definido ainda no período colonial, o edifício no seu entorno, 

remanescente do final do século XVIII, que abrigou a casa do Visconde de Araruama e onde 

hoje se situa o Museu Histórico de Campos, bem como os demais exemplares construídos no 

início e meados do século XX, o Chafariz Belga e o Monumento aos Expedicionários de Guerra. 

O fato de a Praça São Salvador ser uma construção histórica confere a ela sentidos e 

tonalidades afetivas (THIBAUD, 2012b, p.9) que podem ser lidos e interpretados pelas suas 

diversas camadas temporais. As lembranças de como foi a praça em outras épocas podem criar 

um olhar crítico sobre a sua atual forma plástica e seus usos; o sentimento nostálgico conduz a 

                                                
21 Segundo a historiadora Sylvia Paes (2016, s/p), desde o ano de 1996 os jornais locais publicam notícias sobre o 
esvaziamento do centro como área comercial. 
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eventuais denúncias de que a praça atualmente perdeu as suas características de convivência, 

sociabilidade e ponto tradicional de encontro.  

Feita esta exposição inicial da formação da Praça São Salvador e a partir da análise do 

seu contemporâneo ambiente construído, associado aos usos, apropriações e práticas sociais 

que nele ocorrem atualmente, buscaremos compreender os atuais sentidos conferidos ao espaço 

por meio da observação da experiência sensível de seus públicos.  
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2. O ESPAÇO DAS PRAÇAS: AS AMBIÊNCIAS DA PRAÇA SÃO SALVADOR E DA 

PRAÇA QUATRO JORNADAS  

  

 As transformações da Praça São Salvador, descritas no capítulo anterior, incidiram nos 

usos, nos perfis dos públicos que a frequentam e nas suas apropriações, bem como nas 

percepções sensoriais de seu espaço22. De fato, “o ambiente urbano não pode ser definido como 

um conteúdo neutro e homogêneo dentro do qual se inscrevem as práticas, ao contrário, provém 

de um meio ecológico heterogêneo formador de práticas que o afetam em retorno” (THIBAUD, 

2012a, p. 27-28). 

Partindo dessa hipótese, compreendemos que as experiências que ocorrem na praça não 

podem ser analisadas sem considerarmos a ideia de ambiências do local. Em outros termos, a 

compreensão dos componentes materiais e das sensações causadas por eles no espaço público 

permite que pensemos em termos de contexto, na medida em que reconhecemos o caráter 

encarnado das atividades que nele ocorrem, o que evidencia a relação existente entre ambiente 

construído e experiências urbanas. 

 A noção de ambiência é interdisciplinar e destaca especialmente “a importância da 

percepção sensível e da experiência estética” (AUGOYARD, apud THIBAUD, 2012b, p.9) que 

são vivenciadas pelos citadinos nos espaços públicos. Por outro lado, é válido asseverar que, 

“se os citadinos se apoiam nos recursos do lugar para desenvolver suas atividades, estes não 

são puros receptáculos. Com efeito, os modos de agir em público são em si produtores de 

ambiências na medida em que ampliam ou neutralizam certos fenômenos sensíveis (...)” 

(THIBAUD, 2012a, p. 28). Assim, pode-se dizer que “o público tem esta dupla capacidade de 

‘estar na ambiência’ e de ‘fazer ambiência’” (THIBAUD, 2012a, p. 28). Dessa forma, a 

compreensão emerge entre “os aportes das ciências humanas e sociais que passam a se articular 

com os campos de planejamento, projeto e engenharia” (THIBAUD, 2012b, p.9). A respeito de 

tal abordagem, prossegue Thibaud: 

 
Trata-se de um eixo de pesquisa de conexões transversais entre as formas sensoriais, 
espaciais e sociais. Assim, a abordagem das ambiências busca se livrar das 
perspectivas normativas; distingue-se das abordagens excessivamente positivistas e 

                                                
22 Segundo Thibaud (2012b, p.3-4): “Mudanças tão profundas na vida urbana demandam novas perspectivas 
teóricas e novos modelos de inteligibilidade para descrevê-las. Dentre esses modelos, podemos apontar um 
crescente interesse pelo ambiente sensorial dos espaços habitados (...) Em outros termos, questões de ordem 
estética não têm mais aparecido como secundárias ou subordinadas, elas estão claramente se tornando um elemento 
chave no pensamento urbano contemporâneo (...) Trata-se, enfim, das próprias materialidades da cidade que 
passam pelo crivo da percepção sensorial e revelam as qualidades do que é vivido no ambiente construído (...) nos 
parece evidente que a percepção sensível seja o caminho não só possível mas, de fato, inevitável para os 
pesquisadores que buscam captar e restituir a concretude da experiência urbana.” 
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de uma orientação estritamente psicofísica; ela enfatiza a atividade da percepção dos 
sujeitos e o papel das práticas sociais na concepção sensível do ambiente construído 
permitindo, dessa forma, que se preste maior atenção às tonalidades afetivas da vida 
urbana. (THIBAUD, 2012b, p.9) 
 

Thibaud alerta ainda para o fato de que o conceito de ambiência não seria algo dado e 

passível de ser limitado (2012b, p.14). Nesse sentido, o autor explica que “a ambiência não 

pode ser reduzida a uma soma de fatores localizados com precisão, mas ela é capaz de ‘colorir’ 

a globalidade de uma situação, propagando-se e espalhando-se pelo ambiente (...) mobilizando 

o corpo do passante e o colocando em relação com o lugar” (THIBAUD, 2012a, p.27).  

Em suma, a ambiência pode ser definida como “espaço-tempo experimentado pelos 

sentidos” (THIBAUD, 2012b, p.9). Em termos empíricos, podem-se explorar as ambiências por 

meio de “suas próprias categorias de análise (efeitos sonoros, objetos, ambientes, configurações 

sensíveis) e seus próprios métodos de investigação in situ (percursos comentados, observações 

recorrentes, reativação sonoro, etnografia sensível)” (THIBAUD, 2012b, p.9). 

Para fins de exposição do contexto sensível que permeia as experiências da Praça São 

Salvador, dividiremos a análise das ambiências em dois capítulos23. Primeiramente, 

analisaremos as materialidades e percepções dos usuários a partir dos espaços e suas 

características, tais como insolação, conforto térmico, iluminação, escala, materiais de 

revestimento e equipamentos urbanos. Além disso, elegemos os seguintes tipos de arranjos 

analíticos: as praças durante o período diurno dos dias de semana e finais de semana; as praças 

durante o período noturno de finais de semana.  

 

2.1 A PAISAGEM DAS PRAÇAS  

  

 A paisagem do entorno das Praças São Salvador e Quatro Jornadas revela parte dos 

distintos contextos vividos na cidade, o que faz com a sua geografia represente a “história de 

cotidianos sucessivos” (SANTOS, 2002, p.1). Por meio da observação dos conjuntos 

arquitetônicos edificados e de suas técnicas podemos ler parte das narrativas constituintes do 

local, edificada por sobreposições e acúmulos materiais que evidenciam a presença dos tempos 

urbanos experimentados outrora e atualmente no contexto da cidade (Figura 19). 

                                                
23 No próximo capítulo, apresentaremos os usos que ocorrem nos contextos aqui abordados. De todo modo, 
esclarecemos que “a ambiência não é redutível a um ambiente vazio ou abandonado, ela não existe previamente 
às atividades que o animam. Da mesma forma, a ambiência não é redutível às praticas deslocalizadas ou 
desencarnadas, estas não precedem o ambiente a partir do qual se atualizam” (THIBAUD, 2012a, p.29). Assim, 
ambiente e usos necessitam ser considerados conjuntamente, porém, a escolha no formato da exposição se deve à 
organização do trabalho. Nesse sentido, o entendimento completo das ambiências da praça só será obtido quando 
materialidades, percepções e usos forem associados e lidos de forma entrelaçada.  
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Figura 19: Colagem da paisagem da Praça São Salvador e Quatro Jornadas24 

 
Fonte: autoria própria; desenho livre, sem escala, 2019 

 

A arquitetura eclética dos antigos sobrados, datados do final do século XIX, com 

influência francesa e alguns elementos da cultura portuguesa (PUGLIA, 2011, p.42), convive 

com os modelos modernos de meados do século XX, cuja linguagem estética visava a traduzir 

ideais de progresso e desenvolvimento do município. Junto a esses exemplares, somam-se os 

modelos mais contemporâneos com suas fachadas envidraçadas e técnicas atuais. 

Além dos edifícios do entorno, a própria praça também se torna expressão dessas 

distintas camadas temporais. Desse modo, os bancos feitos de granito, com design 

contemporâneo em estilo de “caixão” (2004), estão ao lado do antigo Chafariz Belga (1904), 

do Monumento ao Expedicionário (1947) e dos antigos postes de iluminação. 

Na Praça São Salvador estão localizados três dos mais importantes edifícios históricos 

da cidade tombados pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural): o Solar do 

Visconde de Araruama (século XVIII), onde atualmente está instalado o Museu Histórico de 

Campos; o Hotel Gaspar (1830), hoje desativado; e o prédio da Lyra de Apolo (1912), no qual 

                                                
24 Como mostra o mapa, as praças podem ser distinguidas segundo os símbolos construídos em seus espaços. A 
Praça São Salvador abriga o Monumento ao Expedicionário e na Quatro Jornadas está o Chafariz Belga.  
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todavia são realizados ensaios do grupo musical de mesmo nome. Os demais edifícios históricos 

do entorno da praça são tombados pelo COPPAM (Conselho de Preservação do Patrimônio 

Arquitetônico Municipal). A despeito de seus estilos arquitetônicos e datas de construção, 

alguns desses edifícios foram ressignificados e atualmente apresentam novos usos, 

predominantemente voltados para a oferta de produtos e serviços. Outros, entretanto, não 

conseguiram resistir às transformações impostas pelos tempos atuais estão desocupados25. O 

mapa a seguir (Figura 20) indica os edifícios localizados no entorno da praça e seus atuais usos 

e funções, bem como aqueles que se encontram desativados.  

 
Figura 20: Mapa com tipologia de usos dos edifícios do entorno da Praça São Salvador e Quatro Jornadas 

 
Fonte: autoria própria com base em mapa do Google Maps; desenho livre, sem escala, 2019 

 

Como se observa acima, as funções dos edifícios localizados no entorno da praça e na 

área central como um todo se resumem basicamente às atividades comerciais e de serviço. O 

único contraponto são os bares e restaurantes localizados no edifício Plaza Shopping26, que 

permanecem abertos após o horário comercial (após as 18h). Em razão disso, há um grande 

                                                
25 Dentre outros prédios desocupados do entorno, destacam-se o edifício do antigo Hotel Gaspar, o sobrado 
localizado ao seu lado e o prédio onde outrora fora a loja da Foto Central Kodak. Todos esses edifícios são 
históricos e, portanto, regidos pelas leis de proteção ao patrimônio. Cabe salientar que, se as políticas de 
preservação dos edifícios conservam seus traços originais e característicos, por vezes fazem com que o prédio 
tenha um alto custo de manutenção e burocratização na adaptação de seus usos. Ademais, a falta de incentivos e 
contrapartidas dos poderes públicos para a conservação desses exemplares inviabiliza, em alguns casos, a 
ressignificação desses patrimônios, que passam a constituir apenas edifícios de fachadas. Mais sobre a questão da 
preservação do patrimônio no Brasil, no artigo: < https://www.insper.edu.br/conhecimento/politicas-
publicas/patrimonio-historico-brasileiro/>, acessado em 10 jun. 2019. 
26 O Plaza Shopping, inaugurado no ano de 2012, é um edifício garagem que possui lojas, bares e restaurantes em 
seu andar térreo, voltados de frente para a Praça Quatro Jornadas. 
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contraste de usos e públicos que frequentam a praça durante o dia e à noite, bem como nos dias 

de semana e aos finais de semana, o que será mais detalhado adiante.  

Outro ponto que incide nas mudanças de usos e apropriações está relacionado com os 

aspectos naturais do lugar, tais como insolação ou chuva, e a forma como eles interagem com 

os elementos arquitetônicos da praça, criando distintos contextos sensoriais-motores que 

recaem nas experiências sensíveis dos usuários. Acerca desses fatores, como já abordado, a 

análise da arquitetura e de seus componentes materiais respondem às distintas configurações 

do espaço e às formas com que incidem nas percepções e sensações evocadas nos usuários.  

 

2.2 AS PRAÇAS SÃO SALVADOR E QUATRO JORNADAS: DOIS NOMES E DUAS 

PRAÇAS  

  

 Ao longo da presente exposição, o emprego do nome Praça São Salvador por vezes fez 

ofuscar o da Praça Quatro Jornadas, generalizando os espaços como se fossem apenas um. De 

fato, essa associação das praças faz sentido, já que, além da proximidade física, há semelhanças 

entre os ambientes. Todavia, com um olhar mais atento, percebemos que também é possível 

encontrar diferenças e que estas incidem diretamente nos usos de ambos os lugares. Para ilustrar 

esses dois tipos de situação (semelhança e diferença entre as praças), apresentaremos contextos 

em que ora os espaços se misturam, ora se separam, evidenciando as suas especificidades e a 

forma como incidem nos usuários e em suas apropriações do lugar. 

Durante o período diurno, as praças apresentam características e usos bastante similares: 

ambas possuem poucas áreas de proteção solar, fato que incide diretamente nas formas de 

apropriações dos lugares. A projeção das sombras conferida pelas palmeiras é escassa e recai 

apenas no seu entorno próximo, atingindo no máximo alguma parte do banco vizinho. Em dias 

quentes e com alta incidência solar (isto é, durante a maior parte do ano na cidade), a falta de 

sombra confere às praças o apelido de “forno de micro-ondas”.  

Somado a isso, o piso de granito e os bancos revestidos da mesma pedra, com design de 

plintos ou “caixões”, absorvem o calor e esquentam junto com o ambiente27. As praças 

                                                
27 Os bancos de ambas as praças apresentam o mesmo design e material. Entretanto, as suas características são 
criticadas como não sendo as mais confortáveis e ideais para o corpo humano. Segundo Gehl (2013, p.140-144), 
“o conforto ao se sentar influi na escola dos bancos e na duração da permanência (...) o desenho das cadeiras 
também influi no conforto, claro, assim como os materiais e propriedades de isolamento e permeabilidade dos 
assentos (...) um mobiliário urbano confortável, de preferência com encosto e braços, assim como elaborado em 
materiais confortáveis, faz a diferença para que as pessoas optem por sentar-se num dado espaço urbano e ali 
permanecer por algum tempo”. O mesmo autor acrescenta que “os bancos são muitas vezes projetados como 
plintos ou ‘caixões’, combinando com blocos e concreto, mas não com as pessoas que poderiam se sentar neles. 
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apresentam uma “expressão árida e nem um pouco agradável”, como nos disse uma 

interlocutora. Assim, durante a parte mais quente do dia, o espaço assume um caráter de lugar 

de passagem e o uso mais frequente é o de transeuntes que usam a esplanada das praças como 

uma forma de “cortar caminho” (Figura 21). 

 
Figura 21: Colagem de fotografias de transeuntes nas praças em um dia de semana ensolarado 

 
Fonte: autoria própria, 2019 

 

Embora a maior parte dos usuários durante o horário de alta intensidade solar sejam 

transeuntes, também é possível encontrar taxistas nos seus pontos e algumas pessoas que 

utilizam os bancos da praça. Pude perceber que quase todos esses usuários se orientam segundo 

as áreas sombreadas existentes no espaço, ocupando os lugares sobre os quais as palmeiras 

projetam sombras. Os corpos das pessoas, tentando se adaptar aos poucos espaços com 

sombras, não parecem relaxados ou confortáveis. Os usuários se equilibram na aresta de um 

banco ou permanecem em pé quando a sombra não coincide com o lugar de assento (Figura 

22). 

 

 

 

 

 

                                                
Mesmo que o mármore ou granito envelheçam lindamente (...) sem encosto, ninguém fica muito tempo” (GEHL, 
2013, p.144). 
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Figura 22: Colagem de fotografias de usos da praça durante um dia de semana ensolarado 

 
Fonte: autoria própria, 2019 

 

Durante o período do final da tarde, mais sombras começam a surgir e é possível avistar 

um ou mais pessoas que permanecem por algum tempo na praça. A sombra projeta-se 

inicialmente na lateral próxima ao Museu de Campos, enquanto o outro lado, próximo aos 

edifícios de estilo moderno, permanece exposto ao sol. A praça, então, se divide: em uma de 

suas faces as pessoas começam ocupando os bancos e o lugar assume um caráter de 

permanência. Muitos estudantes, ambulantes, idosos e pessoas uniformizadas com roupas de 

seus trabalhos comendo pipoca ou biscoito são avistadas ali durante essa parte do dia; já no 

outro lado, exposto ao sol, os bancos ficam desocupados e o lugar assume um caráter de 

passagem (Figura 23).  

 
Figura 23: Colagem de fotografias de usos da praça durante um final da tarde 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 
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Em dias chuvosos, configura-se outro contexto. A falta de proteção ou áreas de tapagem 

inviabiliza os usos do lugar e faz com que os transeuntes caminhem num passo apressado para 

evitar a chuva. Além disso, o piso de pedra escorregadia torna as quedas frequentes, criando 

nas pessoas a sensação de insegurança ao caminhar pelo local. Mesmo havendo um caminho 

com pavimentação antiderrapante, a falta de sinalização sobre a presença de tal revestimento 

faz com que muitos desconheçam a existência desse percurso (Figura 24). 
 

Figura 24: Colagem de fotografias de transeuntes nas praças em um dia de semana chuvoso 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Nos finais de semana (sábados e domingos) e nos feriados, os espaços de ambas as 

praças ficam mais vazios. O comércio da área central funciona parcialmente aos sábados, com 

a maior parte das lojas fechando a partir das 13 horas. Após esse horário, quase todos os 

usuários, além dos moradores de rua, são taxistas e transeuntes que estão indo embora da área 

central. O ritmo dos que transitam é mais lento e a praça parece descansar junto com os 

trabalhadores. 

O grande impacto na mudança de contexto da praça não advém somente de um menor 

número de usuários em sua esplanada, mas do vazio presente no entorno. A quantidade de 

carros e pessoas nas calçadas reduz consideravelmente, bem como a movimentação típica que 

caracteriza o lugar durante os dias de semana. Neste período, o som da praça não são mais os 

barulhentos ruídos da semana, e sim dos pássaros que pousaram nas árvores ou no chão da 

praça. Os taxistas, também sem muitas corridas, aproveitam para jogar comida aos pombos, 

enquanto conversam embaixo da sombra de alguma palmeira (Figura 25). 
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Figura 25: Colagem de fotografias da praça numa tarde de sábado 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Durante o período noturno, principalmente aos finais de semana, as praças apresentam 

características e usos bastante distintos, marcando um outro tipo de configuração e 

evidenciando a separação existente entre os seus espaços. As pluralidades de usos tomam conta 

dos locais e, com isso, as especificidades próprias de cada um passam a importar para a escolha 

de seus usuários. As diferenças se tornam perceptíveis com relação às suas escalas, à iluminação 

e, consequentemente, nos usos. 

Os usos observados durante o período diurno em ambas as praças foram homogêneos, 

não se verificando uma grande diferença de caráter de atividades entre as esplanadas das Praças 

São Salvador e Quatro Jornadas. As pessoas basicamente se apropriavam dos espaços para usar 

os bancos – com efeito, o principal elemento norteador das escolhas entre uma praça ou outra 

eram as áreas disponíveis de sombra e lugares para sentar. Já os usos dos espaços durante o 

período noturno, sobretudo nos finais de semana, mostraram-se muito mais heterogêneos em 

termos de caráter de atividades. Dessa forma, observou-se que as características dos lugares 

incidiam diretamente sobre as apropriações dos espaços.  

O mapa a seguir (Figura 26) traz os elementos presentes no espaço que influenciam as 

percepções e situações daqueles que utilizam os locais. Vale ressaltar que a Praça Quatro 

Jornadas é identificada pela presença do Chafariz Belga no seu centro e a Praça São Salvador, 

pelo Monumento ao Expedicionário. 
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Figura 26: Mapa com os elementos arquitetônicos das Praças São Salvador e Quatro Jornadas 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

O mapa dos elementos construídos nas praças aponta os equipamentos urbanos e a 

vegetação, bem como representam as dimensões dos dois espaços. Percebe-se de plano que os 

bancos e a vegetação estão distribuídos de forma proporcional nos ambientes. Entretanto, há 

uma grande diferença na distribuição dos postes de iluminação e nos tamanhos das esplanadas 

das praças, características que incidirão na aclimatação28 dos ambientes durante o período 

noturno. 

O processo de aclimatação, segundo nos explica Thibaud (2012a, p.33), envolve “os 

sentimentos de ‘plano de fundo’29, que podemos tematizar em termos de afetividade. Desse 

ponto de vista, a ambiência (...) provém muito mais de uma sinergia entre os sentidos fazendo 

apelo ao aspecto emocional de uma situação”. Dessa forma, a iluminação e o caráter que ela 

confere aos espaços das praças São Salvador e Quatro Jornadas qualificam a tonalidade 

dominante do lugar (THIBAUD, 2012a, p.33-34) e incidem nas apropriações das praças.  

Os postes presentes nas praças possuem duas tipologias. Aqueles que incidem 

iluminação sobre a praça são indicados por pontos vermelhos. Já os postes cuja luz é voltada 

para a rua são representados por pontos marrons. 

                                                
28 A aclimatação “refere-se a uma ressonância das ambiências e dos comportamentos, de modo que se torna 
impossível dissociar uns dos outros. Neste caso, a atividade dos citadinos se adequa tanto quanto possível ao 
contexto sensível do lugar, ela apenas expressa ao seu modo a ambiência existente.” (THIBAUD, 2012a, p.30) 
29 “A noção de ‘sentimento de plano de fundo’ foi desenvolvida várias vezes na neurociência por Damasio (1996, 
1999) para dar conta de nosso estado mental e de nosso humor, para valorizar nossa capacidade de avaliar mais 
ou menos conscientemente o estado de ‘tônus físico geral de nosso organismo’ (cansaço, exaltação, doença, tensão, 
relaxamento, etc.)” (THIBAUD, 2012a, p.33) 
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Os postes com iluminação voltada para a praça têm altura de aproximadamente 2,50 m. 

A luz incide no piso e clareia o espaço, iluminando o centro da praça. Eles se localizam 

praticamente por toda a extensão da esplanada da Praça São Salvador30. A aclimatação 

iluminada da referida praça e a sensação de que o ambiente está aceso atraem atividades de 

cunho mais ativo para esse espaço. 

Os postes com iluminação incidente sobre a rua possuem altura de aproximadamente 10 

metros e se localizam nas extremidades das praças. Ao invés de suas lâmpadas estarem voltadas 

para a área central das esplanadas, estas se voltam para as ruas, provocando pouco impacto na 

iluminação dos pisos dos ambientes. As duas praças possuem essa tipologia de poste, mas a 

Praça Quatro Jornadas conta praticamente apenas com a iluminação conferida por ele. Assim, 

a aclimatação intimista da referida praça e a sensação de que o ambiente está apagado atraem 

atividades de cunho mais contemplativo e calmo para esse espaço. 

Somada à sensação conferida pela iluminação, a extensão e o efeito de amplitude31 das 

praças também incidem na constituição das aclimatações e na apropriação dos lugares. Thibaud 

(2012a, p.32) evidencia a capacidade da ambiência de “evocar as qualidades de movimentos 

específicos (...) e colocar o corpo em certa disposição”, acrescentando que a “ressonância do 

espaço do próprio corpo e do espaço do mundo ambiente se organiza com base em esboços 

motores32 constitutivos da experiência sensível” (THIBAUD, 2012a, p.32-33). Em paralelo, 

Gehl (2013, p.163) afirma que “as relações espaciais e as dimensões têm uma influência 

decisiva em nossa experiência de lugar e em nosso desejo de nos movimentarmos ou 

permanecermos bem ali”, salientando que “o dimensionamento dos espaços é um fator crucial 

para sua função como arcabouço das atividades humanas” (2013, p.163). 

                                                
30 A Praça São Salvador possui dezoito exemplares desse tipo de poste. A Praça Quatro Jornadas, no entanto, 
apenas dois. 
31 A amplitude é explicada por Thibaud (2012a, p.32) como sendo “o modo de envolvimento do corpo implicando 
um movimento de diástole e sístole, de compressão e expansão. A compressão remete ao sentimento de ser 
‘estreitado’, ‘esmagado’, ‘fechado’, ‘pesado’, ‘apertado’, ‘afundado’. Esta forma de encolhimento do espaço 
vivido provém de um estado do próprio corpo combinado a um feixe de condições ambientais (...) este fenômeno 
só se deixa verdadeiramente apreender em relação ao fenômeno contrário, de expansão, que aparece quando um 
horizonte se libera, quando um jogo de espelhos e reflexos dilata o espaço visual, quando uma abertura dá acesso 
ao ar livre ou quando o ambiente sonoro se torna mais inteligível. Neste caso, o sujeito tem a tendência de se abrir 
e reencontrar um envergadura, uma ‘zona de conforto’ que havia momentaneamente perdido.” 
32 Também de acordo com Thibaud (2012a, p.33): “A ideia de esboços motores permite acentuar a importância do 
tronco (mais do que as extremidades do corpo) como núcleo motor principal e centro da expressão essencial do 
sujeito. Desde meados do século XIX o ator e músico François Delsarte já havia evidenciado o lugar fundamental 
do dorso enquanto poder de expressão e de simbolização do corpo em movimento. Um século mais tarde, Erwin 
Straus e Ludwig Binswanger reconduziram esta análise mostrando como o movimento do tronco domina o 
conjunto dos movimentos corporais e remete a nossa forma de estar no mundo.” 
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Com aproximadamente o dobro do comprimento33 da Praça Quatro Jornadas, a extensão 

da Praça São Salvador torna possível os usos mais velozes e que requerem espaços maiores. 

Assim, a tonalidade afetiva, caracterizada anteriormente como acesa, se alia à amplitude do 

espaço, atraindo para essa praça aqueles que querem movimento e ação (Figura 27). 

 
Figura 27: Colagem de fotografias dos usos da praça São Salvador em noites de final de semana 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Durante as noites, principalmente aos finais de semana, podemos encontrar na praça 

crianças andando de bicicleta, carrinhos elétricos ou brincando de correr, jovens fazendo 

manobras de bicicleta e grupos de pessoas andando de patins e skate. O som da praça é bastante 

peculiar e vem da mistura de gritos e risadas de crianças, barulho dos motores dos carrinhos 

infantis, skates batendo o chão e freios das bicicletas dos jovens que fazem manobras no local. 

A liberdade expressada pelos movimentos amplos vivenciados pelos seus usuários confere a 

essa praça a sensação de um lugar de caráter animado e em movimento34. 

                                                
33 Conforme medição das esplanadas das praças por meio da imagem aérea dos espaços obtidos pelo Google Earth, 
o comprimento da Praça São Salvador é de aproximadamente 115m e o da Quatro Jornadas, 61m.  
34 Segundo Thibaud (2012a, p.36-37), em determinadas ocasiões “os indivíduos adotam ritmos e estilos de 
comportamentos partilhados, variáveis conforme os lugares e as circunstâncias (...) os gestos de cada um fazem 
parte de um movimento conjunto e impulsionam uns aos outros (...) O mecanismo de ajustamento corporal consiste 
em adaptar seu comportamento às condições e circunstancias locais. Segundo os lugares, os passantes começam a 
cochichar ou, ao contrario, a levantar a voz, a baixar o tom ou a falar alto. Tudo se passa como se a ambiência em 
questão devesse ser prolongada coletivamente, como se uma injunção tácita incitasse o público a ajustar seu 
comportamento de modo a se adequar ao de outrem. Da mesma maneira, os espaços urbanos se distinguem uns 
dos outros por evocarem diversos tipos de passos (...) Se o espaço público promove uma grande diversidade de 
atividades e de práticas, estas participam, porém, de um mesmo estilo de comportamento, de um ritmo de conjunto 
que lhes confere um colorido local. Em suma, a ambiência conduz localmente as maneiras de partilhar. Em outras 
palavras, o acordo rítmico que se estabelece numa ambiência provém de uma disposição temporal dos corpos 
permitindo a existência de um mundo comum.” 
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Em contraste, o diminuto espaço da Praça Quatro Jornadas atrai aqueles que não 

desejam utilizá-lo para grandes movimentos. A tonalidade afetiva, caracterizada anteriormente 

como apagada, alia-se à escala do espaço, acenando para os que querem uma conversa mais 

intimista ou simplesmente se sentar em um lugar mais calmo e tranquilo (Figura 28). 

 
Figura 28: Colagem de fotografias dos usos da praça Quatro Jornadas em noites de final de semana 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

No período da noite podemos encontrar pessoas sozinhas, casais de namorados ou 

famílias. O espaço é silencioso, as pessoas falam baixo e não é possível ouvir o que estão 

conversando. Além disso, não há muito movimento nessa praça; os que a utilizam, na maioria 

das vezes, fazem-no sentados. Outro aspecto dessa praça é a presença do Chafariz Belga e a 

forma como as pessoas se apropriam da sua mureta para utilizá-la como banco35. É mais comum 

ver pessoas sentadas na borda do chafariz que nos bancos dessa praça. 

Não apenas as ambiências das praças se caracterizam por usos específicos durante o 

período diurno e noturno, como também as do seu entorno. O fato de os edifícios localizados 

ao redor da praça se voltarem praticamente às atividades comerciais, que cessam a partir das 

18h, proporciona que as suas marquises e calçadas sejam ressignificadas por outras pessoas 

depois do horário comercial. Nesse sentido, assevera Thibaud (2012a, p.38) que “a atividade 

dos citadinos opera como um filtro ou um amplificador das possibilidades práticas que oferece 

o espaço.” Ainda segundo o autor: “Afirmar a capacidade do público de apreender as 

                                                
35 Gehl (2013, p.142) ressalta que, no espaço público, “além de assentos primários confortáveis e bem colocados, 
muitas opções secundárias são necessárias, locais onde as pessoas possam se sentar, descansar e olhar em volta de 
um modo mais informal e espontâneo.” 
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amenidades sensíveis de um lugar conduz, assim, a reconhecer o caráter variável e 

circunstancial do ambiente construído” (THIBAUD, 2012a, p.38). 

 Após o fim do horário de expediente do comércio, as calçadas e marquises dos edifícios 

da praça se tornam abrigos para os moradores de rua. Divididos em pequenos grupos, eles 

arrumam as suas camas em locais cobertos, protegidos do frio, do sereno noturno e do 

movimento da praça (Figura 29). 

 
Figura 29: Colagem de fotografias das calçadas das praças São Salvador e Quatro Jornada durante à noite 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

 Os locais onde os moradores costumam ocupar se encontram parcialmente separados 

das esplanadas das praças. Os pilotis dos edifícios e as fileiras de carros estacionados entre um 

lugar e outro criam limites territoriais e delimitam os ambientes. Enquanto os moradores 

transitam entre as praças, os usuários das praças não caminham nas calçadas onde se encontram 

os moradores, criando uma certa independência entre os espaços.  

 A ambiência das calçadas se modifica completamente em função dos usos, ao passo que 

os usos alteram totalmente a ambiência local. Se durante o dia essas calçadas são caracterizadas 

como locais de passagem e impessoais, à noite elas se transformam em locais de permanência 

e dormitório, nos quais a movimentação fica restrita. Os moradores veem com desconfiança 

aqueles que, ao transitar pelas calçadas, penetram no espaço que os primeiros ocuparam; ao 

mesmo tempo, as calçadas ocupadas pelos moradores são evitadas pelos demais usuários, seja 

por respeito àqueles ou mesmo por receio ou medo. 

 Cabe ressaltar a ausência de barreiras visuais na praça, não havendo sequer elementos 

que impeçam a visão total do espaço, tais como folhagem de árvores frondosas, grades ou 
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quaisquer outros elementos construídos. E que essa ausência fornece tanto aos moradores 

quanto aos demais usuários da praça a sensação de segurança. Uma moradora contou que, 

mesmo não se sentindo totalmente segura na praça durante à noite, ali é um dos locais da cidade 

onde ela mais se sente em segurança. Acrescido a isso, a constante presença de taxistas e de 

policiais que fazem a ronda do local periodicamente durante as madrugadas, confere aos 

moradores uma certa tranquilidade assentada em que “nada de ruim acontecerá enquanto eles 

dormem”. Os outros usuários da praça também partilham dessa sensação. Diversos 

interlocutores disseram sentir-se seguros nessa praça durante a noite. Uma senhora disse que, 

apesar de morar em frente a uma praça, prefere levar a neta para brincar na São Salvador, por 

considerar este local mais seguro e frequentado por mais pessoas. 

Oportuno salientar que ocasionalmente, em especial quando há grandes eventos nas 

praças, os usos podem “mudar de lugar”. Tal fenômeno ficou mais evidente durante a Sexta-

feira da Paixão (19/04/2019), que contou com a encenação de uma peça teatral na esplanada 

da Praça São Salvador. A grande multidão que se concentrou na praça fez com que os skatistas, 

as crianças e os adultos que andavam de patins se deslocassem para o espaço da Praça Quatro 

Jornadas, mesmo sem esta “oferecer o espaço ideal” para as suas manobras e ainda que eles 

precisem “andar com atenção e dividir o pequeno espaço com os demais usos”, como nos 

contou uma interlocutora que andava de patins. Assim, por algum momento, a Praça Quatro 

Jornadas perdeu o seu caráter intimista e tranquilo, próprio do período noturno, adotando uma 

expressão mais ativa e movimentada. Além da mudança desses usos, alguns moradores também 

tiveram que se transferir para outros locais, já que um de seus pontos acabou virando local de 

passagem para os espectadores da encenação teatral (Figura 30). 

 
Figura 30: Colagem de fotografias de usos das praças durante o festejo da Paixão de Cristo 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 
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Vale ressaltar que se, por um lado, em “todos os sentidos o espaço construído gera as 

qualidades sensíveis dando forma a matéria, flexionando a sonoridade e a luminosidade dos 

lugares, especificando os modos de distribuição e de propagação dos sinais físicos” 

(THIBAUD, 2012a, p.37), tal fato não implica em “adotar uma lógica verdadeiramente 

determinista ou excessivamente simplificadora” (THIBAUD, 2012a, p.37). O citadino, em 

alguns momentos, encontra maneiras de “contornar os constrangimentos práticos aos quais é 

confrontado” (THIBAUD, 2012a, p.37), utilizando recursos para se apropriar do espaço mesmo 

que esse não ofereça as qualidades sensíveis e conforto para as suas atividades. Entretanto, 

“reconhecer a complexidade de usos não coloca em questão necessariamente a ideia de que o 

ambiente construído provém de certa definição das práticas” (THIBAUD, 2012a, p.37), nem 

altera o fato de que “o ambiente construído se define em termos de dispositivos materiais e 

esses oferecem recursos à ação, influenciando as práticas ao mesmo tempo em que as atualiza 

em função dos usos aos quais se prestam” (THIBAUD, 2012a, p.38). 

 A breve exposição das citadas ambiências das Praças São Salvador e Quatro Jornadas, 

assim como de seus entornos, não tem por propósito encerrar o assunto ou esgotar todas as 

possibilidades de qualidades sensíveis dos locais. Buscamos introduzir as materialidades da 

praça que incidem nas experiências urbanas observadas ao longo da pesquisa e apontar algumas 

das potenciais ambiências que as praças em estudo podem oferecer. Em suma, apresentamos 

aqui os contextos e as formas em que os ambientes encarnam as dinâmicas e os usos de que 

trataremos no capítulo seguinte.  
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3. OS USOS, AS APROPRIAÇÕES E OS SENTIDOS DA PRAÇA SÃO SALVADOR  

  

A Praça São Salvador pode ser compreendida como um espaço público, 

arquitetonicamente planejado36. No entanto, não se trata meramente de um ambiente material 

inanimado, mas de um verdadeiro organismo no qual ocorrem usos e apropriações que lhe 

dotam de significado. Com essa premissa, propomos analisar neste capítulo a interação entre 

ambiente material e apropriações do espaço que denominamos Praça São Salvador.  

O espaço público37 pode ser entendido como “mundo sensível” e apreendido a partir das 

“experiências dos públicos” (JOSEPH, apud FREIRE, 2016, p.51) que o frequentam. Nesse 

sentido, o espaço público urbano é compreendido como o lugar das experiências citadinas. É, 

portanto, o local onde se podem descrever alguns dos processos que caracterizam as diversas 

formas de vida que compõem a cidade e os públicos que nela habitam. 

A compreensão das experiências urbanas e dos processos de apropriação do lugar 

assume um pressuposto situacional, o que equivale a analisar a relação existente entre a 

experiência, o espaço e o momento. Assim, os usos por públicos presentes na praça se 

relacionam com as características do espaço nos diferentes contextos temporais, mas também 

evidenciam os públicos constitutivos da cidade. De forma paralela, a observação das 

apropriações dos públicos da praça está intimamente articulada com as possibilidades que o 

ambiente38 oferece, assim como esses públicos fazem parte de um contexto maior que extrapola 

                                                
36 Segundo o crítico de arquitetura Bruno Zevi (2009, p.18-28), “a arquitetura não provém de um conjunto de 
larguras, comprimentos e altura dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas precisamente do vazio, 
do espaço cerrado, do espaço interior em que os homens andam e vivem (...) a experiência espacial própria da 
arquitetura prolonga-se na cidade, nas ruas e praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde quer que a 
obra do homem haja limitado ‘vazios’, isto é, tenha criado espaço fechados (...) se pensarmos um pouco a respeito, 
o fato de o espaço, o vazio ser o protagonista da arquitetura é, no fundo, natural, porque a arquitetura não é apenas 
arte nem só imagem da vida histórica ou da vida vivida por nós e pelos outros; é também, e sobretudo, o ambiente, 
a cena onde vivemos a nossa vida.” 
37 A noção de espaço público empregada nesta pesquisa não se define por meio de uma abordagem normativa. 
Segundo Joseph, citado por Freire (2016, p.50-51), a noção de espaço público não pode ser definida rigidamente 
“para evitar o risco de reducionismo e de perda da riqueza que pode ser extraída de sua ‘plasticidade’ (Bidet et al, 
2007) e de seus múltiplos sentidos (...) o espaço público tal como problematizado por Joseph se refere tanto aos 
ajuntamentos/agrupamentos e relações face a face, aos pontos de contatos entre multidões, aos modos de acessá-
lo, o espaço de debate (incluindo o desentendimento), a mobilidade e circulação, aos transtornos e embaraços, à 
atenção ‘cognitiva distribuída’, à circulação e os agentes (humanos e máquinas) que podem facilitar seu acesso ou 
dificultá-lo, aos selves e outros generalizados”. 
38 A influência que o ambiente exerce sobre as práticas e comportamentos dos usuários pode ser compreendida 
segundo o pensamento de Park. Para o autor, “(...) quanto mais conhecimento temos do ambiente em que os 
indivíduos vivem, mais inteligível torna-se o seu comportamento. Isso é verdadeiro porque, enquanto o 
temperamento é herdado, a formação do caráter e o hábito é influenciado pelo ambiente. Na realidade, muitos de 
nossos problemas usuais de comportamento são realmente resolvidos, se são de fato resolvidos, pela transferência 
do individuo de um ambiente em que ele se comporta mal para outro em que se comporta bem. Aqui, mais uma 
vez, as ciências sociais chegaram a algo próximo do que se espera de um experimento em laboratório. Para os 
propósitos desses experimentos, a cidade, com suas regiões naturais, torna-se um ‘quadro de referência’, ou seja, 
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o próprio ambiente da praça, relacionando-se com o fenômeno urbano da cidade. Feitas essas 

considerações, este estudo trata dos públicos perceptíveis da praça e na praça. 

Como analisamos anteriormente, a Praça São Salvador possui distintos contextos e 

ambiências. Em cada período do dia ela apresenta um novo ambiente, comportando diferentes 

tipos de usos e apropriações e, consequentemente, de públicos. Para tornar o espaço ainda mais 

complexo, o que consideramos como sendo a Praça São Salvador corresponde a duas praças: a 

São Salvador e a Quatro Jornadas39. Faço a ressalva de que o presente estudo não busca ser 

exaustivo, tendo selecionado os usos e apropriações que julguei mais representativos durante 

as observações. 

Dividimos as experiências observadas segundo as atividades principais que os seus 

usuários desempenham na Praça São Salvador, quais sejam: encontro, lazer, trabalho e 

moradia40. Portanto, assumimos que os sentidos que o seu espaço revela variam segundo as 

intenções e representações próprias daqueles que o utilizam. Assim, tomamos a praça como 

lugar de encontros e eventos, lugar de lazer, lugar de trabalho e lugar de moradia41, sentidos 

estes todos permeados pela existência de interação entre os usuários e destes para com o local. 

A escolha da ordem de apresentação dos sentidos que a praça apresenta não foi por 

acaso. Escolhemos expor os usos segundo as categorias mais óbvias que uma praça pode 

representar e, portanto, pensadas e projetadas para ela, tais como espaço de encontro e lazer; 

até aqueles que nem os planejadores urbanos ou os arquitetos se permitem prever e, portanto, 

não são considerados durante as tomadas de decisão da criação do projeto, como local de 

trabalho e de moradia42. 

 

 

                                                
um mecanismo de controle de nossas observações das condições sociais em sua relação com o comportamento 
humano” (2008, p.101).  
39 Neste trabalho analisaremos os usos e apropriações observadas, majoritariamente, na Praça São Salvador. Como 
apresentado no capítulo anterior, as experiências ocorridas na Praça Quatro Jornadas tiveram um caráter mais 
intimista e contemplativo, resultando em apropriações mais homogêneas.  
40 Além desses quatro grupos de atividade que nos propomos a analisar, vale acrescentar o grupo daqueles que 
utilizam o espaço como local de passagem. Entretanto, nesta pesquisa não nos deteremos a eles. 
41 Esclareço que a classificação dos sentidos conferidos à Praça São Salvador adotada neste trabalho não visa a 
restringir as experiências nem a segregá-las. Muitas vezes os sentidos se misturam, de modo que aqueles que se 
apropriam da praça como lugar de lazer ou trabalho podem ao mesmo tempo, eventualmente, utilizá-la como 
espaço de encontro; apenas a praça como lugar de moradia se mostra mais restrita àqueles que vivem ali. 
Entretanto, a divisão foi realizada tendo como fundamento as intenções principais daqueles que se apropriam do 
espaço. 
42 Para evidenciar os usos que a disciplina de arquitetura prevê, tomamos a definição de praça dada pelos arquitetos 
Robba e Macedo (2010, p.15), segundo os quais “a praça sempre foi celebrada como um espaço de convivência e 
lazer dos habitantes urbanos”. Em páginas posteriores da mesma publicação, os autores conceituam praças como 
“espaços livres de edificação, públicos e urbanos, destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos 
cidadãos e livres de veículos” (ROBBA; MACEDO, 2010, p.17). 
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3.1 AS INTERAÇÕES NA PRAÇA SÃO SALVADOR 

 

A interação é um dos principais fenômenos da Praça São Salvador e um dos atributos 

que qualifica os demais sentidos conferidos ao lugar. Em outros termos, podemos dizer que a 

interação face a face43 constitui um elemento intrínseco à praça e uma das principais razões de 

sua existência. 

No entanto, os usos que ocorrem na praça são marcados por uma grande 

heterogeneidade de públicos e isso, em alguns casos, implica vínculos caracterizados como 

contatos secundários, ou seja, “superficiais, transitórios e segmentários” (WIRTH, 1967, p.99). 

Segundo Wirth, a explicação para tais contatos secundários reside no fato de que “a reserva, a 

indiferença e o ar blasé44 que os habitantes da cidade manifestam em suas relações podem, pois, 

ser encarados como instrumentos para se imunizarem contra exigências pessoais e expectativas 

de outros” (1967, p.99-100).  

Porém há algumas especificidades nessa praça. O ar blasé (SIMMEL in VELHO, 1967) 

ou mesmo a interação desfocada45 (GOFFMAN, 2010) se manifestam em algumas situações, 

principalmente entre aqueles que utilizam o espaço como local de passagem ou de rápida 

permanência, embora não representem a totalidade das interações que surgem entre 

desconhecidos.  

Isso ficou evidenciado em uma das minhas idas à praça, durante a qual presenciei uma 

senhora passando mal. Ela estava deitada em um dos bancos com a cabeça no colo de sua filha 

e, enquanto aguardavam o carro do Corpo de Bombeiros, formou-se rapidamente um 

                                                
43 Goffman (2011, p.9) identifica como interação face a face “a classe de eventos que ocorre durante a copresença 
e por causa da copresença”. 
44 Para Simmel, “não há talvez fenômeno psíquico que tenha sido incondicionalmente reservado à metrópole 
quanto a atitude blasé. A atitude blasé resulta em primeiro lugar dos estímulos contrastantes que, em rápidas 
mudanças e compressão concentrada, são impostos aos nervos. Disto também parece originalmente jorrar a 
intensificação da intelectualidade metropolitana. Portanto, as pessoas estúpidas, que não têm existência intelectual, 
não são exatamente: blasé. Uma vida em perseguição desregrada ao prazer torna uma: pessoa blasé porque agita 
os nervos até seu ponto de mais forte reatividade por um tempo tão longo que eles finalmente cessam 
completamente de reagir. Da mesma forma, através, da rapidez e contraditoriedade de suas mudanças, impressões 
menos ofensivas forçam reações tão violentas, estirando os nervos tão brutalmente em uma e outra direção, que 
suas ultimas reservas são gastas; e, se a pessoa permanece no mesmo meio, eles não dispõem de tempo para 
recuperar a força. Surge assim a incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada. Isto constitui 
aquela atitude blasé que, na verdade, toda criança metropolitana demonstra quando comparada com crianças de 
meios mais tranquilos e menos sujeitos a mudanças” (SIMMEL in VELHO, p.14-15). 
45 Para o sociólogo Erving Goffman (2010, p.34), a comunicação desfocada corresponde “ao tipo de comunicação 
que ocorre quando se recolhe informações sobre outra pessoa ao se olhar de relance para ela, ainda que apenas 
momentaneamente, quando ela entra e sai do campo de visão. A interação desfocada trata em grande parte do 
gerenciamento da simples e mera copresença” e se opõe à comunicação focada, que por sua vez pode ser 
compreendida como “o tipo de interação que ocorre quando pessoas se juntam e cooperam abertamente para 
manter um único foco de atenção, tipicamente revezando na fala”. 
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ajuntamento46 de estranhos que se aproximavam para saber o que estava acontecendo (Figura 

31). Quando a ambulância estacionou, pessoas que estavam inclusive fora da praça, do outro 

lado da rua, atravessaram para saber do ocorrido, se inserindo na situação47 que se formara em 

torno de um dos bancos da praça. Ela ficou no local, sendo atendida dentro do carro, enquanto 

ainda mais pessoas se aproximavam. Até alguns moradores da praça vieram ver o que acontecia 

e consolar a filha. 

 
Figura 31: Fotografia do ajuntamento que se formou entorno da senhora que passava mal 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

Enquanto a senhora era atendida, formou-se uma grande roda de conversa em frente ao 

carro que a socorria, composto por pessoas que acompanhavam a ocasião. A filha disse que sua 

mãe estava se tratando de uma hérnia de disco com um remédio a base de morfina; o tal remédio 

havia retirado todo o seu apetite e ela estava desmaiando com frequência. Um dos moradores 

da praça disse que também estava se tratando com o mesmo remédio e que passara por algumas 

situações de desmaio. Ele contou que para amenizar os efeitos colaterais fracionou a dose da 

medicação e aconselhou à filha não dar o remédio inteiro para a sua mãe.  

Durante todo o tempo que a senhora esteve dentro da ambulância, a filha, que aguardava 

do lado de fora, na esplanada da praça, não ficou sem companhia. As pessoas se aproximavam 

e perguntavam sobre o ocorrido sem qualquer vergonha ou ressalva; alguns paravam e entravam 

                                                
46 Segundo Goffman, o termo ajuntamento se refere a um “conjunto de dois ou mais indivíduos cujos membros 
incluem todos e apenas aqueles que estão na presença imediata uns dos outros num dado momento”. (p.28) 
47 O termo situação, para Goffman, corresponde “ao ambiente espacial completo em que ao adentrar uma pessoa 
se torna um membro do ajuntamento que está presente, ou que então se constituiu. As situações começam quando 
o monitoramento mútuo ocorre, e prescrevem quando a penúltima pessoa sai.” (p.28) 
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na conversa, outros continuavam seus caminhos. Porém, no geral, houve um comportamento 

bastante distinto daquele caracterizado pela indiferença frente à situação. 

Um outro exemplo ocorreu no meu primeiro dia de visita à praça para a realização das 

observações. Enquanto lia a placa comemorativa da restauração e história do Chafariz Belga, 

rapidamente uma senhora se aproximou de mim e iniciou uma conversa. Ela estava na praça 

para descansar um pouco após uma longa caminhada pelo centro e, assim que viu uma pessoa 

sozinha e aparentemente disponível (no caso, eu), aproveitou a chance para iniciar uma 

interação. Tal encontro me fez pensar que, se não fosse comigo, a senhora teria iniciado o “bate-

papo” com qualquer outra pessoa e a conversa teria ocorrido de uma forma ou de outra.  

A praça é um local polissêmico, no qual as formas de interação são múltiplas e variadas. 

No seu espaço os usuários estão sempre em situação de copresença, tendo as suas experiências 

afetadas reciprocamente. Aqueles que utilizam o espaço para fins de lazer são atraídos não só 

pelas boas condições que o ambiente oferece para as práticas desejadas, a exemplo da textura 

do piso ou da boa iluminação, mas também porque sabem que no local encontrarão outras 

pessoas se apropriando do espaço de forma semelhante. Pais de crianças sabem que nas noites 

de finais de semana a praça será frequentada por outras crianças. A interação entre elas é 

fundamental para a brincadeira, ao passo que a presença de outras crianças cria a sensação de 

que o ambiente é convidativo para esse público. 

O mesmo fenômeno ocorre com pessoas que andam de patins, as quais ocasionalmente 

veem nas interações com outros usuários uma oportunidade de atraí-los para a atividade. Em 

uma determinada noite tive a oportunidade de me juntar a um grupo de patinadores. Assim que 

me aproximei e fiz algumas perguntas que foram interpretadas por eles como uma 

demonstração de interesse pela atividade, logo me convidaram para que me juntasse ao grupo. 

Para a minha surpresa, um dos integrantes estava com dois pares de patins sobressalentes, 

justamente para oferecer aos curiosos que nunca tinham experimentado o esporte e que, 

frequentemente, os abordavam, demonstrando curiosidade sobre a prática. Aceitei o convite e, 

enquanto algumas moças me guiavam sobre as rodas, o dono do par de patins que sobrara saiu 

pela praça abordando pessoas que pudessem ter interesse em andar nele. Segundo eles, quanto 

mais pessoas andando de patins na cidade, melhor para o esporte. 

A possibilidade de interação também atrai para a praça os ambulantes e guardadores de 

carro, pois nela são beneficiados pelo intenso fluxo de pessoas e pela alta ocorrência de 

encontros que aumenta a chance de sucesso dos seus negócios. Ali, provavelmente, se 

depararão com algum motorista que deseja lavar o carro ou está disposto a dar um “trocado” 

pela vigilância do veículo; além dos guardadores, há muitas pessoas que vendem bala, algodão 
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doce e pequenos brinquedos, especialmente durante as noites de final de semana, período em 

que há um numeroso público infantil no local. 

Ademais, a interação pode ser compreendida como uma das bases que tornam a praça o 

local de moradia de pessoas em situação de rua. Divididos em pequenos grupos, eles cooperam 

entre si e se protegem mutuamente – tanto em termos de um vigiar as coisas uns dos outros, 

quanto de “comprar a briga” de um dos seus, ou até mesmo na hora de dividir comida. A 

formação de grupos garante proteção para os moradores e a formação de comunidades que se 

apoiam mutuamente, gerando uma espécie de cooperação entre aqueles que moram na praça.  

O fato de haver vários pequenos grupos de moradores em situação de rua gera, também, 

um outro tipo de encontro: o proporcionado por pessoas que desejam doar roupas e comidas. A 

praça reconhecida como local de moradia de alguns, se transformou em um ponto no qual as 

pessoas sabem que durante a noite encontrarão outras com frio ou fome. Desse modo, é muito 

comum que roupas ou comida sejam levadas aos moradores de rua por grupos religiosos ou 

simplesmente pessoas que tenham algo sobrando em suas casas. 

Certa noite, encontrei um casal distribuindo cachorro-quente para os moradores de rua. 

Eles deram uma festa para a sua filha e, no final, havia sobrado muita comida. Então, pensaram 

em levá-la para a praça, pois ali poderiam dividi-la entre os moradores, em vez de jogar fora ou 

deixar estragar. Perguntei o motivo de escolherem distribuir entre os moradores da praça, ao 

invés de qualquer outro grupo de pessoas em situação de rua que existe em outros pontos da 

cidade. E a resposta foi que ali eles se sentem mais seguros, pois além dos moradores há outros 

grupos frequentando a praça, além de o lugar ser bastante iluminado, diferentemente de outros 

locais. 

O fato de os moradores atraírem para a praça pessoas que desejam doar roupa ou 

alimento atrai um terceiro grupo de pessoas: aqueles que vão até o local à noite para obter 

comida, mesmo que não morem nas ruas, simplesmente porque sabem que ali possivelmente 

receberão alguma refeição noturna. Chamados pelos moradores da praça de “aproveitadores”48, 

eles se reúnem em alguns bancos e ficam sentados, conversando, à espera de alimento. Na praça 

à noite, ninguém passa fome. Inclusive, é comum que em uma mesma noite mais de um grupo 

distribua comida, ao ponto de os moradores, em algumas ocasiões, recusarem ou ficarem “com 

preguiça” de se deslocar para receber os alimentos. 

É válido destacar que algumas pessoas preferem não frequentar o local para evitar os 

contatos que julgam indesejáveis. Justificam-se pelo medo gerado pela presença de pessoas 

                                                
48 Essa informação me foi dada por um dos membros de um grupo que tem costume de levar comida para os 
moradores nas noites de domingo. 
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consideradas “perigosas” e pela imprevisibilidade das interações que podem acontecer no 

espaço público. Em uma das minhas primeiras idas ao local, pude conversar com dois 

funcionários de uma das lojas localizadas em frente à praça, os quais me advertiram que era um 

espaço perigoso, frequentado por mendigos49, assaltantes e drogados. Perguntei se haviam 

presenciado alguma cena de roubo ou violência no local e responderam negativamente. 

Contudo, já “ouviram falar” de pessoas que passaram por essas situações50.  

Evitar o local pode ser uma realidade entre parte da população campista, mas isso não 

representa de modo algum um fenômeno generalizado, não sendo possível relacionar essas 

percepções com a tese do fim dos espaços públicos51. Em outros termos, pode-se dizer que o 

medo de frequentar o espaço público seja uma realidade entre parte da sociedade campista, que 

leva à preferência por estar em ambientes que privilegiam a homogeneidade social, a segurança 

privada e um controle mais rígido sobre as práticas que são permitidas. Apesar disso, esse medo 

não conduz a uma perda de vitalidade das práticas que ocorrem na Praça São Salvador, muito 

menos ao isolamento de suas habitantes em enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000) ou em 

espaços afastados da malha urbana, que impeçam os seus moradores de “participarem da vida 

urbana em sua plenitude” (MANHÃES; ARRUDA, 2017)52. 

                                                
49 Denominação utilizada pelos interlocutores para se referir, com viés pejorativo, às pessoas que vivem na rua. 
50 Eles não foram os únicos a me dar essa resposta. Durante todas as minhas visitas ao local, nunca presenciei 
qualquer cena de violência; porém, conversando com moradores da cidade ou mesmo alguns comerciantes do 
entorno da praça, escutei algumas advertências sobre o perigo que o local oferece. Entretanto, ao questionar se já 
foram vítimas ou presenciado algum tipo de assalto ou crime, as respostas se revelaram sempre muito semelhantes: 
não, mas já ouviram falar de pessoas que passaram por essas experiências traumáticas na praça.  
51 A respeito, explica Souza (2018): “A década de 1990 é um importante marco para os estudos que contemplam 
o tema dos espaços públicos. Foi a partir desse momento que o interesse de intelectuais e teóricos de todo o mundo 
por essa temática se intensicou mais claramente, houve um aumento exponencial no número de pesquisas que tem 
os espaços públicos como tema central de reflexão em diversas disciplinas acadêmicas como a geografia, a 
antropologia, a sociologia, a ciência política, o planejamento urbano, a arquitetura e o urbanismo, a comunicação 
social, a história, a filosofia e a psicologia social. Apesar de numerosos, porém, parte significativa desses estudos 
aparece revestida por uma leitura relativamente pessimista quanto ao presente e ao futuro dos espaços públicos em 
diversas cidades do mundo. Em outras palavras, não são poucos os autores que, no contexto atual, fazem apelo 
direto ou indireto às ideias de “decadência”, “regressão” e “crise” para descrever a situação dos espaços públicos 
nas cidades contemporâneas e/ou pós-modernas que, na bibliografia a internacional e nacional, ficou conhecida 
como a tese do fim dos espaços públicos (Davis, [1990] 1993; Sorkin, 1992; Zukin, 1995; Light & Smith, 1998; 
Caldeira, 2000; Mitchell, 2003; Kohn, 2004; Low & Smith, 2006; Serpa, 2007; Staeheli & Mitchell, 2008; Zukin, 
2010).”  
52 Manhães e Arruda (2017) investigam a expansão dos condomínios horizontais na cidade de Campos, bem como 
os seus efeitos sobre a produção do espaço urbano na cidade. Segundo as autoras, “A cidade de Campos dos 
Goytacazes parece ser um exemplo emblemático da problemática que constitui esta pesquisa ao possuir - 
espalhados em sua malha urbana – condomínios residenciais de diversos tipos: emprendimentos voltados para a 
classe alta, que se destacam pela diferenciação e exclusivismo; residenciais voltados para classes médias, grande 
parte empreendidos por construtoras nacionais (Tenda, MRV, PDG entre outras); e condomínios de habitação 
popular, edificados pelo poder público, como os do Morar Feliz, por exemplo. Esta configuração determina a 
existência de mecanismos que impedem determinados atores sociais de participarem da vida urbana em sua 
plenitude, o que acaba por representar sérios danos ao exercício da cidadania e à apropriação da cidade (ARRUDA, 
2014)”. Por mais que não discordemos de seus estudos e resultados, os usos observados na Praça São Salvador 
apontam que a falta de uso dos espaços urbanos não pode ser compreendida como generalização. 
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3.2 A PRAÇA COMO LUGAR DE ENCONTROS E EVENTOS 

 

Como foi visto, a praça é palco de interações espontâneas e por vezes inesperadas, 

fenômenos inerentes ao próprio espaço em estudo. Nesta categoria, verificamos as pequenas 

reuniões entre pessoas que estão na área central e utilizam o local como ponto de encontro, 

inclusive para “fazer hora” até o momento de outras atividades, como as que ocorrem entre 

estudantes uniformizados ou comerciários da área central em seus momentos de descanso 

(Figura 32). 

 
Figura 32: Fotografia de estudantes uniformizados na praça enquanto guardam o horário de seus cursos 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

A praça significa um ponto marcante53 de referência da região: um lugar a que todos 

sabem como chegar, próximo a diversos terminais de ônibus e de transporte alternativo, 

equidistante das demais regiões da cidade e nos quais é possível meramente aguardar, inclusive 

sentados, sem constrangimento por não consumir nada e sem necessidade de dar explicações 

sobre o tempo de permanência no local – como geralmente ocorre nos espaços de consumo 

privado, nos quais os atendentes se mostram ansiosos ou impacientes com aqueles que ficam 

por muito tempo no estabelecimento, sem consumir nada em retorno.  

                                                
53 Pontos marcantes, segundo Lynch, são um dos elementos que constituem a imagem cidade e podem ser 
compreendidos como tipos de referência do espaço urbano “normalmente representados por um objeto físico, 
definido de um modo simples: edifício, sinal, loja ou montanha. O seu uso implica a sua distinção e evidencia, em 
relação a uma quantidade enorme de outros elementos (...) podem situar-se dentro da cidade ou a uma tal distância 
que desempenham a função constante de símbolo de direção (...) estes são os sinais inumeráveis, as fachadas de 
lojas, árvores, puxadores de portas e outros detalhes urbanos que completam a imagem da maior parte dos 
observadores e são, normalmente, usados como indicações de identidade e até de estrutura” (1997, p.60). 
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Constatamos também encontros específicos de maior escala, tais como os eventos de 

caráter político54 ou de grupos religiosos55, que se beneficiam do espaço da praça devido às 

suas amplas dimensões e possibilidade de acomodar um grande público, além da boa 

iluminação, da acessibilidade para chegar e da proximidade dos pontos de táxi, ônibus ou 

transporte alternativo.  

Para os eventos de porte maior, a praça também oferece uma boa visibilidade, criando 

curiosidade nos demais transeuntes da região central e convidando-os a participar ou 

fomentando a divulgação do teor do grupo. 

Cito como exemplo um evento promovido pela II Igreja Batista de Campos chamado 

Face a Face Movement, que promove encontros frequentemente na Praça São Salvador. De 

fato, a utilização de espaços públicos é evidenciada por essa organização como necessária para 

atingir sua missão de evangelização, como consta em sua página digital: 
 

Promover um ajuntamento santo em praças públicas ou similares, com o intuito de 
promover adoração a Deus, por intermédio de louvores, ministrações da Palavra, 
teatro e dança, atraindo a glória de Deus e apresentando a possibilidade para Filhos e 
Filhas de se relacionarem com Deus fora das quatro paredes do templo, assim também 
proporcionando a possibilidade de evangelizar pessoas por meio da intimidade real 
com Cristo, edificando e fortalecendo a fé e a vida devocional da Igreja, salvando 
vidas da ação do pecado56. 
 

                                                
54 Durante o período de observação muitas passeatas de caráter político tomaram conta da praça, dentre as quais 
citamos: contra o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorrida no dia 19/09/2018 (antes das eleições 
presidenciais), e também a favor em 30/06/2019 (notadamente para apoiar a chamada Reforma da Previdência e o 
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, este em particular ante a publicização de mensagens 
privadas envolvendo sua atuação na operação Lava-Jato); o encontro do grupo Movimento Unificado de Mulheres 
de Campos dos Goytacazes, em 14/03/2019, aniversário de morte da deputada Marielle Franco; e o Movimento 
Ciência na Rua, nos dias 14/05/2019 e 13/06/2019, em que diversas instituições de ensino superior público 
apresentaram os trabalhos em desenvolvimento na esplanada da praça, com o intuito de promover visibilidade para 
as produções acadêmicas da região e aproximar a ciência do público da rua. 
55 A maior parte dos eventos religiosos que tive a oportunidade de acompanhar durante o período de observação 
foram de vertente pentecostal e neopentecostal. Este fato, em parte, se explica devido ao aumento considerável do 
número de integrantes dessas ordens religiosas no cenário brasileiro em geral. Segundo Boechat (et al, 2018), “Nas 
últimas décadas, na sociedade brasileira, destaca-se uma vertente religiosa que tem obtido expressão considerável, 
a saber, os pentecostalismos. De acordo com os dados de 2010 do IBGE, apenas 8% da população brasileira se 
declaram “sem religião”. Por outro lado, 64,6% se declaram católica e 22,2% evangélica. Contudo, é importante 
perceber que nos últimos trinta anos a membresia católica diminuiu quase um terço, enquanto o número de 
evangélicos pentecostais quadruplicou (Teixeira 2014: 317-323; Camurça 2014: 104-152; Pierucci 1996; Oro e 
Mariano 2010; Mariano 2013: 119-137). Faz-se impressionante, ainda, que, de acordo com o IBGE, 6 em cada 10 
evangélicos brasileiros declaram-se pentecostais. Esses dados nos ajudam a perceber que o fenômeno pentecostal 
encontrou ampla possiblidade de crescimento na sociedade brasileira, tendo impacto significativo nesta. Apenas 
entre 2000 e 2010, os evangélicos cresceram cinco vezes mais do que a população brasileira, 61,4% contra 12,3% 
(...) O maior responsável pelo grande crescimento dos evangélicos na última década foi a articulação dos 
pentecostalismos no país. Não foi apenas o crescimento das igrejas pentecostais, mas, principalmente, a nova 
forma de relacionamento com o transcendente que uma nova teologia desenvolvida na segunda metade do século 
XX (Campos, 2002), isto é, a teologia da prosperidade, gerou na sociedade brasileira (Carvalhães e Py 2018).”  
56 Fonte: <https://www.facebook.com/pg/faceafacemovement/about/?ref=page_internal>. Acessado em 04 de 
julho de 2019. 
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O intuito do evento, segundo o que me informou uma das participantes, é promover o 

acolhimento e integração entre o público jovem da igreja e as demais pessoas da cidade; quando 

questionado sobre do que se tratava o acolhimento, a moça informou que seria atrair novos fieis 

para o grupo e integrá-los. De fato, em determinado momento, quando o pastor pediu para que 

levantassem as mãos quem já pertencia ao movimento, evidenciou-se que boa parte das pessoas 

presentes eram novos integrantes – provavelmente inseridos no grupo por algum membro já 

participante e não jovens que estavam na praça e espontaneamente se uniram à roda. Ademais, 

vale ressaltar que o perfil etário dos integrantes do grupo se resume basicamente a jovens e 

adolescentes.  

O jovem pastor que conduzia o movimento falava de forma efusiva, como um 

apresentador de programa de auditório. Percebi que nas extremidades da roda havia algumas 

outras pessoas que também eram responsáveis pela empolgação do grupo. Esses eram os 

primeiros a responder quando o pastor fazia perguntas retóricas ou mandava repetir palavras; 

toda hora batiam palmas e faziam com que os demais também batessem. Além desses, tinha um 

outro integrante, provavelmente, responsável pela segurança, que rodeava o grupo e ficava com 

o olhar atento para a praça. 

O evento atraiu um grande número de pessoas, que ocuparam todo o trecho da praça 

compreendido entre a extremidade fronteiriça com a Praça Quatro Jornadas até a Estátua do 

Expedicionário de Guerra (Figura 33). 

 
Figura 33: Colagem de fotografias da multidão atraída para o encontro face a face 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 
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O público pulava e se movimentava com gestos enérgicos, assim como pedia o pastor. 

A praça parecia o local ideal para o evento religioso. Além da possibilidade de comportar um 

público numeroso e a facilidade de acesso, o encontro ali conferia a sensação de uma 

participação aparentemente descompromissada, bem diferente do que se espera de um culto 

religioso dentro de uma igreja; pude perceber uma espécie de renovação da pregação, 

aproximando-se de uma estética contemporânea, jovem e urbana57.  

 São diversos os tipos de encontros e eventos que têm lugar na praça, propiciados pelas 

características oferecidas pelo lugar, acima abordadas. Vale frisar novamente que nestes tipos 

de usos, assim como nos demais usos a seguir abordados, está presente o elemento da interação 

entre os usuários. 

 

3.3 A PRAÇA COMO LUGAR DE LAZER 

 

Durante as noites de final de semana a Praça São Salvador é tomada pelos usos daqueles 

que querem se divertir no seu espaço58. O local assume as cores, os sons e as sensações de 

movimento trazido pela velocidade dos skates, patins, bicicletas e brincadeiras infantis (Figura 

34). 

 

 

 

 

 

                                                
57 Em entrevista realizada pela revista digital, Jornalismo especializado da UNESP, o teólogo e pesquisador, 
formado pela faculdade Teológica Sul Americana, Valdinei Ramos Gandra (2017), diz que “as religiões 
pentecostais e neopentecostais que até há algum tempo instalavam os seus templos em regiões periféricas das 
cidades brasileiras, estão passando por um novo momento e atraindo, cada vez mais, públicos das classes médias 
e jovens brasileiros. Segundo o pesquisador, esse fenômeno pode ser compreendido pois “além da própria presença 
dessas Igrejas como fator determinante para a sua chegada em várias classes brasileiras, há um motivo menos 
palpável, segundo o teólogo: a fragmentação que marca o discurso contemporâneo. A chamada pós-modernidade 
ficou tão fragmentada, que o jovem busca uma certa ancoragem. Não quer aquela tradição convencional e 
conservadora no plano estético, então buscam uma igreja neopentecostal que assume uma estética contemporânea 
moderna, mas mantém um núcleo doutrinário conservador”.  
58 A praça é utilizada para fins de lazer principalmente durante as noites nos finais de semana ou feriados. Contudo, 
mesmo nos dias de semana é possível encontrar algumas crianças no espaço ou skatistas; porém, nesses dias, os 
grupos são mais reduzidos, ao passo que, durante os finais de semana, os usuários que vão para o espaço se divertir 
preenchem toda a esplanada e literalmente “tomam conta do lugar”. A principal razão das noites de final de semana 
serem mais atrativas para os usuários reside no fato de que são os momentos livres que essas pessoas encontram 
para se divertir. Somado a isso, vale a ressalva de que a vocação da Praça São Salvador, como espaço de atividades 
físicas e esporte, é noturno. Se as poucas áreas de sombras fazem com que o lugar assuma o apelido de “forno de 
micro-ondas” durante os momentos de maior intensidade solar, durante o período da noite, o vento e a umidade, 
proporcionados pela proximidade ao Rio Paraíba, a conferem o título de “um dos lugares mais frescos e agradáveis 
da cidade”.  
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Figura 34: Colagem de fotografias das pessoas usando o espaço da praça como forma de lazer 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

O público é composto por pessoas de todas as idades, desde os mais jovens, que ainda 

estão aprendendo a se equilibrar em pé, até as pessoas mais velhas que estão começando a 

praticar alguma atividade sobre rodas – a diversidade de faixas etárias pode ser compreendida 

como um fator de qualidade do lugar (FERNANDES, 2012, p.34)59. Entretanto, o que todos 

têm em comum é desenvolver atividades de velocidade e ação, atraídos para a esplanada devido 

à textura do piso de granito e às suas amplas dimensões. 

 Além do piso e do tamanho da praça, a sensação de segurança é um atrativo para o local. 

Quase todos os usuários com que tive a oportunidade de conversar relataram que a São Salvador 

é a única praça que podem frequentar à noite, na cidade, sem qualquer problema. Os pais de 

uma criança que moram em frente à pracinha do bairro da Lapa – também localizado na área 

central da cidade – contaram que preferem pegar o carro e levar seu filho para brincar na São 

Salvador, pois ali, além de estarem presentes outras crianças, “é bem mais seguro”. 

Quando questionados sobre o motivo de se sentirem mais seguros na Praça São Salvador 

do que em outras praças da cidade durante o período noturno, as pessoas quase sempre 

apontaram como principal fator a boa iluminação.  

                                                
59 Nesse sentido, Fernandes menciona as conclusões do estudo elaborado pelo grupo Project for Public Spaces. 
No sítio eletrônico do referido grupo consta a seguinte apresentação: “Project for Public Spaces (PPS) é uma 
organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar pessoas a criarem e manterem espaços públicos que construam 
comunidades fortes” (tradução nossa, PPS, 2019). 
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Além da claridade conferida pelas luzes dos postes, vale salientar que a arquitetura de 

estilo minimalista, com poucos elementos construídos e obstáculos visuais, também favorece a 

percepção de segurança. A facilidade de poder enxergar tudo o que está acontecendo no local 

propicia a sensação de que as pessoas “não serão surpreendidas” por algum assaltante ou 

alguém disposto a cometer outro tipo de crime – como nos informou um casal de idosos que 

estava presente certa noite na praça. Somado a isso, o grande número de pessoas presente ao 

mesmo tempo no lugar também transmite a ideia de que a praça é hospitaleira e segura60. 

 A sensação de insegurança em ambientes públicos urbanos é um dos principais fatores 

que provocam o abandono desses lugares em detrimento daqueles que oferecem segurança 

privada (CALDEIRA, 2010, p.301). Segundo consta no sítio do Project for Public Spaces (PPS, 

ou “Projeto para Espaços Públicos”), as características físicas que os usuários geralmente 

tendem a associar à falta de segurança são “iluminação fraca, layout confuso, isolamento físico 

e auditivo, pouca visibilidade, áreas ocultas (...)” (PPS, 2019, tradução nossa). Por outro lado, 

“alta visibilidade, abertura e permeabilidade são fatores chave para a segurança do usuário” 

(LING, 2015). Assevere-se que, por meio da observação direta do espaço, foi constatado que 

todos os itens citados são de fato contemplados pelo projeto arquitetônico da Praça São 

Salvador. 

 Durante uma conversa com Barreto, um senhor que aluga carrinhos motorizados infantis 

tanto na Praça São Salvador quanto no Jardim São Benedito, durante o final de semana, foi 

possível traçar um paralelo entre esses dois lugares, ambos espaços localizados na área central 

da cidade e intensamente utilizados por crianças.  

Barreto aluga os seus pequenos veículos no período diurno no Jardim São Benedito e, 

no período noturno, na Praça São Salvador61. Segundo ele, o Jardim São Benedito atrai muitas 

crianças durante a parte matutina e vespertina por oferecer mais conforto do que a Praça São 

Salvador, contando com um paisagismo bem elaborado, árvores frondosas e áreas sombreadas. 

Porém, ao anoitecer, o local fica vazio e perigoso e as árvores que garantem a proteção solar ao 

longo dia tornam o espaço escuro e “misterioso”, como classificou Barreto. 

                                                
60 Esse fenômeno pode ser entendido pela expressão “olhos das ruas”, criada pela autora Jane Jacobs. Segundo 
Jacobs (2010, p.37), “A segurança das ruas é mais eficaz, mais informal e envolve menos traços de hostilidade e 
desconfiança exatamente quando as pessoas as utilizam e as usufruem espontaneamente e estão menos 
conscientes” e, para tal, é necessário que “haja olhos atentos voltados para esses espaços públicos o maior tempo 
possível”. 
61 Vale a ressalva de que a vocação da praça como local de lazer ocorre, principalmente, no período noturno. Se 
as poucas áreas de sombras fazem com que o lugar assuma o apelido de “forno de micro-ondas” durante os 
momentos de maior intensidade solar, durante o período noturno, o vento e a umidade, proporcionados pela 
proximidade ao Rio Paraíba, a conferem o título de “um dos lugares mais frescos da cidade”. Esse fato atrai para 
o seu espaço aqueles que desempenham atividades de ação e que se beneficiam das condições climáticas mais 
amenas à noite. 
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Além do aspecto paisagístico, a própria arquitetura dos dois lugares é bastante diversa. 

Enquanto a esplanada da São Salvador possui uma forma retilínea, o Jardim São Benedito 

possui uma série de caminhos tortuosos, delimitados por elementos construídos, que impedem 

uma rápida leitura do que esteja acontecendo no local. Ressalte-se que o fato de o Jardim São 

Benedito ser um espaço gradeado transmite a mensagem de que o lugar é perigoso, causando 

simultaneamente as percepções de que, “do lado de dentro, usuários naturalmente vão evitar 

chegar perto da cerca, um ambiente espacialmente desagradável” (LING, 2015), bem como de 

que “do lado de fora pedestres vão evitar caminhar junto a ela pelo mesmo motivo. Seja cerca 

ou muro, a barreira criará um espaço ‘morto’ inutilizando a área e gerando uma baixa circulação 

de pedestres de ambos lados” (LING, 2015). 

Dessa maneira, logo que começa a anoitecer, Barreto deixa o Jardim São Benedito e se 

orienta para a Praça São Salvador, preparando-se para o segundo turno de trabalho. Ele conta 

que o público infantil que frequenta os espaços é basicamente o mesmo. Durante os finais de 

semana alguns pais levam os seus filhos ao jardim durante o dia e, em outros, levam-nos para 

a praça à noite. Barreto garante, contudo, que seu público é fiel, tendo relatado inclusive que 

alguns pais saem dos shopping centers com seus filhos e levam eles até a praça para que 

brinquem com os carrinhos ao ar livre. 

A Praça São Salvador funciona como uma alternativa de recreação para aqueles que não 

querem levar os seus filhos para se divertirem no shopping, bem como de algumas crianças que 

insistem em “esticar a noite” e, ao sair do shopping, pedem aos pais para dar uma “passadinha 

na praça”.  

As crianças na praça experimentam total autonomia nos seus trajetos pelo lugar, 

podendo correr para todos os cantos sem uma rígida vigilância de seus pais. Essa liberdade é 

em parte garantida pela boa visibilidade que o local oferece e também pela grande quantidade 

de adultos no local, atentos aos movimentos infantis. Enquanto as crianças ocupam a parte 

central da esplanada, os pais se espalham pelos bancos laterais. Assim, eles olham os seus filhos 

e as demais crianças, mesmo que não sejam filhos de seus conhecidos. Não é incomum que os 

pais que estejam sentados mais próximos intervenham, imediatamente, quando alguma criança 

caia ou alguma briga ecloda. 

As crianças presentes na São Salvador evidenciam o fascínio que o ambiente lhes 

oferece. A praça é preenchida pela sensação de euforia e agitação (Figura 35). Os pequenos 

corpos agitados correm para todos os lados sem qualquer restrição ou limitação em seus 
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movimentos; soltam risadas e gritam sem qualquer imposição de terem que falar baixo e 

manterem o tom62.  

 
Figura 35: Colagem de fotografias de crianças brincando na praça 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

 Embora quase todas as crianças que chegam ao local brinquem em um dos carrinhos do 

Sr. Barreto, e que estes efetivamente sejam um forte atrativo para a presença delas ali, elas 

também levam os seus próprios equipamentos, tais como triciclos (as crianças menores que 

ainda mal se equilibram em pé), patins, patinetes, bicicletas, skates, hoverboards, bolas e 

outros.  

Além dos brinquedos que as crianças costumam levar para a praça, a imaginação e 

inventividade, típicas dessa fase da vida, permitem que elas se apropriem de outros elementos 

do local para fins lúdicos (Figura 36). Assim, não é incomum que um dos bancos seja utilizado 

como uma espécie de pista de corrida, o pedestal que ergue a Estátua do Expedicionário 

Campista, um escorrega, os postes transformados em limites e chegadas de corridas ou os 

chinelos utilizados para demarcar o “gol”. 

                                                
62 O encanto experimentado pelas crianças que têm a oportunidade de brincar no espaço público urbano foi, 
também, abordado em outros contextos e realidade. Jacobs (2010, p.92-93) menciona um relatório produzido em 
1928 pela associação de Planejamento Regional de Nova York, que já apontava a preferência que as crianças 
tinham por brincar no espaço da cidade: “a análise detida em várias cidades num raio de 400 metros ao redor de 
playgrounds, sob um espectro amplo de situações, mostra que cerca de 1/7 da população infantil de cinco a quinze 
anos de idade se encontra nesses locais (...) O chamariz da rua é um concorrente forte (...) o playground deve ser 
bem administrado para ter êxito na competição com as ruas, cheias de vida e aventura. A capacidade de tornar as 
atividades do playground tão irresistivelmente atraentes a ponto de tirar as crianças da rua e manter seu interesse 
dia após dia é uma qualidade rara nos recreadores, e ela deve associar personalidade e especialização de alto nível”. 
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Figura 36: Colagem de fotografias de crianças se apropriando da praça para suas brincadeiras 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Deve-se ressaltar que a Praça São Salvador não oferece qualquer equipamento fixo de 

lazer. Não há balanços, gangorras ou escorregadores – elementos tão tradicionais em outros 

espaços públicos urbanos. Mas essa falta de oferta não representa qualquer empecilho para o 

desenvolvimento das brincadeiras e diversões infantis. De acordo com Jacobs (2010, p.94-95), 

“o requisito para qualquer uma dessas variedades de recreação informal não é a existência de 

nenhum tipo de equipamento rebuscado, mas sim de espaço num local conveniente e 

interessante”. O espaço admite que todos os tipos de brincadeiras possam ser nele 

desenvolvidos. Essa característica se revela um importante fator para a diversidade encontrada 

na praça, não só de diversas formas de apropriações infantis, mas também de outros públicos 

que querem se divertir no ambiente urbano. 

Além das crianças que preenchem o lugar durante as noites de final de semana, um outro 

público de grande expressividade é o formado por jovens e adultos patinadores (Figura 37). 

Esses frequentadores geralmente fazem parte de um grande grupo de patinadores existente na 

cidade, composto por amadores e profissionais (segundo um dos organizadores, o grupo de 

WhatsApp possui mais de 150 integrantes).  
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Figura 37: Colagem de fotografias dos patinadores na Praça São Salvador 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

De acordo com o relato de um dos membros mais antigos do grupo e um de seus 

formadores, a prática de patins é estritamente urbana: só pode ser realizada em ruas ou praças, 

não havendo como praticar em ambientes fechados. Em Campos, porém, há uma grande 

deficiência de espaços urbanos propícios para o esporte. Antes o grupo tinha o costume de andar 

nas ciclovias mas atualmente isso não é possível, preferindo dividir os espaços com os carros 

na Avenida 28 de Março, ou no prolongamento da Arthur Bernardes – ambos espaços de tráfego 

de veículos em alta velocidade, mas com largas pistas. 

A ciclovia, segundo uma outra integrante do grupo, está sem manutenção e com muitos 

trechos cheios de buracos. Além do mais, não possui espaço suficiente para todos que desejam 

usá-la, apresentando um fluxo confuso e caótico. Somado a esses fatores, as barras de segurança 

laterais, que protegem a faixa de ciclistas das de automóveis, transforma o local em um espaço 

perigoso, em que os usuários, constantemente, são vítimas de assalto e impedidos de escapar. 

Já as vias locais de automóveis da cidade possuem problemas semelhantes, má conservação do 

asfalto, presença de buracos, trânsito caótico e pouco espaço para os patinadores.  

Entretanto, segundo a própria patinadora, as avenidas que por vezes são apropriadas por 

eles possuem os seus próprios reveses e perigos63. Não são todos os integrantes do grupo que 

possuem a experiência necessária para transitar entre os automóveis, ao passo que a conduta 

negligente ou agressiva de alguns motoristas de carro constitui ameaça à integridade daqueles 

                                                
63 A Avenida Arthur Bernardes é muito utilizada por aqueles que praticam ciclismo, entretanto, constantemente se 
torna palco de algum acidente fatal envolvendo pessoas desse público. 
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que trafegam de bicicleta ou patins. Disso resulta que a cidade oferece poucos espaços para 

aqueles que desejam praticar o esporte no ambiente urbano campista.  

Para os patinadores com quem conversei, a Praça São Salvador possui um “bom piso”, 

“boas dimensões”, além de ser considerada um “lugar seguro”. Já as demais praças não 

proporcionam as condições necessárias para tal prática ou, quando apresentam, são perigosas e 

desertas. A despeito de apresentar as condições adequadas, o grupo tinha parado de se reunir 

na Praça São Salvador e estava voltando durante o período em que realizei as observações.  

O motivo para se afastarem da praça foi atritos internos no grupo e também porque, no 

ano passado, a praça começou a ser frequentada por jovens que a utilizam para andar de skate 

e fumar maconha. Esse grupo começou a crescer em tamanho e rapidamente “dominou” o local. 

Eles quebravam lixeiras e bancos e faziam alvoroço e baderna. O grupo de patins ficou receoso 

de que algum tipo de confusão pudesse ocorrer e eles fossem confundidos com o grupo dos 

skatistas, então preferiram deixar a São Salvador. Entretanto, recentemente, o grupo de skatistas 

abandonara o lugar, cedendo o espaço, novamente, para o pessoal dos patins. 

Quando questionados sobre a sensação de segurança no local, as respostas divergiram. 

O patinador mais antigo disse haver uma grande diferença entre as praças Quatro Jornadas e 

São Salvador, sendo a primeira mais insegura e vulnerável à assaltos e a segunda mais segura, 

principalmente durante as noites de final de semana, em que há um grande número de pessoas 

presentes no lugar. As outras patinadoras discordaram e disseram nunca ter presenciado 

qualquer tipo de cena de insegurança em nenhuma das praças. Apesar da divergência, todos 

preferem utilizar a São Salvador por ser mais iluminada e dispor de maiores dimensões.  

Para os membros desse grupo, a segurança é um importante fator na hora de escolher o 

local onde pretendem se encontrar para a atividade. Segundo eles, o motivo reside no fato de 

que seus patins são caros, chegando a custar mais de R$ 1.500,0064; além disso, quase sempre 

estão com celular escutando música e levam mochilas e bolsas que acabam ficando nos bancos, 

por vezes sem ninguém vigiando.  

Tive a oportunidade de encontrar o grupo de patins algumas vezes na praça e o patinador 

mais antigo sempre estava lá. Ele foi descrito por uma das participantes como uma pessoa muito 

generosa, possui garrafas de água em seu carro para quem sentir sede e não dispor dinheiro para 

comprar, e itens de primeiros socorros para possíveis acidentes, além do mais, sempre leva 

                                                
64 Nem todos do grupo possuem patins tão caros. Quando alguns membros afirmaram possuí-los, outros disseram 
que os seus não custaram mais de R$ 200,00. Entretanto, os membros mais antigos do grupo e aqueles que desejam 
fazer manobras mais rebuscadas relataram que com os patins mais baratos há uma limitação nos movimentos e 
nas sensações. 
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patins sobressalentes para aqueles que possuem curiosidade em conhecer o esporte. Bastante 

conversador e desenvolto, pude observá-lo enquanto abordava alguns pais de crianças ou outras 

pessoas presentes na praça e os convencia a experimentar os patins. Eu mesma tive a 

oportunidade de testar o esporte. 

A tática do patinador de levar consigo patins sobressalentes e emprestá-los para curiosos 

parece funcionar bem para divulgar a prática e atrair mais gente para o seu grupo, tanto que 

alguns integrantes iniciaram o esporte por meio dele e acabaram chamando amigos e 

conhecidos para participar, contribuindo para o grande número de membros do grupo. Constata-

se que estar na praça efetivamente funciona como um meio para ampliar o grupo e atrair mais 

gente para os patins.  

Para uma outra participante, além das questões de segurança, boa textura de piso e 

iluminação, o fato de a Praça São Salvador se localizar em frente ao terminal de ônibus é um 

dos motivos que permite a ela praticar o esporte. Quando o grupo se reúne em algum outro 

ponto da cidade, ela não participa. Além do mais, o término do programa que proporcionava 

passagens de ônibus ao preço de R$ 1,00, passando a custar R$ 5,50, fez com que ela limitasse 

sua locomoção, até mesmo para a São Salvador.  

Além das crianças e dos patinadores, também se encontram no mesmo local jovens que 

fazem manobras bem rebuscadas em bicicletas. Não tive a oportunidade de conversar com 

nenhum deles, pois sempre aprecem na praça em alta velocidade e rapidamente somem do local. 

Durante as minhas observações, percebi que esses ciclistas aproveitam os públicos da praça 

para treinar suas habilidades, usando os demais usuários presentes no espaço como obstáculos 

a serem evitados; eles aceleram na direção das pessoas, inclusive crianças, e, quando se 

aproximam do limite de colisão, desviam de forma abrupta – por vezes é possível ouvir os sons 

dos pneus das bicicletas freando no chão.  

Em alguns momentos pensei que um acidente pudesse acontecer, entretanto, os jovens 

são muito habilidosos e durante o tempo de pesquisa não presenciei qualquer abalroamento. A 

diversão deles é fazer esses movimentos e rapidamente desaparecer da praça. Note-se que eles 

nunca estão sozinhos, sempre surgindo em pequenos grupos de dois ou três.  

Alguns usuários da praça se incomodam com eles e outros não. O momento em que 

presenciei a maior possibilidade de conflito foi quando dois deles vieram na direção de uma 

menininha, de no máximo três anos, que andava de triciclo (Figura 38).  
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Figura 38: Fotografia dos ciclistas e da criança que andava de triciclo 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

A menina sequer percebeu o que acontecera, assim como os seus pais, que 

provavelmente estavam sentados longe do ocorrido e não presenciaram a cena. Entretanto, os 

pais de duas crianças que haviam acabado de chegar com seus hoverboards ficaram muito 

chateados. A mulher chegou a se levantar de sua cadeira, ensaiando ir atrás dos meninos para 

tirar satisfação, mas tanto os garotos de bicicleta quanto a menininha já estavam bem longe.  

Aqueles que utilizam a praça como local de lazer compartilham da flexibilidade na 

apropriação da sua esplanada, já que o espaço admite uma grande variedade de formas de 

utilização. Dadas as necessidades de cada uma das atividades, os usuários se valem do espaço 

como bem desejam. No entanto, cada grupo que se encontra ali vê no local certos atributos e 

qualidades específicas que os atraem. 

As crianças – ou os seus pais – e os patinadores veem no espaço a oportunidade de 

experimentar a liberdade do ambiente urbano, sem, no entanto, se sentirem ameaçados ou em 

risco. A percepção de segurança que esses usuários sentem no espaço da praça pode ser 

compreendida pela junção entre as características materiais do local e a presença de outras 

pessoas no mesmo ambiente. Sejam quais forem os motivos que levam as crianças, os skatistas, 

os ciclistas e os patinadores até a São Salvador, a presença desses públicos transforma o 

ambiente da praça em um lugar de caráter animado e alegre, um espaço ativo e em movimento.  

 

3.4 A PRAÇA COMO LUGAR DE TRABALHO 

 

O grande fluxo de pessoas que frequenta a praça e o seu entorno, tanto no período diurno 

dos dias de semana quanto no período noturno dos dias de final de semana e feriado, atrai para 
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o local ambulantes, artesões e pedintes, dentre outras pessoas que não possuem local fixo para 

trabalhar e que detêm a liberdade de transitar entre os espaços de maior público da cidade. Além 

da constante presença dos que não trabalham de maneira fixa no local, a praça também é o 

espaço de trabalho de guardadores de carros e taxistas. Esses, ao contrário, dos trabalhadores 

itinerantes, estão nela diariamente e praticamente habitam o lugar. 

O grupo formado pelos motoristas pode ser compreendido como um dos mais antigos e 

tradicionais do lugar. Desde meados do século XIX, a Praça São Salvador é ponto dos que 

prestam serviços de transporte para os usuários do centro. Antes dos atuais motoristas de táxi, 

fixavam-se ali os motoristas de tílburis e sociáveis65 e, posteriormente, os de bondes e carros 

de praça. O deslocamento dos que frequentam a região central é uma necessidade antiga e o 

constante fluxo de pessoas, que a todo momento chegam e partem do local, cria uma intensa 

rotatividade dos veículos.  

Os motoristas de táxi da Praça São Salvador se diferenciam dos demais da cidade; 

adjetivados pelo lugar em que trabalham, são conhecidos como os taxistas da praça. Entre as 

idas e vindas de suas corridas, passam boa parte do seu tempo no lugar. Assim, a praça é para 

eles local de trabalho, de refeições, de sociabilidade e até mesmo de ócio – em alguns momentos 

do dia, principalmente durante os finais de semana, a praça assume uma intensa tranquilidade 

e os taxistas aproveitam para relaxar, jogando comida para os pombos ou conversando em 

pequenos grupos embaixo da sombra de alguma palmeira. Outros, enquanto aguardam a 

chegada de clientes, aproveitam para lavar os seus carros com a água do chafariz ou deitar nos 

bancos próximos aos seus veículos.  

Os motoristas chegam cedo no local e partem tarde, ficando uma média de 10 a 12 horas 

na São Salvador – um motorista alegou que fica mais tempo na praça do que na própria casa. 

A intima relação que eles possuem com o lugar indica que, de fato, ele seja a extensão de seus 

lares. É ali que os taxistas desenvolvem algumas rotinas e hábitos cotidianos que, geralmente, 

são atribuídos ao ambiente domestico de suas vidas privadas. Um deles, por exemplo, tem o 

costume de levar os seus filhos para a praça; após sair da escola, as crianças ficam com o pai 

no local. Lá, elas brincam, fazem o exercício do colégio e, quando o pai precisa se ausentar para 

                                                
65 O tílburi era um “carro pequeno de duas rodas e dois assentos, puxado por um só animal.” (Dicionário Priberam). 
Segundo Rodrigues (1988, p.84), o tílburi “era quase que de uso individual”, enquanto as sociáveis “eram carros 
mais amplos, confortáveis”. Ainda segundo Rodrigues (1988, p.84), “em 1856, a Câmara votou decreto dando 
numeração aos ‘tílburis’ e ‘sociáveis’, já que o seu número era grande. Em 1858, existiam já (...) 66 ‘sociáveis’ e 
74 tílburis. Em 1865 já eram as caleças, berlindas e cabriolés, luxuosos carros para casamentos e enterros, para 
estes os cavalos exibindo (SIC) espécies de coroas de luto. Os bondes só apareceriam depois das estradas de ferro, 
em 1875. Eram os ‘bondes de burro’, mas alguns envidraçados existindo até o requinte de bondes só para fumantes. 
(...) Só em 19 de setembro de 1875 os campistas se regozijaram com a inauguração da primeira seção da linha de 
bondes, cujo percurso era da Coroa à São Salvador.” 
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transportar algum passageiro, os outros taxistas tomam conta dos pequenos. A praça é uma 

oportunidade de seus filhos estarem próximos do pai, quando este não pode estar em casa – 

sendo a praça para eles, também, uma segunda casa e lugar de acolhimento. 

Além dos taxistas que possuem os seus pontos na São Salvador, o local também é 

apropriado pelos guardadores de carro, alguns deles moradores da praça. A divisão das vagas é 

organizada entre os próprios guardadores e, geralmente, no mesmo ponto trabalham dois ou 

três. Além de vigiarem os carros, eles também os lavam (com água retirada do chafariz) e 

enceram. Às vezes, inclusive, cuidam dos veículos dos taxistas que não estão dispostos a fazer 

isso às custas dos seus momentos de folga. 

Os guardadores ficam muito atentos aos veículos e também aos donos destes. Ao menor 

sinal de que os donos estão se aproximando dos seus carros, os guardadores se apressam para 

chegar até eles a tempo. Assim, ficam em movimento a todo tempo, correndo de um lado para 

o outro com os seus baldes, esponjas e panos. O entorno da praça permite que essas pessoas, 

quase todas analfabetas ou com baixa escolaridade, tenham os seus trabalhos e até mesmo sejam 

“os seus próprios patrões”, como me confessou com muito orgulho um deles.  

Além dos guardadores, a praça também apresenta outras possibilidades de trabalho para 

aqueles que não encontram nenhuma oportunidade no mercado formal. Não é necessário 

permanecer muito tempo no local para verificar a presença de uma espécie de mercado da 

praça, constituídos pelos vendedores de balas, pastilhas, doces, picolés e salgados (Figura 39).  
 

Figura 39: Colagem de fotografias de ambulantes trabalhando na praça 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 
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As histórias das pessoas e os motivos que as levaram a trabalhar como ambulante são 

diversos. Entretanto, a praça evidencia a grande crise de emprego que vive a cidade de Campos 

no momento atual66. Uma senhora que vendia doces na praça contou ter ficado desempregada 

no final de 2018. Após perder o emprego, o seu marido também o perdeu, ficando os dois sem 

qualquer fonte de renda. Somado à falta de trabalho e dinheiro, no começo do ano (2019) a 

concessionária de energia fez uma operação em seu bairro com o intuito de acabar com as 

ligações clandestinas. A partir disso, ela começou a receber contas altíssimas que não possuía 

condições de pagar. No momento em que conversávamos ela estava sem energia elétrica há 

dois meses. Com a grande necessidade de conseguir uma fonte de renda, o marido começou a 

recolher materiais recicláveis no centro e ela a vender doces. Além de tentar vender os seus 

produtos na praça, ela também abordava as pessoas, oferecendo os serviços de faxineira, 

cozinheira ou caseira, e de jardineiro quanto ao seu marido. 

Além da senhora, também conheci o caso de um estudante que vendia pastilhas para 

ajudar a sua mãe com as contas da casa. Ela, uma pessoa acamada, recebia o auxílio da 

Previdência Social. Entretanto, só com essa renda eles não estavam mais conseguindo arcar 

com os custos de medicação e outras despesas necessárias. Assim, antes e depois do horário 

escolar, ele tentava vender as balas na praça e no seu entorno. 

Os ambulantes não utilizam exclusivamente a praça como espaço para vender os seus 

produtos, mas estão frequentemente no local; eles oferecem os seus itens para os que estão 

sentados nos bancos ou em trânsito pela esplanada e logo se dirigem para outros locais da região 

central – podendo voltar para a praça para oferecer os produtos outras vezes, ou utilizá-la como 

local de descanso. Entretanto, mesmo não permanecendo exclusivamente na praça, a grande 

quantidade de ambulantes faz com que os usuários da São Salvador sejam constantemente 

abordados pelos vendedores. Basta algum tempo sentado no local para alguém se aproximar, 

oferecendo algum tipo de artigo. 

                                                
66 A cidade de Campos e todo o Estado do Rio de Janeiro vivem um momento de grande crise financeira e 
desemprego. Segundo uma reportagem jornalística, realizada no mês de maio de 2019, “o desemprego no Rio de 
Janeiro atingiu 1,358 milhão de pessoas no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira 
(16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o recorde em números absolutos já registrado em toda a série 
histórica, iniciada em 2012 (...) São quase 900 mil desempregados a mais do que registrado no 4º trimestre de 2014, quando o 
estado vivia o pleno emprego, com 462 mil desocupados, o menor número de toda a série histórica do levantamento (...) De 
acordo com Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, o RJ teve um crescimento no desemprego de 
194% desde o ano de 2014” (BOECKEL, 2019, G1 Rio de Janeiro). Já uma outra reportagem mostra os números 
levantados pelo CAGED (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego) do Ministério do Trabalho na cidade de Campos 
dos Goytacazes, segundo consta, “de acordo com os dados do CAGED, entre setembro e dezembro de 2018, o 
município perdeu 3.001 vagas de emprego, conseguindo uma pequena recuperação de janeiro abril desse ano, 
quando gerou 1.428 vagas, ou seja, menos da metade das vagas perdidas nos 4 meses anteriores” (TEIXEIRA, 
2019, Cliquediario). 
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Quando perguntado para uma vendedora se ela prefere comercializar na praça ou na rua, 

ela contou que, diferentemente das ruas, na praça há um grande número de usuários que se 

encontram sentados, sendo a abordagem mais fácil e bem recebida. Entretanto, durante as 

observações, percebi que mesmo os transeuntes da praça conferem atenção aos vendedores – 

como se a praça fosse um local mais adequado para oferecerem os seus produtos do que o meio 

das calçadas. 

As calçadas do centro, muitas delas estreitas, se apresentam como local de pressa e 

correria, por onde as pessoas se deslocam para resolver problemas de ordem burocrática, ir às 

lojas ou ao trabalho. Por sua vez, a praça significa local de passos mais lentos e de tranquilidade, 

demarcada por um piso próprio e pelos seus bancos – todos percebem os limites que separam a 

praça da rua. Portanto, mesmo que na praça os vendedores abordem menos pessoas do que em 

algumas ruas da área central, há uma maior receptividade ao vendedor e consequentemente 

maior chance de consolidar vendas. 

Não só vendem balas aqueles que perderam o emprego ou que complementar a renda, 

mas também aqueles que moram na praça. Aliás, segundo uma moradora, a oportunidade de 

trabalhar na praça vendendo balas ou vigiando carros é um dos fatores que os atraem para a São 

Salvador. Durante à noite eles montam as suas camas nas calçadas e, assim que amanhece, 

iniciam os seus afazeres. Alguns cuidam de carros, outros vendem bala ou pedem dinheiro. 

Uma das moradoras de rua que habita o entorno da praça disse que seu grande sonho 

seria conseguir um emprego – desejo mais intenso do que ter uma casa. Porém, não tem 

qualquer perspectiva ou ideia de como alcançá-lo. Dessa forma, a praça representa um local 

onde se pode realizar esse anseio, ao menos em parte. Ali, ela revende pastilhas que compra 

nas lojas de doces das proximidades; mas gostaria, se tivesse condições, de vendar empadas – 

produto que, segundo ela, possui um valor mais alto e mais pessoas interessadas. 

Pude acompanhar a rotina de trabalho dessa moradora: primeiro, ela pede trocado para 

estranhos na rua e praça sob o pretexto de ser “uma ajuda para comprar uma caixa de pastilha” 

ou pede diretamente a caixa para os trabalhadores da loja de doces; após ter em mãos as 

pastilhas, ela vende para os usuários da praça ou comerciantes do entorno. A moradora disse 

que, com o dinheiro que ganha das vendas, se alimenta, compra roupas ou pequenos produtos 

para ela, o seu marido e a sua cachorra – todos moradores de rua. Após gastar o dinheiro 

adquirido com a venda das pastilhas, ela volta a pedir dinheiro para a compra de uma outra 

caixa do produto. A venda de pastilhas é o seu principal afazer durante o período diurno. Essa 

tarefa a coloca em contato com as outras pessoas da área, por meio de uma abordagem que a 

diferencia dos demais pedintes da região – que simplesmente pedem dinheiro, sem mostrar 
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empenho no trabalho. No entanto, quando a pessoa se recusa a comprar as suas pastilhas, ela 

apela para o pedido direto de ajuda – “então o senhor poderia me ajudar com algum trocado?” 

Assim, para os vendedores que também constituem o grupo dos moradores de rua, a 

venda de doces significa uma tarefa e também algo que constituiu a sua fachada67. A identidade 

criada a partir da imagem de que são pessoas esforçadas e trabalhadores representa a ideia 

oposta à qual costumam ser associados – de que são marginais, bêbados, folgados ou ladrões. 

Dessa forma, desempenhar alguma tarefa, seja cuidar de carros ou vender balas, é importante 

para a boa permanência do grupo no local e para a criação de vínculos com aqueles que estão 

sempre na área central. 

Além dos vendedores que são vistos na praça durante os dias comerciais, cujo público-

alvo são os que transitam pelo centro durante o horário de expediente, há também aqueles que 

frequentam o espaço atraídos pelos usos infantis que ocorrem durante nas noites dos finais de 

semana. Ao contrário do outro grupo de vendedores, estes se localizam estritamente na Praça 

São Salvador e, ao invés de vender doces e salgados, vendem pequenos brinquedos, tais como 

estalinhos, bolas luminosas, aviões e algodão doce. Eles instalam pequenas bancadas de 

madeira no local68 e oferecem os seus produtos para as crianças. Também pode ser encontrado 

no local o Sr. Barreto, que aluga os carrinhos infantis. 

Barreto se considera a “alma da praça” e o responsável pelo sucesso do público infantil 

que visita o espaço. Ele relata que as crianças passaram a frequentar o local com mais 

intensidade a partir do momento em que começou a alugar os pequenos veículos. Há mais ou 

menos sete anos, ele atrai um grande número de crianças para a praça. Quase todos os pequenos 

que chegam na São Salvador andam pelo menos uma vez em seus carrinhos – até mesmo 

aqueles que levam os seus próprios brinquedos para o local.  

O movimento de crianças começa por volta das 19 horas e vai aproximadamente até o 

momento que o Barreto deixa o local – por volta de meia-noite, podendo se prolongar até quase 

2h. Sem qualquer ajuda, ele é o único responsável pelo gerenciamento do seu negócio. Barreto 

controla o uso dos seus veículos por meio de anotações em um pequeno caderno. Nele, anota o 

modelo do veículo, o nome do pai da criança e o horário em que ela deu a partida – o valor do 

                                                
67 Segundo Goffman (2011, p.13), “o termo fachada pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa 
efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu durante um 
contato particular. A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados – mesmo 
que essa imagem possa ser compartilhada, como ocorre quando uma pessoa faz uma boa demonstração de sua 
profissão ou religião ao fazer uma boa demonstração de si mesma”. 
68 Durante os dias de semana os ambulantes são proibidos de armar qualquer tipo de estrutura vertical para expor 
os produtos na praça. Os fiscais de postura permitem a comercialização de mercadorias no local, desde que estejam 
expostos no chão ou se forem levados pelo próprio vendedor. No entanto, barracas de madeira como as vistas nas 
noites de final de semana não são permitidas no período diurno.  



 
 

80 

aluguel dos seus carros é R$ 10,00 para cada 15 minutos de uso. Com bastante frequência 

chegam várias crianças ao mesmo tempo, todas falando juntas e gritando por atenção – mas ele 

não perde a sua calma e registra, com a sua letra cursiva, uma a uma; ele sempre sabe quando 

terminou o tempo de alguma criança, tendo uma espécie de controle mental sobre cada um dos 

seus carrinhos. 

Quando questionado se a praça não oferece algum tipo de risco em momentos tão tarde 

da noite, ele disse que não. Segundo ele, a praça é muito tranquila e na única vez em que foi 

subtraído no local não era tão tarde, nem foi por ato de um “marginal ou assaltante violento”, 

mas sim o pai de uma das crianças, que antes estava pilotando um carrinho. As crianças têm a 

liberdade de dirigir por toda a São Salvador, e uma delas se encaminhou para a extremidade 

oposta em que estava o Barreto. Rapidamente, o pai estacionou o seu veículo próximo a criança 

e colocou o carrinho para dentro – esse furto ocorreu recentemente e Barreto disse que foi a 

primeira e única vez em todo o tempo que frequentava o local, nunca antes tinha perdido 

qualquer um dos seus objetos na praça. 

A partir do ocorrido, Barreto considerara estipular um perímetro permitido para a 

criança andar na praça, limitando o espaço que poderiam dirigir o carrinho. Entretanto, logo 

desistiu e achou que isso poderia interferir em seus negócios. Para ele, a grande diversão da 

criança que dirige os seus veículos é a sensação de liberdade que experimenta; tentar impor um 

controle sobre isso poderia ter um impacto negativo nos seus alugueis. 

Barreto possui total liberdade para usar o espaço da praça da maneira que melhor lhe 

convir, é ele quem decide a área que os seus carros vão ocupar e o ponto em que vai se instalar. 

Essa liberdade é garantida pela licença que obteve junto a órgãos do Município para exercer tal 

atividade no local. A despeito disso, Barreto aparenta ter pouca intimidade com a praça e se 

apropria de forma limitada – somente como espaço para alugar os seus pequenos carros; a São 

Salvador para ele assume o sentido estrito de ser um local de trabalho.  

Já para os taxistas, a praça também tem o sentido de ser um lugar de trabalho 

caracterizado pela formalidade. Entretanto, para esse grupo o local assume outros significados. 

Os motoristas ocupam um dos pontos mais tradicionais e antigos da cidade. Alguns deles 

cresceram na praça vendo os seus pais ou parentes próximos exercerem a mesma profissão. A 

São Salvador é a extensão de suas casas e eles a tratam com muita intimidade e, até mesmo, 

uma certa propriedade do espaço que ocupam. Não se acanham em usar a água do chafariz para 

lavar os seus veículos particulares, deitar nos bancos ou alimentar os pombos.  

Os guardadores de carro também possuem uma íntima relação com a praça e, assim, 

como os taxistas se apropriam da água do chafariz e, também, das vagas das ruas ou mesmo 



 
 

81 

dos bancos da São Salvador, com os seus itens pessoais ou os baldes que utilizam para lavar os 

carros. Eles não ocupam o espaço de maneira formal, mas isso não os limita em suas atividades. 

Geralmente, são conhecidos dos demais usuários da área e possuem múltiplas relações com o 

lugar: a praça e o seu entorno tanto servem para morada quanto para trabalho, lazer e 

socialização. 

Os vendedores ambulantes igualmente conferem à praça o sentido de local de trabalho, 

embora estejam entre aqueles que ocupam o espaço de maneira informal. Na São Salvador, 

podem estar, mas não podem ficar. Em outras palavras, não lhes é permitido montar barracas 

ou qualquer outro elemento físico69. Eles não se utilizam do espaço com a mesma propriedade 

que os taxistas ou mesmo os guardadores. Em geral, oferecem produtos de pequeno valor 

agregado; quase todos revendem balas ou pastilhas, que compram nas lojas de doce da região 

e recebem pouco menos de R$ 0,50 em cada venda. Ademais, poucas dessas pessoas foram 

comerciantes ou tiveram a experiência de empreender, vendo-se nessa ocupação por estarem 

enfrentando momentos de dificuldades financeiras e não vislumbrarem qualquer outra 

oportunidade de trabalho. 

Verifica-se que a praça como local de trabalho oferece oportunidades de labor formal 

e informal. Nela se concentram tanto trabalhos tradicional e tipicamente encontrados em praças, 

tais como serviços de táxi ou atividades para a diversão infantil, quanto aqueles desempenhados 

de forma fortuita e sem muita estrutura, mas hábeis a garantir a sobrevivência de um grande 

número de pessoas. Assim, o local apresenta diferentes formas e relações de trabalho, bem 

como maneiras de apropriação de seu espaço e elementos construídos. O sentido conferido ao 

espaço é o mesmo, mas o que é permitido varia de acordo com o grupo ou o horário do dia. 

Vale frisar que nem sempre o grau de formalidade da atividade desempenhada se relaciona com 

uma maior liberdade desfrutada na apropriação do espaço, como se vê no caso dos guardadores 

de carro, acima exposto. 

 

3.5 A PRAÇA COMO LOCAL DE MORADIA 

 

Além dos usos e sentidos que a Praça São Salvador oferece, nela também residem 

aqueles que podem ser considerados contra-usos e contra-sentidos (LEITE, 2002). Ou seja, 

“significações que diferem daquelas esperadas pelas politicas urbanas” (LEITE, 2002, p.121). 

                                                
69 Como mencionado anteriormente, durante o dia é proibido que os vendedores ergam qualquer tipo de estrutura 
vertical na praça; entretanto, no período noturno essa regra é menos rígida e alguns ambulantes costumam erigir 
pequenas barracas de madeira. 
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Nesse grupo, encontram-se os que ressignificam os usos das calçadas do entorno das praças, 

transformando o espaço em suas moradas e conferindo ao lugar o sentido de local de moradia. 

Um dos espaços de maior movimentação durante o período diurno se transforma em uma área 

natural70 , um lugar que desempenha a função de abrigar, acolher e servir ao descanso daqueles 

que residem nas ruas. 

Os moradores que habitam a praça se dividem em pequenos grupos instalados embaixo 

das marquises do conjunto de edifícios modernos (Edifício Cidade de Campos, Ninho das 

Águias e Edifício dos Correios) e do Banco do Brasil (Figura 40). Eles se agrupam segundo 

critérios familiares (alguns são casados) ou de amizade. Cada grupo se localiza em um ponto e, 

mesmo estando em situação de vizinhança, eles não compartilham o mesmo espaço. Não 

obstante estarem em pontos distintos, todos os grupos se conhecem e se relacionam.  

 
Figura 40: Colagem de fotografias dos locais apropriados pelos moradores durante à noite 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Os moradores são atraídos para o local por diversos fatores. Um dos principais reside 

no fato de os edifícios do entorno da praça comportarem basicamente funções de comércio e 

serviço, cujo expediente se encerra a partir do fim do horário comercial. Quando tais 

estabelecimentos fecham, o movimento de transeuntes nas calçadas também se interrompe. 

Assim, esses locais se transformam em espaços vazios e adequados para aqueles que necessitam 

montar as suas camas. Caso os edifícios comportassem atividades multifuncionais e os 

estabelecimentos fossem também utilizados no período noturno, suas calçadas não poderiam 

ser utilizadas como local para dormir. 

                                                
70 De acordo com Park (2008, p.99), “uma região é denominada ‘área natural’ porque surge sem projeto e 
desempenha uma função, embora esta, como no caso do cortiço, possa ser contrária ao desejo de qualquer pessoa. 
É uma área natural porque tem historia própria. A existência dessas áreas naturais, cada uma com sua função 
característica, é um indicio do tipo de coisa que a cidade analisada revela ser – não, como sugerido antes, 
meramente um artefato, mas, em certo sentido, um organismo”. 
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Associado à monofuncionalidade do entorno da praça e ao caráter diurno de suas 

atividades, outro fator importante para a escolha do lugar onde os moradores se instalam é o 

estilo arquitetônico de tais edifícios. O fato de as construções modernas possuírem pilotis71 e 

marquises livres se torna um grande atrativo para os moradores. Todos eles se abrigam do 

sereno noturno, escolhendo os pontos mais protegidos da friagem para montar as suas camas. 

A proteção contra o frio durante a noite é importante para eles; entretanto, mesmo diante da 

possibilidade de estarem sob a proteção das marquises, não raro são acometidos por gripe e 

pneumonia – durante o período de observação presenciei dois casos de moradores que tiveram 

que ser internados devido à pneumonia. 

Além da arquitetura dos edifícios do entorno da praça, a própria arquitetura da praça 

apresenta características que os atraem para o local. Conforme o relato de interlocutores, a 

sensação de segurança que o espaço oferece é muito importante. Alguns deles já habitaram 

outras praças da região central, tais como a da República ou o Jardim São Benedito, e, segundo 

uma moradora, “a vida na São Salvador é mais segura e confortável”.  

Se comparada com os outros locais, a praça se mostra mais segura, principalmente 

durante o período noturno – momento que se sentem mais inseguros. Ali, eles não se sentem 

tão isolados ou escondidos, além de poderem ter percepção visual de tudo que está acontecendo 

no local. Não há elementos como árvores e quiosques que criam barreiras visuais, ou grades e 

cercados que os impeçam de se locomover para qualquer direção. A boa visibilidade, explica 

um deles, é importante tanto para que vejam o que está acontecendo no local quanto para serem 

vistos. Somando-se à possibilidade de serem vistos por todos, eles citaram que a presença dos 

taxistas e a constante ronda dos policiais também lhes garantem proteção.  

Segundo o relato de uma interlocutora, o medo de dormir nas ruas é um sentimento 

constante. Mesmo que a Praça São Salvador ofereça algumas características que os façam sentir 

um pouco mais seguros do que nos demais espaços públicos urbanos, ela ainda sente medo 

enquanto dorme. A sensação de insegurança advém do receio daqueles que não gostam dos 

moradores de rua e que podem fazer “maldades”, como atear fogo enquanto dormem – ela citou 

casos que ouviu falar de moradores que foram queimados enquanto dormiam em cidades como 

São Paulo (SP) ou Porto Alegre (RS) – e as frequentes confusões provocadas pelos integrantes 

dos outros grupos de moradores que habitam o local.  

                                                
71 Segundo Pereira (2018, Archdaily): “Nos cinco pontos da ‘nova arquitetura’ definidos como norteadores da 
produção arquitetônica moderna a partir da década de 1920 por Le Corbusier e materializados na construção da 
Villa Savoye (janelas em fita, fachada livre, terraço jardim, planta livre e pilotis), talvez o emprego dos pilotis seja 
o elemento mais incorporado pelos arquitetos modernos brasileiros”.  
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Como exemplo, ela relatou uma confusão que ocorrera dias antes da minha visita. 

Segundo a moradora, dois integrantes de um outro grupo começaram a discutir e se dirigiram 

na direção dela e de seu marido, enquanto estes dormiam. Um dos integrantes estava com uma 

faca na mão, bêbado e fora de si, e seu marido acabou entrando na confusão para defender o 

outro morador. Ela disse que, para a sua sorte, um dos taxistas viu o que estava ocorrendo e 

interveio na discussão. Ela disse que se estivessem isolados poderia ter sido bem pior. 

As amplas dimensões da esplanada e consequentemente de seu entorno igualmente 

constituem um ponto positivo para os moradores de rua. Mesmo havendo muitos grupos deles 

no local, eles delimitam seus próprios espaços e assim evitam confrontos. Por mais que estejam 

próximos, cada grupo possui o seu próprio ponto. 

Além da sensação de segurança que os moradores sentem no local, outra vantagem que 

a praça oferece para eles é a proximidade com o Rio Paraíba do Sul e a presença do Chafariz 

Belga, na Praça Quatro Jornadas. A fonte de água é uma necessidade vital e a proximidade com 

duas delas faz com que a vida fique mais confortável – bastando apenas irem ao chafariz ou 

atravessar a rua para estar no rio. Com a água do rio, eles lavam as suas roupas, tomam banho 

e banham os seus cães; com a água do chafariz, escovam os dentes, lavam o rosto ou tomam 

banhos noturnos. 

Cabe fazer uma ressalva: embora o acesso à água diferencie a São Salvador das demais 

praças, as duas fontes próximas ao local não oferecem água própria para ingestão. A água do 

rio é barrenta e cheia de impurezas, enquanto a do chafariz chega a ficar várias semanas sem 

qualquer manutenção. A necessidade de água potável foi um grande problema relatado pelos 

moradores da praça durante o contato que desenvolvi no local. Enquanto realizava as 

observações, eles sempre mencionavam as dificuldades que enfrentavam para conseguir matar 

a sede. Alguns buscavam água em um posto de gasolina localizado a uma certa distância da 

praça; outros pediam para os comerciantes próximos; outros passavam dias sem beber água 

pura72. 

Outro ponto mencionado pelos moradores que diferencia a São Salvador das outras 

praças da região e os atraem para viver ali é a possibilidade de trabalhar no local. Assim que 

começa o dia, muitos se beneficiam do intenso movimento da região. Eles cuidam de carros, 

                                                
72 A dificuldade que os moradores enfrentavam para ter acesso à água potável, observada durante o período que 
estive na praça, realizando as observações, foi resolvida. Após uma visita recente à praça, recebi a notícia de que 
o vigário da Igreja São Salvador e responsável pelo Santuário Diocesano de Adoração Perpétua se solidarizou com 
a situação dos moradores e permitiu o livre acessado ao bebedouro e a um banheiro com água quente para eles se 
banharem, em um prédio próximo à praça e anexo ao Santuário. Entretanto, os moradores me contaram que, por 
não estarem acostumados a tomar banho com água quente, muitos se adoentaram. O chuveiro agora só funciona 
com água fria. 



 
 

85 

vendem balas ou pedem dinheiro para os transeuntes que passam pela praça e as calçadas do 

seu entorno.  

Na Praça São Salvador eles têm ainda a possibilidade de criar vínculos com alguns 

comerciantes e com diferentes grupos religiosos e de pessoas que vão ao local fazer doações. 

Viver nessa praça os coloca em contato com o gerente da padaria próxima, que frequentemente 

lhes oferece pão, café e água; com o cabelereiro que oferece serviços de forma gratuita; com o 

vigário da Igreja que leva o grupo de jovens para distribuir cachorro-quente ao final de seus 

encontros e com uma grande diversidade de outros grupos da cidade que desejam doar roupas 

e comida – e sabem que na praça encontrarão pessoas que aceitarão essas doações.  

Os moradores ficam na frente do Banco do Brasil ou nas outras calçadas até o início da 

manhã. Por volta das 6 horas, eles acordam e se mudam para a frente de um edifício sem uso, 

localizado ao lado do Museu de Campos. A existência de prédios desocupados na praça também 

é importante para a permanência do grupo no local. É na calçada desses edifícios que os 

moradores costumam ficar durante o dia, quando os prédios do entorno que oferecem serviços 

iniciam o seu expediente e as calçadas localizadas sob as respectivas marquises são ocupadas 

pelos transeuntes (Figura 41). 

 
Figura 41: Colagem de fotografias dos locais onde ficam os moradores durante o dia 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Evidencia-se assim que no ambiente da praça e do seu entorno existe uma cooperação 

recíproca entre os moradores, alguns comerciantes73 e frequentadores do local. Aqueles que 

                                                
73 Não queremos, contudo, generalizar a relação de todos os comerciantes do local com todos os moradores. 
Segundo o relato de uma moradora foram apontados vários estabelecimentos locais que fazem doações e os tratam 
de forma amistosa. Eu mesma pude presenciar, durante um café que tomamos na padaria, como essa moradora é 
reconhecida por todos os funcionários e tratada pelo apelido de “Mãezinha”. No entanto, em entrevista ao Jornal 
Terceira Via (2019), o proprietário da banca de jornais localizado em frente à praça apontou os moradores como 
um dos possíveis motivos para a queda de movimento no local, considerando-os como um “transtorno”. 
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têm condições e disposição para ajudar os moradores contribuem; por sua vez, os moradores se 

esforçam para não incomodar outras pessoas nem causar qualquer transtorno na área – liberando 

as calçadas, por exemplo. Dessa forma, por meio de regras de conduta em que obrigações e 

expectativas74 são estabelecidas (GOFFMAN, 2011), há uma colaboração entre eles. 

“A vida na praça é boa”, me disse uma moradora. Já um outro interlocutor, que morou 

em praças do Espirito Santo e de Minas Gerais, contou que nunca ficou tanto tempo em outras 

praças quanto está na Praça São Salvador, a qual considera “a melhor praça de todas”, 

ressalvando apenas que poderia ter um pouco mais de árvores. Uma outra interlocutora, que 

veio de Vitória (ES), disse que possui família em Campos e até mesmo um quarto próprio, mas 

prefere desfrutar da liberdade de estar na praça junto com o seu marido e amigos. 

Tive a oportunidade de acompanhar a rotina de alguns moradores. Às 22h eles montam 

as suas camas em frente ao Banco do Brasil – horário em que o banco encerra todos os serviços, 

até mesmo os saques nos caixas eletrônicos. As camas são montadas com muito cuidado e 

consistem em várias camadas de papelão, plásticos e cobertores. Após arrumarem as camas e 

deixarem os seus pertences no lugar, eles podem dormir – quando não há outros movimentos 

na praça – ou trabalhar. 

Nas noites de final de semana, os homens predominantemente cuidam dos carros que 

estacionam nas vagas em frente ao banco, enquanto algumas mulheres vendem bala ou pedem 

dinheiro para os que frequentam a praça, os bares e restaurantes do Plaza Center – centro 

comercial localizado em frente à Praça Quatro Jornadas. 

Como tratado anteriormente, a realização de trabalhos, ainda que guardando carros ou 

vendendo balas, ajuda a constituir as fachadas de alguns moradores que vivem no local. Mesmo 

quando pedem dinheiro diretamente para os usuários da praça, eles utilizam o argumento de 

que é para comprar balas e depois revendê-las. A composição de uma imagem diferente daquela 

que alguns outros moradores apresentam e com a qual geralmente todo o grupo é associado – 

usuários de drogas, bêbados, folgados etc. – é importante para a permanência no local e para 

criação de bons vínculos com os outros usuários da praça e do seu entorno75.  

                                                
74 Para Goffman (2011, p.52-53), “uma regra de conduta pode ser definida como um guia para a ação, recomendada 
não porque ela é agradável, barata ou eficiente, mas porque é apropriada ou justa (...) a ligação entre as regras leva 
a uma constância e padronização do comportamento (...) as regras de conduta invadem o indivíduo de duas formas 
gerais: diretamente como obrigações, estabelecendo como ele é moralmente coagido a se conduzir; indiretamente, 
como expectativas, estabelecendo como os outros são moralmente forçados a agir em relação a ele”. 
75 Sobre isso, Goffman diz que (2011, p.18) “vendedores, especialmente mascates de rua, sabem que, se eles 
assumirem uma linha que será depreciada a não ser que o cliente relutante compre alguma coisa, o cliente pode 
ser capturado pela consideração e acabar comprando algo para salvar a fachada do vendedor, e impedir o que 
normalmente resultaria em um incidente”. 
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Os moradores que usam substâncias ilícitas ou álcool geralmente o fazem em locais 

afastados do centro da esplanada da praça, utilizando as calçadas e outros locais onde há uma 

menor probabilidade de encontro com os demais usuários da praça. Dessa forma, é importante 

para aqueles que querem se diferenciar desse estigma estar em contato com os outros usuários 

da praça, aparentando sobriedade e apreço pelo trabalho. 

É importante salientar que alguns moradores possuem cachorros de estimação, dos quais 

cuidam com muito carinho, dividindo suas comidas (por vezes o animal fica com tudo) e 

também a água filtrada, apesar da dificuldade para consegui-la. Parte do dinheiro que 

conseguem no local se destina ao cuidado que têm com seus bichos. Compram vacina na loja 

de animal próxima e remédio de pulga. Banham com frequência os seus bichos no rio e 

compartilham os seus cobertores. 

Nota-se ainda que alguns moradores usam os seus cães para ter um maior sucesso com 

a venda de balas. O fato de possuir um bicho consigo constitui um elemento que auxilia na 

preservação das fachadas76 dos moradores. Aqueles que cuidam de um animal doméstico 

geralmente despertam mais empatia e conseguem mais sucesso com as suas vendas de pastilhas 

ou pedidos diretos de dinheiro. Isso ficou claro em uma noite na qual sugeri cuidar da cachorra 

de uma moradora para que ela pudesse vender as suas pastilhas. No entanto, ela me confessou 

que a presença da cachorra era importante para garantir as suas vendas.  

Em uma outra noite, essa mesma moradora ficou muito ofendida com um dos usuários 

da praça. Ela se aproximou e pediu um trocado para comprar as sus balas; não pude ouvir a 

resposta que ele deu, mas fez com que ela começasse a chorar logo em seguida. Estava próxima 

e fui ver o que ocorrera. Ela disse que fora destratada e que era por isso que não gostava de 

abordar as pessoas sem as suas balas para oferecer77. Entretanto, a falta de consideração com a 

fachada da vendedora não costuma ser a regra. Na praça, quase todos os usuários a conhecem 

e a tratam com respeito, ora comprando as suas pastilhas, ora dando moedas ou comida para a 

sua cachorra.  

                                                
76 Como explica Goffman (2011, p.20), “com preservação da fachada (face-work) eu quero designar as ações 
tomadas por uma pessoa para tornar o que quer que esteja fazendo consistente com a fachada. A preservação da 
fachada serve para neutralizar ‘incidentes’ – quer dizer, eventos cujas implicações simbólicas efetivas ameaçam a 
fachada (...) mesmo que a pessoa que empregue ações para salvar sua fachada não conheça todas as consequências 
delas, elas frequentemente se tornam praticas habituais e padronizadas; elas são como jogadas tradicionais em um 
jogo, ou passos tradicionais numa dança”. 
77 Ainda segundo Goffman (2011, p.18), “assim como esperamos que um membro de qualquer grupo tenha respeito 
próprio, também esperamos que ele mantenha um padrão de consideração; esperamos que ele realize certos 
esforços para resguardar os sentimentos e as fachadas dos outros presentes, e esperamos que ele faça isso voluntária 
e espontaneamente por causa de uma identificação emocional com os outros e com os sentimentos deles”. 
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A rotina diária dos moradores que vivem no local é bastante flexível. Eles vão até o rio 

se banhar, nadar e se divertir (isso foi observado com mais frequência nos dias quentes de 

verão), alguns bebem cachaça nas calçadas, outros vendem balas ou cuidam de carros 

estacionados, oferecendo serviços de lavagem e polimento. Geralmente, ficam no entorno da 

Praça São Salvador, mas também podem se dirigir para outros pontos da cidade, como relatado 

por uma das moradoras. 

A praça oferece para os moradores do local o direito de “pertencer à cidade” (LEITE, 

2002, p.130). Muitas pessoas que dormem e vivem ali vieram de outras localidades e não 

possuem conhecidos na região. Outros são de Campos, mas moravam em comunidades 

violentas e afastadas da região central. Tomei conhecimento de casos de pessoas que vieram do 

Espírito Santo, da Bahia e de Minas Gerais, mas também tive a oportunidade de conhecer 

pessoas de Santa Rosa (bairro da cidade de Campos) e Barcelos (distrito da cidade vizinha, São 

João da Barra). 

Uma das moradoras que residia na praça chegara na cidade há pouco tempo. Ela estava 

grávida e morava na praça com seus outros dois filhos. Os três vieram fugidos de uma cidade 

no Espírito Santo. O seu antigo marido, pai das crianças, ameaçara matá-las. Desesperada, ela 

foi para a rodoviária e embarcou no ônibus que vinha para Campos. Ao chegar, tentou conseguir 

emprego, mas logo se viu sem dinheiro e sem ter onde ficar. No momento em que 

conversávamos, ela continuava procurando trabalho e, também, vendia balas e panos de chão 

em um semáforo perto da praça. 

Outro caso foi relatado por um homem que viera de Barcelos (distrito de São João da 

Barra localizado a 16 km do centro de Campos). O local em que residia nessa localidade estava 

em usufruto com as suas irmãs. Ele decidiu abandoná-las pois, além de ser dependente químico 

e não querer preocupá-las, “foram elas que investiram o dinheiro com a reforma da casa e não 

era justo não contribuir com nada e continuar morando lá”.  

As histórias e os motivos que levaram cada morador para a praça são tão diversos quanto 

o próprio número de moradores que habita o lugar. Cada um possui a sua própria razão para 

estar no local. No entanto, todos fazem referência à dimensão hospitaleira da Praça São 

Salvador; como me disse um morador, “a praça nos acolhe sem pedir em troca nossas liberdades 

e identidades”. 

 

 

 

 



 
 

89 

3.6 A PRAÇA COMO ESPAÇO DE NEGOCIAÇÃO E CONFLITO 

 

 A despeito da grande variedade de motivos que levam as pessoas até Praça São Salvador 

e da natureza das atividades que nela são praticadas, os usos ocorrem simultaneamente e se 

encontram no local. Nesse sentido, verificamos que as estratégias de apropriação do espaço 

ocorrem juntamente com as de negociação. Mesmo de forma inconsciente, as atividades 

praticadas são negociadas e regulamentadas, por meio de regras de condutas e da delimitação 

de fronteiras que marcam os lugares na praça. No entanto, quando essas normas não são 

respeitadas, emergem conflitos e tensões. 

O que chamamos de Praça São Salvador pode ser compreendido como um conjunto 

de lugares caracterizados por usos e sentidos distintos. Entretanto, as fronteiras são flexíveis e 

construídas segundo as necessidades surgidas em cada situação. Tal fenômeno ficou evidente 

quando tive a oportunidade de observar todos os usos e sentidos acima expostos – a praça como 

lugar de encontro, lazer, trabalho e moradia – ocorrendo ao mesmo tempo na praça. 

Era uma noite de terça-feira, feriado no Estado do Rio de Janeiro (23/04/2019), quando, 

ao chegar na praça, percebi que ocorreria algum evento diferente daqueles que são cotidianos e 

corriqueiros no local. Era o evento da II Igreja Batista chamado Face a Face Movement, já 

abordado acima, que atraíra um grande número de jovens para a praça. Eles chegaram antes 

dos demais públicos e tiveram a chance de escolher o ponto onde iriam se instalar, 

posicionando-se na parte frontal da praça, com seus equipamentos de som e outros artefatos. 

Quando o Sr. Barreto chegou – senhor este que trabalha na praça, alugando pequenos 

veículos para as crianças – , o grupo evangélico já havia ocupado parte do espaço. Assim, ele 

se direcionou para o local que estava vago, no caso, o trecho próximo à igreja. Acompanharam 

o Sr. Barreto as crianças e os grupos de patins e de skate, basicamente aqueles que usam a praça 

para fins de lazer. Este uso ficou todo concentrado na parte traseira da praça, respeitando a 

grande roda religiosa que tomara conta da parte frontal – em dias normais, quando não há 

encontros na praça, o lazer toma conta de ambas as partes. 

Já os que moram na praça estavam posicionados nas calçadas laterais e em alguns 

bancos, próximos aos grupos que usavam o espaço para fins de lazer; muitos moradores 

aproveitaram o grande movimento para cuidar dos veículos estacionados e tentar vender balas. 

Eles se aproximavam tanto do público da igreja quanto dos que usavam a praça para fins de 

lazer. No entanto, a abordagem de uma das moradoras, que se mostrava um pouco alterada, 

começou a incomodar o grupo evangélico. Rapidamente, um dos seus membros se destacou 

dos demais e começou a seguir a moradora, a fim de afastá-la da fronteira que o grupo havia 
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demarcado para si. Rapidamente a própria moradora entendeu o que estava acontecendo e por 

iniciativa própria se afastou do lugar, sem o homem precisar abordá-la diretamente. 

Conforme mapa a seguir (Figura 42), pode-se constatar que, no dia do evento Face a 

Face Movement, o espaço estava ordenado de forma que um uso não interferisse nos outros. 

 
Figura 42: Mapa das apropriações na Praça São Salvador em 23/04/2019 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Mesmo com quatro diferentes tipos de usos e sentidos ocorrendo no mesmo espaço, 

todos os grupos estavam usufruindo da praça e realizando suas atividades sem precisar fazer 

concessões que interferissem diretamente na qualidade de suas atividades. O espaço foi 

organizado de forma que nenhuma atividade resultasse afetada pela presença dos demais usos. 

Outro exemplo de como o espaço é negociado ocorreu na noite em que o grupo da Igreja 

Católica apresentou o espetáculo da Paixão de Cristo. A encenação levou uma grande 

quantidade de pessoas para a esplanada da Praça São Salvador. O público que participava 

do encontro se espalhou por toda a praça. Nessa noite, muitos ambulantes aproveitaram a 

ocasião para trabalhar no local, apropriando-se do espaço lateral das praças, onde geralmente 

os automóveis são estacionados. Já o público que buscava se divertir, incluindo as crianças e o 

pessoal dos patins, se direcionou para a Praça Quatro Jornadas, enquanto os moradores de 

rua assistiam à encenação das calçadas ou aproveitavam o grande movimento para laborar, 

vendendo balas e vigiando os carros. 

Na maior parte dos casos que observei, o espaço da Praça São Salvador era bem dividido 

e negociado. Verifiquei poucas cenas de conflitos e tensões. As grandes dimensões do local 
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propiciam que as fronteiras sejam respeitadas. Quando perguntei para um senhor sobre o motivo 

da relativa paz na praça, sua resposta foi que “na Praça São Salvador cabe todo mundo”.  

Entretanto, essa relativa paz presente no espaço é passível de interrupção. A violação 

das regras de respeito dos usos e a invasão dos lugares delineados provoca conflitos e confusão. 

Isso é causado, principalmente, por pessoas recém-chegadas ao espaço e que ainda não estão 

cientes das normas implícitas que regem o local ou propositalmente não as observam. 

Um dos exemplos de violação dessas regras ocorreu enquanto um taxista buscava baldes 

para lavar o seu carro no chafariz da Praça Quatro Jornadas. O pai de uma criança, que 

provavelmente estava frequentando o espaço há pouco tempo, ficou escandalizado e começou 

a fazer comentários em voz alta, tais como: “É um absurdo, a água do chafariz não deveria ser 

apropriada dessa maneira. Isso é caso de polícia!” No entanto, como a utilização da água do 

chafariz é algo frequente e todos os demais usuários já estão acostumados a ela, a indignação 

não encontrou eco entre os demais presentes no espaço, de modo que o reclamante se calou e 

foi embora. 

Todos que frequentam as praças sabem que tanto os taxistas quanto os moradores da 

praça fazem uso da água. A apropriação do chafariz é legitimada pelos frequentadores 

acostumados ao local e não causa o desconforto que esse determinado usuário sentiu, já que é 

uma regra que vigora no espaço há bastante tempo.  

  Um conflito mais explícito envolveu o pai de uma criança e alguns moradores da praça. 

Era uma noite tranquila de sábado e, enquanto boa parte dos olhos da praça se voltavam para 

um acrobata que se apresentava no centro da São Salvador, uma viatura da polícia foi chamada 

para revistar os moradores que estavam embaixo da marquise do Edifício Cidade de Campos. 

Quando cheguei para acompanhar o ocorrido, os moradores já tinham retirado todos os seus 

pertences de suas bolsas e mochilas, colocando-os expostos na calçada para os policiais. 

Soube que um morador de rua mostrou uma faca para uma criança que brincava na 

esplanada da Praça São Salvador. A criança ficou muito assustada e contou para o seu pai. 

Entretanto, nenhum deles sabia identificar o tal morador. Quando a polícia chegou no local, se 

direcionou para um grupo aleatório de moradores e começou a revistar os seus pertences. Por 

infortúnio do grupo, eles acharam uma faca entre as suas coisas. Os policiais questionaram se 

tinham sido eles que “ameaçaram a criança” e a resposta foi negativa; mesmo sabendo quem 

tinha sido o autor do incidente, o líder do grupo não quis entregá-lo.  

Por falta de provas para embasar um flagrante, os policiais não podiam tomar nenhuma 

medida contra os moradores. Mas, pressionados pelo pai da criança, o qual exigia que “algo 

fosse feito”, ordenaram que os moradores se retirassem do local. Estes já tinham arrumado as 
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suas camas, mas tiveram que acatar a ordem e se dirigir para um ponto vizinho – que, por sinal, 

já estava ocupada por um outro grupo. Quando a situação se resolveu, o líder do grupo me disse 

que não queria confessar para a policia quem tinha sido o autor, pois o próprio pessoal da praça 

teria o prazer de expulsar novamente o infrator. 

O líder do grupo me contou que esse homem, que no passado habitara a praça, havia 

voltado e tentava se reinserir entre os moradores. No entanto, como ele não pertencia a nenhum 

dos demais grupos do local, não tinha qualquer responsabilidade para com as regras que regem 

o espaço e “nada a perder” que o incentivasse a seguir as ordens do lugar. Pelo contrário, os 

moradores haviam-no expulsado anteriormente e estavam manifestando resistência com a sua 

volta e permanência na praça, pois sabiam que ele “traria novos problemas”. 

De fato, como relataram alguns moradores, facas são permitidas na praça. Quase todos 

os grupos de moradores possuem facas, utilizando-as para se defender e para cortar coisas como 

cascas de laranja ou orelha de boi. No entanto, elas precisam ficar guardadas, nunca expostas. 

Todos os moradores sabem que quando algum outro usuário da praça vê as suas facas se assusta 

e “gera problemas para eles”. E o indivíduo acima mencionado infringiu essa regra da praça. 

Assim como as facas, os moradores que consomem bebidas alcoólicas não o fazem de 

forma explícita, no centro da praça. Eles se recolhem para alguma calçada e, por vezes, colocam 

a bebida em latas de refrigerante ou copos. A exposição de facas, bebidas e drogas, bem como 

os seus efeitos, não acontece no centro da praça. Os moradores só se aproximam dos demais 

usuários, dirigindo-se para o centro, quando estão sóbrios e querem pedir dinheiro. Vale a 

ressalva de que os moradores podem ser vistos um pouco alterados quando se oferecem para 

cuidar dos carros dos usuários. Mas, como o contato é rápido e fora do centro da praça, 

geralmente não há grandes incômodos com isso. 

A presença dos moradores no local não é algo que incomode os usuários da praça. Tive 

a oportunidade de conversar com pessoas pertencentes a todos os públicos que frequentam o 

lugar e foram unânimes em dizer que nunca se sentiram ameaçadas ou constrangidas pela 

presença dos moradores no local. Conversei com um casal de idosos que frequenta a praça há 

anos. O senhor contou inclusive que costuma ir caminhando de sua casa até a farmácia 

localizada na praça durante a madrugada. Ele passa pelos moradores em horários nos quais a 

praça está absolutamente deserta e nunca foi abordado de forma violenta ou hostil. 

Além disso, tive a chance de ouvir de crianças que estavam brincando ao lado de alguns 

moradores de rua (Figura 43). Indagadas por mim, as crianças disseram com naturalidade que 

“não se assustam com a presença dos moradores, eles só são pessoas sem casa”. 
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Figura 43: Fotografia de crianças brincando ao lado de moradores de rua deitados 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

No entanto, aqueles que não usam a praça são os que mais se incomodam com a 

presença do grupo de moradores local. Muitos dizem não frequentar a Praça São Salvador por 

achá-la perigosa e, não obstante, associam a violência – que dizem ocorrer na praça – aos que 

nela moram. Uma moradora da praça me disse algo sobre isso, afirmando que “os moradores 

teriam que ser muito burros para cometer crimes no local, pois todos os conhecem e saberiam 

onde encontrá-los; bastaria a policia revistar as suas coisas para encontrar o objeto furtado”. 

Acrescentou que não tem qualquer interesse em atacar ou roubar ninguém e que a única coisa 

que deseja é “continuar morando na praça em paz”. 

A associação dos moradores à sensação de insegurança também tem sido noticiada pelos 

veículos jornalísticos da cidade. Segundo uma reportagem do jornal NF Notícias (2019, com 

grifos nossos): 

 
Foi-se o tempo que andar pela área central de Campos era considerado um programa 
típico dos campistas. Fazer compras, ir ao shopping, ir ao Mercado Municipal e 
resolver problemas do dia a dia no Calçadão Boulevard Francisco de Paula Carneiro 
eram atividades normais no cotidiano dos munícipes. Mas, nos últimos anos, a 
tranquilidade das ruas do Centro e as vitrines fartas de opções no comércio deram 
lugar a uma sensação de medo e um vazio ao redor. São dezenas de lojas fechadas, 
centenas de pessoas em situação de rua pedindo dinheiro e espaços públicos com 
intervenções para obras que nunca terminam. Um dos pontos mais críticos é o 
entorno da Praça São Salvador. São dezenas de pessoas em situação de rua que 
estabeleceram seus espaços com barracas improvisadas, colchonetes no chão e 
em muitos casos existe até o uso de drogas em plena luz do dia. 

 
A presença de barracas, colchonetes no chão e bebidas – de todas as drogas, a mais 

consumida na Praça São Salvador – não é o principal fator que causa medo nos que frequentam 
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a praça. Aliás, a sensação de segurança foi um dos aspectos mais citados, pelos usuários do 

local, como fator que os atraem para ali. Quem de fato usa a praça aponta que não são os 

moradores os que geram a sensação de segurança ou insegurança no espaço. 

Apesar da ocorrência eventual de conflitos como os acima citados, a multiplicidade de 

usos que ocorrem no ambiente da Praça São Salvador observa regras implícitas, as quais 

permitem que os públicos da cidade convivam entre si e negociem a apropriação do espaço. 

Essa multiplicidade, aliada à centralidade do lugar na vida urbana da cidade, são elementos que 

caracterizam a urbanidade da Praça São Salvador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, a Praça São Salvador apresentou-se como um espaço 

polissêmico e plural, possuidor de diversos sentidos e formas de apropriação. Mais do que 

encontrar uma definição fixa e generalizante sobre o que significa a praça – ou sobre o que 

deveria significar – , buscamos considerá-la como um ambiente complexo e rico em 

significados, os quais se atualizam conforme os períodos vividos na cidade. 

Formada a partir de um processo histórico que lhe conferiu uma posição central no 

espaço urbano de Campos dos Goytacazes, a Praça São Salvador e o seu entorno podem ser 

compreendidos como organismos que passaram e ainda passam por transformações conforme 

os contextos citadinos, relacionando-se e adaptando-se a cada momento da história da cidade. 

Nesse sentido, se variam as formas, também variam as suas ambiências e as percepções 

estéticas que permeiam as experiências vividas pelos usuários, incidindo nas maneiras das 

apropriações e nos sentidos que são conferidos ao lugar.  

Pensar as apropriações relacionadas ao ambiente e, por consequência, conferir aos usos 

um valor encarnado se mostrou importante para compreender melhor as experiências que 

ocorrem na praça. Assim, considerando as características do ambiente como fatores que 

influenciam os usos e as percepções das pessoas, podemos identificar as especificidades desse 

lugar. Por exemplo: a presença de crianças, skatistas e patinadores atraídos pelo piso e 

dimensões do espaço; moradores de rua, atraídos pela presença de marquises e calçadas sem 

tráfego de pessoas; grupos que marcam encontros na praça, atraídos pela amplitude do lugar, 

possibilidade de comportar um grande número de pessoas e de serem vistos por quem passa no 

local. E quase todos atraídos pela sensação de segurança que sentem no espaço, proporcionado 

por características como poucas barreiras visuais, ausência de grades e boa iluminação. 

Merece destaque a sensação de segurança como um dos aspectos da praça mais 

destacados pelos usuários com quem tive a oportunidade de conversar. Sem dúvida, para os 

pais de crianças que levam os seus filhos para brincar no local e para aqueles que usam o espaço 

com a finalidade de lazer, a segurança é um fator decisivo na hora de escolher essa praça em 

detrimento das demais que existem na cidade. Tal questão é igualmente relevante para os 

moradores de rua: aqueles que escolheram a praça como seus locais de moradia explicaram que 

ali se sentem um pouco mais seguros que nos outros espaços públicos da cidade. Assim, a 

despeito das diferenças entre os sentidos e as formas de se apropriar do espaço, os grupos 

também podem vir a compartilhar motivos pela escolha por essa praça. 
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Os usos ocorrem de acordo com estratégias que permitem múltiplos sentidos conferidos 

ao mesmo espaço. No geral, as amplas dimensões da praça permitem que os usuários se 

espalhem no espaço e ao mesmo tempo demarquem seus territórios, possibilitando que os 

grupos pratiquem os seus movimentos (crianças, patinadores, skatistas e ciclistas), seus 

encontros (grupos religiosos, manifestantes políticos e festejos populares), montem as suas 

camas (moradores de rua) ou trabalhem (taxistas, guardadores de carro, ambulantes, pedintes) 

sem invadir o espaço do outro. Isso não significa que não haja zonas de encontro entre os 

públicos. Pelo contrário, um dos maiores atrativos da praça é a possibilidade de contato, de ver 

e ser visto, fator esse que atrai para o local os trabalhadores, os moradores de rua e os grupos 

de encontros com os mais diversos fins. 

Durante o período em que frequentei a Praça São Salvador, foram poucas as cenas de 

conflitos abertos, e os que presenciei decorreram de turbações ao lugar do outro. Como 

exemplo, cito o incidente envolvendo o morador de rua que mostrou a faca para uma criança. 

Em geral, os moradores que habitam a praça possuem facas e isso não representa um problema, 

devido à noção comumente aceita de que eles precisam se proteger, cortar um alimento etc. No 

entanto, quando uma faca é exposta no ambiente utilizado pelas crianças, a posse se torna uma 

ameaça. Como resposta à conduta do morador perante a criança, o pai dela exigiu dos policiais 

alguma atitude. Porém, como não houve um flagrante, a ação dos policiais foi retirar os 

moradores do lugar onde haviam montado as suas camas; “invadindo” assim os seus espaços. 

Não obstante, os moradores simplesmente atravessaram a praça e se instalaram em outro trecho 

do seu entorno, ali permanecendo sem mais problemas. 

Percebi que os eventuais conflitos que ocorreram na praça, portanto, não implicaram em 

um cerceio à diversidade dos usos, mas, ao contrário, evidenciaram a própria pluralidade 

presente no local. Saliento que, mesmo nos casos mais extremos, em que houve a intervenção 

da força policial, a resolução desses conflitos deu-se com o mero redimensionamento das 

apropriações, isto é, com o deslocamento dos usuários para outro ponto do espaço. 

Dessa forma, constatamos que a morfologia do espaço, as suas ambiências, os seus usos 

e sentidos são elementos que se relacionam e definem o local que denominamos como Praça 

São Salvador. Salientamos que, apesar de nos referirmos à praça no singular, deveríamos nos 

esforçar para pensá-la no plural, visto que se divide em inúmeros espaços passíveis de sentidos 

e que se modificam conforme os períodos do dia. Já os seus usos e apropriações são totalmente 

distintos e variados, de tal maneira que só é possível concebê-los a partir de um processo de 

observação in situ, pois os desejos e a criatividade de seus usuários são totalmente imprevisíveis 
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e espontâneos. Os usos não se limitam ao projeto preconcebido; eles surgem na medida em que 

o espaço é apropriado à sua maneira e expressão. 

Por todo o exposto, reafirmamos o caráter polissêmico do espaço urbano e apontamos 

que os usos e sentidos aqui expostos não são inertes nem imutáveis. Em cada momento da 

história da cidade a praça foi um distinto lugar, com relação tanto ao seu ambiente quanto às 

formas de usos e apropriações. Assim, esperamos que este trabalho possa de alguma forma 

contribuir para a área do planejamento urbano, revelando parte dos sentidos que são atualmente 

conferidos a um espaço público da cidade.  
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