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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as formas de uso e as relações 

criadas dentro do espaço público urbano, em especial às praças públicas. Optou-se por 

estudar a Praça Chico Mendes, que foi um lugar de extrema importância para a 

construção profissional e social de jovens moradores do bairro Raul Veiga em São 

Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Alguns grupos culturais foram 

originalmente formados ali, e desfizeram-se, no de 2011, pois a praça passou por uma 

reforma que acabou com sua estrutura, originalidade e finalidade. Durante algum tempo, 

a Chico Mendes pareceu não existir mais. Contudo, observou-se num primeiro 

momento a busca de novas propostas por parte de alguns usuários para que as pessoas 

que utilizavam o espaço pudessem tê-lo de volta, e, em seguida, verificou-se que a 

apropriação feita por grupos distintos como forma da reutilização do espaço. Cada um 

desses momentos constitui a duas partes deste trabalho. Este trabalho baseia-se na 

leitura de artigos assim como na análise de vídeos, imagens no espaço-tempo dos 

acontecimentos e entrevistas com os usuários. 

 

Palavras-chave: espaço público, praça, reforma, urbano.  
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ABSTRATC 

This project is intended to study the use types and the relations in the urban 

public space, especially the ones that occurs in public gardens. This project chooses the 

Chico Mendes Garden for observation, a place that was a very important factor for the 

professional formation and social relations of the young residents of the neighborhood 

Raul Veiga, in São Gonçalo. Some cultural aspectos were originally created in this 

place, and were deteriored and abandoned by the reformulated of the space by public 

policies. Despite the emptying of the place, it’s possible to observe new proposes 

intended by the users of the neighborhood aiming to permit that the regulars ones would 

use the space again, and then it was possible to observe a variable use of the space by 

different groups. This study is based in the review of the bibliography related to the 

topic, analises of videos and images and a field study with the regulars of the region. 

 

Keyords: Public place; Square; Remodeling; Urban. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte da preocupação em mostrar como as dinâmicas do espaço 

público urbano interferem no modo como se dão as relações sociais dentro de uma praça 

pública de um bairro específico. Conheci a praça Chico Mendes quando tinha mais ou 

menos oito anos de idade, e apenas passavam em frente. Todas às vezes alguma coisa 

me impressionava naquele lugar, acho que instintivamente eu sentia que esta praça seria 

importante para mim. Lembro-me de achá-la enorme, e de ter uma pista de skate, como 

eu dizia naquela época “grandona”. Eu nunca tinha visto uma pista daquela em algum 

outro canto de São Gonçalo e sempre havia alguém praticando ali; a praça naquela 

época era bem movimentada até mesmo durante a semana.  

Os anos se passaram e, após me formar no ensino médio, não tive mais a 

oportunidade de voltar a Chico Mendes, pois era longe do bairro onde eu morava. Em 

2012 ingressei na UFF, no curso de Sociologia, e se não me engano, no quinto período, 

me inscrevi numa disciplina de psicologia. Foi nesta disciplina que eu me interessei 

pelas questões pertinentes ao espaço público urbano, sobretudo no que se refere às 

praças de bairro e então procurei saber mais sobre as praças da cidade onde eu moro. 

Durante a busca de informações, acabei me deparando com a situação de abandono da 

praça Chico Mendes, quando então defini que somente esta praça seria o meu objeto de 

estudo.  

Nos anos 2000 a praça Chico Mendes foi a primeira e única praça da cidade a 

receber uma pista de skate, ademais era considerada o reduto das tribos rockeiras1e se 

tornou o berço do Parkour.2Nesse mesmo ano, foi palco de eventos patrocinados pela 

prefeitura; aconteciam também, shows de Rock. Com a falta de investimentos do setor 

público, a praça começou a ser o palco da violência e de rixas entre os próprios grupos 

que se articulavam neste espaço.  

 
1Grupo de pessoas pertencentes a algumas vertentes do Rock.  
2Em português quer dizer Percurso e tem como objetivo se deslocar usando a força do corpo. 

Ainda não tem como definição ser uma prática esportiva ou expressão corporal. 
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Em 2011, a praça Chico Mendes foi fechada para reforma na administração da 

então prefeita Aparecida Panisset3e, ao final das obras, para a surpresa de todos foi 

inaugurada a nova Praça da Bíblia.4 Havia outros espaços na cidade para que pudesse 

ser construída uma praça voltada para o público cristão, contudo, fica claro que as 

intenções era excluir o público anterior por um público pentecostal, pois o entorno da 

praça estava rodeado de igrejas evangélicas.  

Atualmente a praça encontra-se em parte abandonada e após algumas visitas, 

verificou-se que dois grupos atuam diretamente na praça: A RCA (Roda cultural do 

Alcântara) e os praticantes do Parkour. A RCA promove inúmeras atividades voltadas 

principalmente para o público jovem, o mesmo acontece com a prática do Parkour, que 

acaba por promover a inclusão de jovens e adultos às atividades ao ar livre.  

A temática, que é o objeto do meu estudo, é o produto das minhas próprias 

indagações a respeito de um espaço que era referência em lazer e cultura principalmente 

para a sociedade juvenil de uma cidade periférica5, e que por muito tempo foi palco de 

diversos encontros e transformações sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Maria Aparecida Panisset governou São Gonçalo em dois mandatos consecutivos, o primeiro 

no ano de 2005 a 2008 e o segundo de 2009 a 2012.  

 
4A praça da Bíblia está localizada onde antes, era a praça Chico Mendes. Sua construção 

finalizada no final do ano de 2011 foi marcada por diversos conflitos entre os jovens que 

utilizavam o antigo espaço. 
5Na geografia significa toda área urbana que está ao redor do centro. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Esta pesquisa é definida como qualitativa, neste sentido, teve-se um melhor 

entendimento da metodologia a ser utilizada, a partir da obra de (MINAYO, 2002). 

 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, P.21) 

 

Os instrumentos utilizados como coleta de dados foram: a observação, a 

entrevista, pesquisa em jornais, sites e órgãos públicos.A principal coleta de 

informações foi realizada no próprio campo de estudo através da observação não 

participante no período de fevereiro de 2016 a novembro de 2019.  

 

CAPÍTULO I – A PRAÇA DO POVO 

 

▪ UMA BREVE PASSAGEM POR SÃO GONÇALO  

São Gonçalo é uma cidade que pertence à região metropolitana do Rio de 

Janeiro e atualmente concentra a segunda maior população do estado. Faz divisa com as 

cidades de Itaboraí, Niterói e Maricá. É dividida respectivamente em 5 distritos: (São 

Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves e Sete Pontes) totalizando uma área de 248km².6 

A cidade teve uma importância significativa na década de 40 e 50 por ser 

considerada a Manchester Fluminense7, pois, seu parque industrial era o mais 

 
6Veja em: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/historia.php Acesso em: 10/05/2019. 

7Leia o artigo “Pioneira do progresso fluminense: o caso da industrialização de São Gonçalo (RJ) no 

século XX” https://journals.openedition.org/espacoeconomia/3296Acesso em:10/05/2019. 

 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/historia.php
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/3296
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importante do Estado. Entretanto, com o passar do tempo, a cidade foi se 

desindustrializando por conta da falta de investimentos do setor público. 

Com a queda significativa de emprego a cidade teve que se adequar como 

“cidade-dormitório” (CARLOS, 2007)8 e assim se mantém até os dias de hoje, pois o 

município de São Gonçalo ainda concentra a maior parte de sua população trabalhando 

nas cidades vizinhas e/ou próximas como Niterói e Rio de Janeiro. Segundo o IBGE9, o 

seu último censo (2010) tem o registro populacional de 999.728 pessoas e o estimado 

deste ano de 2019 é de 1084.839. Apesar de ser muito populosa, a cidade possui 

inúmeros problemas na área de saúde, educação e saneamento básico.  

 

 

 

 

▪ A PRIMEIRA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CHICO MENDES 

 

Conforme publicado no jornal O São Gonçalo (na edição de 25 e 26 de abril 

de1992), (ANEXO I)a praça Chico Mendes foi inaugurada na mesma data durante a 

administração do ex - prefeito Edson Ezequiel que governou a cidade em dois 

mandatos: de 1989 a 1993 e 1997 a 2000. O local onde a praça foi construída era 

anteriormente motivo de reclamação por parte dos moradores pela grande concentração 

de mato e lixo em toda sua extensão.  

A construção da praça fazia parte do projeto de asfaltamento das ruas Lindolfo 

Color e Joaquim Laranjeiras que antes disso eram divididas por um antigo córrego, que 

foi drenado e sobre ele construído um canteiro central, dividindo as duas vias, dando 

lugar a praça com quadra de esporte, play-ground, bancos e mesas de jogos. A 

prefeitura reformou o sistema de iluminação pública no local e plantou mudas de 

 
8 A noção de cidade-dormitório é entendida na literatura urbana como uma consequência do fenômeno de 

“metropolização”, que diz respeito à hierarquização do espaço a partir da dominação de centros que 

exercem sua função administrativa, jurídica, fiscal, policial e de gestão (CARLOS, 2007, p. 35). 

 
9 Veja em:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama Acesso em: 10/05/2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama
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árvores, o que mais tarde vem explicar o nome da praça em homenagem à Chico 

Mendes.10 A prefeitura de Edson Ezequiel11 ficou marcada pelas inúmeras obras de 

drenagem e pavimentação realizadas na cidade. Somente na praça Chico Mendes (que 

agrega duas ruas citadas acima, mais a parte da rodovia RJ – 104) recebeu na época 700 

metros de piso asfáltico. 

Em junho do mesmo ano, podemos entender porque a praça foi nomeada Chico 

Mendes (Anexo II). Em outra publicação do Jornal O São Gonçalo edição 24 e 25 de 

junho de 1992, o então prefeito Edson Ezequiel conforme citado na publicação, numa 

solenidade rápida e simples, inaugurou o monumento em homenagem ao líder 

seringueiro, entregando mudas de pau Brasil para uma senhora e um menino por serem 

respectivamente a moradora mais antiga e o morador mais novo do bairro.  

 

▪ OS JOVENS E A PRAÇA CHICO MENDES 

Entre os elementos dos sistemas de valores, indicamos os lazeres ao 

modo urbano (danças, canções), os costumes, a rápida adoção das 

modas que vêm da cidade. E também as preocupações com a 

segurança, as exigências de uma previsão referente ao futuro, em 

suma, uma racionalidade divulgada pela cidade. Geralmente a 

juventude, grupo etário, contribui ativamente para essa rápida 

assimilação das coisas e representações oriundas da cidade. Isto são 

trivialidades sociológicas que convém lembrar para mostrar suas 

implicações. (LEFEBVRE, 2001, p. 19) 

 

 A partir dos anos 2000, a praça Chico Mendes passou a ser o ponto forte de 

encontro do público jovem da cidade de São Gonçalo, e de cidades próximas como 

Niterói e Itaboraí, pois, após um projeto de restauração, foi construída pela prefeitura a 

primeira pista de skate no espaço público urbano em São Gonçalo. Ali foram sediados 

diversos eventos tanto de skate, quanto de rock. 

 
10Chico Mendes (1944-1988) foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou 

pela preservação da Floresta Amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global 

de Preservação Ambiental. Saiba mais em:https://www.ebiografia.com/chico_mendes/ Acesso em: 

18:05/2019. 
11Foi deputado estadual (1987-1989) e prefeito de São Gonçalo (1989-1992 e 1997-2000). Em 2006 foi 

eleito para o terceiro mandato de deputado federal pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), sendo reeleito em 2010. Em 2014, não concorreu à reeleição, dizendo que não 

disputaria mais cargos eletivos. Veja em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edson_Ezequiel_de_Matos Acesso 

em: 18/05/2019. 

https://www.ebiografia.com/chico_mendes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edson_Ezequiel_de_Matos
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Nesse mesmo ano, a praça tornou-se o palco das diversas transformações sociais 

principalmente na vida destes jovens que passaram a freqüentar a e fazer uso constante 

da praça, afinal a pista de Skate contribuiu de forma significativa para que o tempo 

ocioso desses jovens fosse aproveitado com o aprendizado dessa prática esportiva. Para 

se compreender toda a conjuntura dos momentos iniciais da construção da pista de 

skate, foi feita entrevista com um dos voluntários desta construção:  

 

Eu entro nessa história acho que nos ano de 1999 e 2000, 

quando através de um conhecido fiquei sabendo que iam 

construir uma pista de skate na praça Chico Mendes, a 

construção da pista fazia parte das obras de restauração do 

local, daí entrei em contato com a secretaria de parques e 

jardins e lá através de um contato tive acesso ao projeto e vi 

que só iam construir uma pista tipo half-pipe que seria inútil, 

pois quase 100% dos skatistas usavam mesmo eram as rampas 

de street e mini-ramp, foi aí que eles aceitaram então que eu 

entrasse com o projeto da skate park. 

Ralei pra caramba projetando os obstáculos e como não sou 

arquiteto, mas tinha noção de plantas baixas e sabia muito bem 

o que queria, projetei e depois pedi ajuda a um amigo da 

comunidade S8 na época para fazer os projetos com os cortes 

laterais de um jeito que o engenheiro conseguisse executar a 

obra, detalhe importante que não cobrei nenhum centavo e 

convenci ao meu amigo fazer no “amor” também, não pela 

prefeitura, mas sim pelo skate, pois vi que se eu criasse algum 

impasse com certeza perderia a oportunidade de conseguir uma 

pista de skate para a galera andar. 

Graças a Deus o sacrifício valeu a pena, pois a pista foi feita, só 

não ficou melhor porque a minha intervenção terminou ali, só 

na parte de conseguir as plantas, dali em diante eu não existia 

mais, pois eles entregaram na mão da empresa responsável pela 

construção e aconteceu o que acontece com todas as pistas de 

skate: a pista ficou cheia de defeitos, mas mesmo assim foi 

maravilhoso, pois finalmente um sonho tinha se realizado e de 

lá saiu uma geração incrível de skatistas. (Entrevista concedida 

a Aline Nunes dos Santos, realizada em Março de 2016).  

 

 

Esta entrevista aponta para a importância do papel do planejamento urbano na 

sociabilidade, neste caso especialmente de jovens, em espaços públicos com uma 

função social definida. O entrevistado (que inclusive é alguém que participou 

voluntariamente da elaboração do projeto) aponta também para que às obras públicas 

devesse ter maior participação dos usuários, ao invés de serem realizadas por empresas 

que ficam responsáveis pela realização do projeto e excluem o público interessado na 

construção.  
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A imagem abaixo mostra a quantidade de jovens que participavam dos 

campeonatos de skate após a construção da pista. A praça Chico Mendes era muito 

freqüentada. Um vídeo chamado “Campeonato de skate na Chico Mendes – SG – 

2000”12 realizado nos anos 2000 e publicado no ano de 2017 através da plataforma 

youtube13, mostra o grande interesse principalmente dos jovens pela prática do Skate. 

Esse tipo de evento, na época, era patrocinado pela prefeitura.  

 

Figura 1: Pista de Skate na praça Chico Mendes. 

Fonte: site14 
 

Ao longo dos anos, a Chico Mendes continuou sendo o palco de encontros da 

sociedade juvenil de São Gonçalo, mas não recebeu das sucessivas prefeituras, a devida 

manutenção, tampouco política de segurança pública efetiva. A praça no ano de 2013 

passa então a ser um ponto forte de drogas, o que torna o local marginalizado e aos 

poucos, as igrejas que se disseminaram pelos arredores da praça, ganham argumentos 

para inviabilizar seu uso pelos grupos predominantes no espaço, e é nesse sentido que 

 
12  Campeonato de Skate realizado na praça Chico Mendes nos anos 2000. Disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt5uTIrjdA8 Acesso em: 26/06/2019. 
13 Site de compartilhamento de vídeos enviados pelos seus usuários por meio da internet. 
14 Veja em: https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/as-duas-mortes-de-francisco-chico-mendes/ 

Acesso em: 26 de Junho de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt5uTIrjdA8
https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/as-duas-mortes-de-francisco-chico-mendes/
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os conflitos de uso começam a surgir. Nessa contextualização, entrevistei um antigo 

freqüentador da Chico Mendes para que ele pudesse relatar a relação que ele tinha com 

a praça. 

Então, eu posso dizer que freqüentei lá de 2004 até um período 

próximo da Praça ser reformada. O grande problema que tinha lá, é 

que lá era muito mal visto. Inclusive, diversas matérias de jornal 

associavam uma serie de crimes, lá tinha muito briga entre os próprios 

rockeiros, e também muita briga entre o pessoal do funk e o pessoal 

do rock, lá tinha muita repressão policial, e a praça era muito mal vista 

como se todos usassem drogas. Lá, tinha acusações de pedofilia, de 

abuso, de consumo de drogas, de corrupção de menores. Uma serie de 

coisas e por conta dessas quantidades de vezes de violência, disparo 

de armas, brigas de gangues eu mesmo junto com meus amigos 

paramos de freqüentar a praça. A própria Aparecida Panisset nessa 

época, no primeiro e segundo governo, reprimiu muito a Chico 

Mendes, principalmente pela questão da visão religiosa, ela reprimiu 

bastante a galera. A polícia chegava lá pra quebrar, era como se 

tivesse entrando numa boca de fumo, os seguranças particulares 

disparavam as armas quando fosse preciso, tinha muita confusão, já 

presenciei e já fugi de tiro lá.  A praça foi sendo esvaziada, e o pessoal 

foi migrando pra praça Zé garoto, Niterói, por conta da violência e das 

brigas entre essa galera que freqüentava lá. (Entrevista concedida a 

Aline Nunes dos Santos em Fevereiro de 2019). 
 

 

 

Podemos entender que os conflitos de uso entre os grupos atuantes na praça 

Chico Mendes, foi o motivo para que esse conflito se estendesse aos líderes das igrejas 

evangélicas que se encontravam próximas à Chico Mendes. Os freqüentadores foram 

reduzidos à marginalização como forma de defesa da prefeitura para a construção da 

praça da Bíblia. Para o entrevistado as políticas empregadas foram meramente 

repressivas, intensificando os conflitos já latentes e os interesses religiosos contribuiu 

para estigmatizar esses freqüentadores. 

 

Quando não desqualificam os frequentadores do local, chamando-os 

de drogados e delinquentes, questionam também o porquê da polêmica 

se a maioria dos gonçalenses nem sabe quem é Chico Mendes. E ainda 

alegam que Chico Mendes não é de São Gonçalo para merecer tanta 

atenção assim.15 

 
15Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2011/12/estranhissima-obra-da-praca-da-biblia-

e.html Acesso em: 27/06/2019 

 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2011/12/estranhissima-obra-da-praca-da-biblia-e.html
https://territoriogoncalense.blogspot.com/2011/12/estranhissima-obra-da-praca-da-biblia-e.html
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▪ A PRAÇA SOB O VIÉS SOCIOLÓGICO 

 

A praça como lugar de sociabilidade e de representação, lugar 

permanente da manifestação colectiva de uma determinada 

realidade cultural e política, constitui-se como matéria relevante 

para a compreensão dos processos de apropriação do espaço 

público da cidade pelos seus cidadãos. E, também, através dessa 

relação, que podemos entender muitos dos seus momentos de 

transformação de uso e significado, numa problemática particular 

completamente dependente e inscrita numa outra mais geral, que 

reinterpreta, reequaciona e propõe novos vínculos entre publico/ 

privado e cidade/urbano. (BARBOSA, 2011, p.3).  

 
  

 

Na arquitetura, a temática praça carrega o significado de ser o espaço livre, 

arborizado, gramado ou um canteiro central (Robba e Macedo, 2003.), mas num viés 

sociológico, até mesmo para esses autores, a praça vai muito além desses significados, 

por ser um dos espaços públicos mais importantes dentro da cidade, e, para além do 

lazer é nela que acontecem e que se concretizam os encontros sociais.  

Os autores Robba e Macedo destacam que: Ao longo dos tempos, com a 

evolução das cidades, alterou-se significativamente o papel das praças na urbe; todavia, 

o caráter social que a sempre caracterizou, permaneceu e permanece como sua mais 

intrínseca qualidade (Robba e Macedo 2003, p. 15).  

Nesse sentido, a praça apesar de ter passado por diversas mudanças ao longo do 

tempo, ainda é considerada primordialmente como o espaço da produção social onde se 

expressam as opiniões políticas e culturais. DE ANGELIS (2005); SALDANHA 

(1993); LAMAS (1993).  

Por outro lado, Goffman considera que a praça é um dos lugares públicos onde 

ocorre a interação face a face, em que a troca de palavras e olhares entre indivíduos na 

presença um do outro é um arranjo social muito comum, mas cujas propriedades de 

comunicação distintivas são difíceis de desemaranhar (GOFFMAN, 2010, p. 23). O 

significado de praça, nos dias de hoje, vai muito além de ser apenas um lugar de 

passagem ou meramente de lazer, a praça acaba por produzir as novas relações sociais, 

além de ser um espaço de direito de todos os cidadãos.  
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CAPÍTULO II –A PRAÇA DA IGREJA  

 

A REFORMA DA PRAÇA CHICO MENDE S E A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 

DA BÍBLIA 

Atualmente há um dilema que permeia toda a história da antiga praça Chico 

Mendes, para alguns, a praça ainda leva o nome do líder seringueiro, entretanto, no  

último ano do mandato da ex prefeita Aparecida Panisset, (2012) foi construída no lugar 

da Chico Mendes, a praça da Bíblia.  

No final do ano de 2011, a Praça Chico Mendes teve suas atividades suspensas 

para receber uma nova reforma16 na administração da então prefeita Aparecida Panisset, 

que ficou conhecida por ser a “prefeita das praças” por reformar e embelezar inúmeras 

praças da cidade durante a sua gestão. No entanto, era esperado que o espaço fosse 

apenas revitalizado, trazendo uma série de melhorias tanto de estrutura quanto de 

embelezamento; entretanto, após a divulgação da inauguração de obras, revelou-se que 

a Chico Mendes passaria a ser chamada de praça da Bíblia.  

 

 

 
16Lembrando que a praça já tinha sofrido alterações do projeto inicial. 
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Figura 2: Placa de informação das obras da praça da Bíblia 

Fonte: Site 17 

 

Com o intuito de criar um espaço para os evangélicos, a praça da bíblia foi 

construída no local da antiga praça Chico Mendes, na época, a empresa responsável 

pelas obras divulgou a planta do projeto em seu site com a copia integral18 feita pelo 

blog Território Gonçalense:  

O objeto deste projeto básico são os serviços de engenharia para 

construção da Praça da Bíblia, no local atualmente conhecido como 

Parque Chico Mendes no bairro Raul Veiga, Município de São 

Gonçalo. Trata-se de uma praça temática com monumentos 

simbolizando passagens da história bíblica, desde Gênesis até a 

ressurreição de Jesus Cristo, além de um espaço em forma peixe 

simbolizando a vida. Sua concepção visa estimular o turismo religioso 

em um local de grande movimento situado entre os bairros Alcântara e 

Raul Veiga, possuindo também espaços destinados a encontros 

religiosos (deck com púlpito e parlatório). A praça será construída em 

uma área de 15.449 m² com lagos iluminados cercados por gradis de 

ferro, monumentos temáticos em concreto sobre os lagos, obelisco, 

púlpito, bancos de concreto, canteiros com cordões de concreto, 

reconstrução de meio-fios, casa de máquinas, chafarizes, paisagismo 

com plantio de árvores, arbustos e ramas e iluminação pública com 

tecnologia de leds (EDURSAM – Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental).  

 

 
17 Veja em:https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/07/prefeitura-de-sao-goncalo-peca-pela.html 

Acesso em: 27/06/2019. 
18Veja a cópia integral da planta do projeto da praça da Bíblía em: 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/o-projeto-da-praca-da-biblia-e-o-adeus.html Acessado 

em: 27/06/2019. 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/07/prefeitura-de-sao-goncalo-peca-pela.html
https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/o-projeto-da-praca-da-biblia-e-o-adeus.html
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Figura 3: Imagem do projeto da praça da Bíblia divulgado no site da 

Edursam.Fonte: Site19 

Nesse sentido, fica claro as intenções de se criar um espaço voltado para o 

público cristão, o que nos remete a um processo de exclusão e estigma por parte do 

governo com os jovens que freqüentavam a antiga praça Chico Mendes. Muito se 

discute até os dias atuais sobre este espaço ser ou não considerada praça Chico 

Mendes/praça da Bíblia, pois na época a então prefeita Aparecida Panisset declarou à 

jornalista do jornal Extra Berenice Seara, que não retiraria o nome da praça Chico 

Mendes, entretanto, ela não manteve a sua palavra.  

 

Figura 4: Reportagem jornal Extra 

Fonte: Site20 

A esperança de uma reforma como sabemos não se consolidou, e em 27 de 

dezembro de 2012 a “praça da Bíblia” foi inaugurada e para a surpresa de todos os 

freqüentadores a pista de skate juntamente com as quadras foram demolidas, deixando 

os rockeiros, skatistas, a galera do vôlei, e os moradores do entorno órfãos da antiga 

praça Chico Mendes. Afinal, como a nova praça da Bíblia poderia ser utilizada pelos 

seus antigos freqüentadores? O entrevistado relata brevemente sobre sua participação e 

reação com reforma da praça:  

 
19 Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/o-projeto-da-praca-da-biblia-e-o-

adeus.html Acessado em: 27/06/2019. 
20Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/pmsg-nao-honra-palavra-sobre-praca.html 

Acesso em: 28/06/2019. 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/o-projeto-da-praca-da-biblia-e-o-adeus.html
https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/o-projeto-da-praca-da-biblia-e-o-adeus.html
https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/02/pmsg-nao-honra-palavra-sobre-praca.html
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Conheci a praça quando era mais novo, 12 anos, quando meu primo 

me levou pela primeira vez e a praça era a praça toda. Desde a parte 

do churrasquinho até o final do viaduto, tinha 3  ou 4 quadras 

poliesportivas e lá sempre foi um dos celeiros da galera do 

underground, da cultura urbana daqui de São Gonçalo e Niterói. Teve 

um dia que, do nada, sem aviso prévio, pelo menos para a galera que 

participava na praça e tem moradores que falam que não foram 

avisados. A praça foi toda cercada, com as paradas de proteção, e 

começou o quebra quebra só que até então falaram que era uma obra 

só para melhorar a praça então a gente pó beleza, vai melhorar a praça 

e aí foi quando que tiraram as paradas, começaram a falar que seria a 

nova praça da bíblia de SG. E aquilo né, a gente vive num estado 

laico, onde a gente não favorece nenhuma religião. (Entrevista 

concedida a Aline Nunes dos Santos em Fevereiro de 2019). 

Apesar de todas as manifestações contrárias, a praça da Bíblia foi inaugurada 

com o show gospel da cantora Flordelis21. Cabe ressaltar que pouco tempo depois, a 

praça estava fechada, e parte dela permanece abandonada até os dias de hoje. Na 

reportagem da imagem abaixo, a prefeita confirma que a praça da Bíblia é um espaço 

“público” destinado às religiões cristãs. 

 

 

 
21Flordelis dos Santos de Souza é uma cantora gospel, pastora e Deputada Federal brasileira. Veja em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Flordelis Acesso em: 28/06/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Flordelis
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Figura 5: Reportagem com Aparecida Panisset sobre a inauguração da praça da 

Bíblia.Fonte: Site22 

 

 

No dia da inauguração da praça da Bíblia, conforme publicado no blog 

TerritórioGonçalense, houve uma intensa manifestação contra a ação da prefeitura. O 

protesto foi organizado pelos integrantes do Bloco Unidos da Ressaca (que tinha sede 

na praça Chico Mendes) e que recebeu o apoio de outras pessoas. Todos os 

manifestantes estavam inconformados diante da inauguração de uma praça que 

apresentavacaracterísticas e um significado totalmente diferentesda praça original. 

 

 
22Veja em: https://territoriogoncalenseprovisorio.wordpress.com/2012/12/30/jornal-o-sao-goncalo-nao-

diz-nada-sobre-o-protesto-na-inauguracao-da-horrenda-praca-da-biblia/ Acesso em: 28/06/2019. 

https://territoriogoncalenseprovisorio.wordpress.com/2012/12/30/jornal-o-sao-goncalo-nao-diz-nada-sobre-o-protesto-na-inauguracao-da-horrenda-praca-da-biblia/
https://territoriogoncalenseprovisorio.wordpress.com/2012/12/30/jornal-o-sao-goncalo-nao-diz-nada-sobre-o-protesto-na-inauguracao-da-horrenda-praca-da-biblia/
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Figura 6 : Manifestação ocorrida na inauguração da praça da Bíblia em dezembro de 2012. 

               Fonte: Site23 

 

A praça da bíblia foi inaugurada às pressas, já que a gestão da antiga prefeita 

terminara ali: a nova praça foi a última obra de seu governo; inacabada, a praça era 

composta de 1 (um) chafariz, alguns bancos e monumentos de ferro que remetiam a era 

cristã, e pergaminhos em 3D com passagens bíblicas.  

 
23Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/12/protesto-na-inauguracao-da-esquisa.html 

Acesso em: 29/06/2019. 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/12/protesto-na-inauguracao-da-esquisa.html
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Figura 7: Imagem mostra a estrutura da praça da bíblia, inaugurada em 27 

de dezembro de 2012. Fonte: Site24 

 

Apesar de estarmos num estado laico, à prefeitura não compreendeu que as 

escolhas religiosas devem ser respeitadas sem interferência do poder político. A 

finalidade de remanejar um grupo de freqüentadores e trazer outro tornou-se evidente à 

medida que a praça Chico Mendes ficou inutilizável para quem antes fazia dela o seu 

espaço de lazer. Além do mais, cabe ressaltar, que no mesmo ano do início das obras 

(2011) a então prefeita autorizou a demolição do berço da umbanda no bairro de 

Neves25 confirmando essa não separação entre religião e política. Dois dos entrevistados 

criticam esse posicionamento que favorece o uso da religião na política, onde, no caso 

da praça, acabou por reduzir os jovens que freqüentavam o espaço à marginalização:  

 

Bom, o que rolou foi uma baita hipocrisia religiosa com interesse 

eleitoreiro. A praça Chico Mendes tinha um grave problema urbano 

que ocorre em praticamente todos os lugares públicos abandonados 

pelo poder público que era o caso da criminalidade, muitos assaltos, 

tráfico de drogas, mas ainda sim era o único lugar que a galera tinha 

para andar de skate e praticar outros esportes nas quadras, mas como 

 
24Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/12/protesto-na-inauguracao-da-esquisa.html 

Acesso em: 29/06/2019. 
25 Em 2011 o terreiro de umbanda situado no bairro de neves foi tombado tendo o aval da então prefeita 

aparecida Panisset. Ver em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/10/casa-em-sao-goncalo-no-

rj-onde-umbanda-foi-criada-e-demolida.html Acesso em: 29/06/2019. 

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2012/12/protesto-na-inauguracao-da-esquisa.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/10/casa-em-sao-goncalo-no-rj-onde-umbanda-foi-criada-e-demolida.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/10/casa-em-sao-goncalo-no-rj-onde-umbanda-foi-criada-e-demolida.html
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eu disse, a praça estava abandonada e bem deteriorada com isso dava 

medo de ir à noite, mas também havia um choque cultural, pois a 

galera punk, skatistas, e outras tribos urbanas tinham aquele lugar 

como um reduto. Bom, aonde entra a hipocrisia da prefeitura? Ao 

invés de cuidar do lugar, colocar policiamento, melhorar a iluminação, 

cuidar, sabe? Eles resolvem acabar com tudo, gastaram uma fortuna 

que inclusive, descobriu-se depois que a obra custou aos cofres 

públicos mais que o dobro que deveria, detonaram a homenagem feita 

a Chico Mendes e construíram no lugar um “bagulho” mega inútil e 

com isso fizeram uma limpeza para debaixo do tapete juntamente com 

essas pessoas que antes freqüentavam a Chico Mendes, meio que para 

parecer que resolveram os problemas sociais que tinham ali. Para 

mim, o pior foi a sacanagem de tentarem espiritualizar a coisa toda, 

tirando o nome de praça Chico Mendes para praça da Bíblia. Todos 

sabemos que São Gonçalo é um município cheio de igrejas 

evangélicas e infelizmente muitos ainda são conduzidos a votar no 

candidato que for escolhido pelos seus líderes, o verdadeiro voto de 

cabresto moderno.  

Eu sou evangélico, tenho mais de 20 anos que estou na caminhada, 

sempre fui da Comunidade S8 pioneira no Brasil no tratamento da 

dependência química, lá sempre lidamos com as tribos urbanas, tanto 

que durante o ano de 2000 até 2010 mantivemos um skate park de 

madeira em local coberto e em um bairro pobre como o Marambaia, e 

sempre fazíamos shows com bandas do circuito underground. Depois 

de 2010 me desvinculei da S8 e fundamos o Ajuntamento das Tribos 

que há 6 anos realizamos todos os meses shows com banda 

underground e há uma ano e meio conseguimos construir uma pista de 

skate e faço um trabalho com as crianças de uma área muito pobre, 

crianças que não tem quintal, e que tem que ficar na rua se quiser 

brincar, e aos fins de semana me dedico a eles ensinando a andar de 

skate e dando um propósito na vida deles, mas isso é uma outra 

história, não vem ao caso agora. O que eu quero dizer é que eu tenho 

total autoridade para dizer que o que a ex prefeita Aparecida Panisset 

fez com a praça Chico Mendes foi no mínimo um crime. (Entrevista 

concedida a Aline Nunes dos Santos em Novembro 2016). 

 

Quando a Aparecida começou a reforma, se não me engano, ela 

fechou a praça por um tempo, e depois teve a reforma da reforma. Eu 

saí mais ou menos um ano antes dessa reforma de fato acontecer, pois 

a praça se tornou um lugar insustentável de ficar. Existiam shows lá 

que foram proibidos, e a praça foi esvaziando, esvaziando, 

esvaziando. Acabou que ficaram algumas mesas. Eu lembro que 

quando eu ia, a praça era freqüentada por muitas pessoas, até mesmo 

numa sexta feira e num sábado que era o ponto alto. Eu lembro que a 

galera protestou muito, e a galera tinha bem claro que era uma rixa 

entre os jovens e a religião da própria da Aparecida. Na época, foi 

muito frustrante pra galera. Rolou protesto, mas a mão pesada do 

governo falou mais forte. (Entrevista concedida a Aline Nunes dos 

Santos em Abril de 2017). 
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Aos poucos a praça Chico Mendes foi sendo esvaziada, passando a ser 

subutilizada, pois se tornou apenas lugar de passagem. No ano de 2016, conheci um 

grupo de skatistas que atuava na praça Chico Mendes desde os anos 2000. Nos relatos 

obtidos, ficou claro que o lugar tem para eles uma importância simbólica relacionada ao 

estilo de vida que esses jovens seguiram durante os anos em que freqüentaram a praça.  

 

▪ O GOVERNO DE MARIA APARECIDA PANISSET (2004-2012) 

  

Ao analisar o caso da antiga praça Chico Mendes, se faz necessário falar sobre o 

governo de Maria Aparecida Panisset, onde o forte favorecimento religioso da época 

continua em pauta até os dias de hoje. A ex prefeita era alvo de inúmeras críticas por 

atacar principalmente as religiões afro-brasileiras da cidade de São Gonçalo durante a 

sua gestão. 

Aparecida sempre se considerou evangélica, iniciou sua vida pentecostal aos 

doze anos na Igreja Nova Vida, foi vereadora do município de São Gonçalo (entre 1996 

e 2001) e foi deputada estadual do Rio de Janeiro (2002-2004). A parlamentar ganhou 

sua primeira eleição para a prefeitura de São Gonçalo em 2004 quando ainda era filiada 

ao PFL26. Aparecida se reelegeu em 2009, sua posse contou com mais de 400 pessoas 

como descrito abaixo: 

 

Em um palco montado em frente à sede da Prefeitura e com um público 

estimado em mais de 400 pessoas, Aparecida Panisset (PDT), tomou posse na 

tarde dessa quinta-feira, 01 de janeiro, juntamente com seu Vice-Prefeito, 

Jorge Aranha. Ao som da música que foi considerada o Hino da Vitória, 

Aparecida Panisset chegou em carro aberto repleto de balões e acompanhada 

de crianças. Reeleita em 05 de outubro com 270.591 votos (56% dos votos 

válidos), a pedetista emocionada, em seu discurso lembrou da campanha 

eleitoral, de sua trajetória política e profissional, mencionou principais 

realizações do primeiro governo e garantiu ainda mais progresso para o 

segundo mandato. "Prometo cumprir dignamente o mandato a mim conferido 

através do voto direto e democrático, zelar e cumprir as Constituições da 

República, do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Orgânica Municipal, 

trabalhando para um maior desenvolvimento do município de São Gonçalo", 

se comprometeu a prefeita Aparecida Panisset, ao assinar o termo de posse. A 

solenidade contou com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, 

Carlos Lupi, representantes do secretariado, além de familiares e antigos 

amigos. Além da prefeita Aparecida Panisset, outros 21 vereadores foram 

empossados na Câmara Municipal para cumprirem mandatos no período de 

 
26Partido da frente liberal, atual democratas (DEM) 
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2009 a 2012. MUDANÇA NO SECRETARIADO Para o segundo mandato, 

algumas mudanças já foram anunciadas, como a troca do Secretário de 

Administração, Sergio Novo, por Julia Maia, realizada no último mês. A 

extinção de algumas secretarias também foi comentada pela prefeita. 

Segundo ela, a necessidade de diminuir o número de pastas não afetará o 

desempenho de seu mandato. "Fechamos o ano com R$ 30 milhões em caixa. 

Dinheiro que vamos utilizar para dar continuidade as obras já iniciadas no 

município", disse.27 

 

Com a vitória do segundo mandato já pelo partido PDT28 Aparecida se 

consolidava como ela mesma intitulava: “a prefeita que mais fez obras na história da 

cidade”. Por outro lado, sua gestão foi marcada por diversas acusações como a de 

quando fraudou as verbas da merenda escolar, além de sonegar contratos com empresas 

de construção civil29 

 

Em matéria publicada no jornal Extra30 a ex prefeita deveria devolver aos cofres 

públicos o valor de R$ 360,2 mil por irregularidades em um contrato onde houve 

superfaturamento em bolsas de coletas de sangue, equipamentos de gotejamento de 

medicamentos, além de ter cedido subvenção em 2010 para o carnaval da Liga 

Independente das Escolas de Samba de São Gonçalo e a quantia da penalidade 

corresponde às despesas não comprovadas. Aparecida cumpriu até o seu último ano de 

mandato (2012), sua gestão ficou marcada pelos inúmeros episódios de intolerância 

religiosa, e favorecimento político perante a sua própria religião.   

 

 

▪ O ABANDONO DA NOVA PRAÇA DA BÍBLIA 

  

Através do blog Território Gonçalense, foi publicado31 que, após um ano de 

inaugurada, (2013) a praça da Bíblia estava fechada por determinação da justiça; -como 

 
27  Veja em: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/comunicacao/noticias/imprime.php?cod=1384 Acesso em: 

12/05/2019. 
28  O PDT – Partido Democrático Trabalhista surgiu em 17 de Junho de 1979, seu objetivo era reavivar o 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Veja em: https://www.pdt.org.br/index.php/o-pdt/historia/ Acesso 

em: 12/05/2019. 
29Veja em: https://www.tce.rj.gov.br/todas-noticias/-/asset_publisher/SPJsTl5LTiyv/content/aparecida-

panisset-e-punida-com-multa-e-ressarcimento Acesso em: 13/05/2019. 
30 Veja em: https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/ex-prefeita-aparecida-panisset-tera-que-devolver-

272-mil-por-despesas-nao-comprovadas-no-carnaval-17439369.html Acesso em: 13/05/2019. 
31Veja em: https://territoriogoncalense.blogspot.com/2013/12/o-aniversario-da-horrenda-praca-da.html 

Acesso em: 29/06/2019. 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/comunicacao/noticias/imprime.php?cod=1384
https://www.pdt.org.br/index.php/o-pdt/historia/
https://www.tce.rj.gov.br/todas-noticias/-/asset_publisher/SPJsTl5LTiyv/content/aparecida-panisset-e-punida-com-multa-e-ressarcimento
https://www.tce.rj.gov.br/todas-noticias/-/asset_publisher/SPJsTl5LTiyv/content/aparecida-panisset-e-punida-com-multa-e-ressarcimento
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/ex-prefeita-aparecida-panisset-tera-que-devolver-272-mil-por-despesas-nao-comprovadas-no-carnaval-17439369.html
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/ex-prefeita-aparecida-panisset-tera-que-devolver-272-mil-por-despesas-nao-comprovadas-no-carnaval-17439369.html
https://territoriogoncalense.blogspot.com/2013/12/o-aniversario-da-horrenda-praca-da.html
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moradora da cidade, soube que a praça pouco tempo após sua inauguração estava 

fechada e sua chave ficava guardada em uma das igrejas próximas à praça-. Neste 

mesmo ano São Gonçalo passou a ser administrada pelo prefeito eleito Neiton Mulim32, 

era esperado que algum projeto durante sua gestão fosse destinado a revitalização da 

antiga praça Chico Mendes, entretanto, nenhum projeto tanto de segurança pública, ou 

de obras foi destinado à praça.  

No ano de 2015, ainda na gestão de Mulim, a praça continua em estado de 

abandono, apenas passou a ter seus cadeados abertos durante o dia e fechados à noite. A 

primeira imagem abaixo mostra como ficaram as estruturas metálicas já sem as lonas 

que as cobriam, e na segunda imagem, mostra a situação da praça fechada com o 

cadeado: 

 

Figura 8: Portão da praça da Bíblia trancado.  Fonte: Site33 

 
32Foi Deputado Federal e prefeito de São Gonçalo entre 1° de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2016. 
33Veja em: https://coisasdesogoncalo.wordpress.com/ Acesso em: 29/06/2019. 

https://coisasdesogoncalo.wordpress.com/
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Figura 9: Estado de abandono da antiga praça Chico Mendes. Fonte: Site34 

 

Foi apenas no ano de 2018 na então e atual prefeitura de José Luiz Nancy35 que 

uma parte da praça foi revitalizada, no entanto, essa ação não foi uma iniciativa própria 

da prefeitura, mas originário da proposta de revitalização do secretário de meio 

ambiente conhecido popularmente como Fael. O valor destinado às obras saiu de um 

acordo entre a prefeitura e uma empresa de supermercados na região. Esta empresa 

construiu em área ambiental e a multa aplicada foi convertida para a revitalização da 

antiga praça Chico Mendes como descrito abaixo: 

Cerca de R$700 mil. Este será o valor investido na obra de 

revitalização da Praça da Bíblia (antiga Chico Mendes), no Raul 

Veiga, em São Gonçalo, que teve início ontem. O valor empregado na 

obra é uma contrapartida exigida pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para as obras de construção do Mercado Atacadão, no 

Alcântara. A nova praça ganhará paisagismo, árvores, além de quadra 

de esportes, parque infantil e pista de skate e patins.36 

 
34https://coisasdesogoncalo.wordpress.com/2015/07/09/queremos-a-praca-chico-mendes-de-volta/ Acesso 

em: 29/06/2019. 

35José Luiz Nanci é um médico e político brasileiro filiado ao Cidadania. Atualmente é prefeito da cidade 

de São Gonçalo, cargo que ocupa desde janeiro de 2017. Anteriormente foi vereador e secretário de saúde 

na mesma cidade, além de deputado estadual por dois mandatos Veja em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luiz_Nanci Acesso em: 30/06/2019. 
36Reforma praça da Bíblia. Veja em: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/26429/praca-da-biblia-sera-

reformada-e-ganhara-novos-espacos-de-lazer Acesso em: 30/06/2019. 

https://coisasdesogoncalo.wordpress.com/2015/07/09/queremos-a-praca-chico-mendes-de-volta/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luiz_Nanci
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/26429/praca-da-biblia-sera-reformada-e-ganhara-novos-espacos-de-lazer
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/26429/praca-da-biblia-sera-reformada-e-ganhara-novos-espacos-de-lazer
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Essa revitalização em parte contribuiu para que o espaço aos poucos pudesse ser 

freqüentado principalmente pelos moradores do próprio bairro onde a praça se encontra, 

entretanto, apenas uma parte da praça foi revitalizada, a outra, que é a entrada principal 

do espaço, continuou abandonada, e concentrava cada vez mais moradores de rua, com 

isso a própria população tinha receio de utilizar o local reformado.  

Com um orçamento anunciado de R$ 700 mil, de um lado a praça recebeu 

pista de skate, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, playground, pista 

de caminhada, aparelhos para prática de Parkour, além de nova iluminação. 

Em contrapartida, na outra parte da praça os moradores têm que conviver 

com pessoas em situação de rua, moradias improvisadas, desordem e drogas 

além dos ratos e lixos.Vera Antunes moradora que reside em frente à praça 

Chico Mendes há 50 anos, fala que nunca viu o local tão 

abandonado. "Alguns meses foi feita uma obra aqui a gente ficou 

aguardando, achando que essa obra ia continuar para o lado de cá, não 

aconteceu e até hoje não tem nenhum projeto do lado de cá da praça. A 

Praça está completamente abandonada."37 

Esta parte principal da praça está próxima às atenções comerciais do bairro de 

Alcântara, e até o momento, não há nenhum projeto destinado à revitalização deste espaço. 

Percebendo que desde 2018 apenas uma parte ficaria reformada, um morador de São Gonçalo 

se reuniu com grupo de jovens este ano de 2019 para uma primeira ação de limpeza desta parte 

da praça. Nesta primeira ação, também pude participar contribuindo com algumas ferramentas 

e a minha própria mão de obra. O evento contou com a presença de alguns jovens e moradores 

do bairro. Foi recolhido todo tipo de lixo e entulho espalhados pelo local, também foram 

plantadas mudas de plantas e alguns cantos da praça que estavam pichados foram pintados. Na 

entrevista abaixo, o idealizador do projeto conta como surgiu à idealização desta ação: 

Minha relação com a praça Chico Mendes começou no ensino 

médio, após a saída da escola eu ia pra praça pra ver a “galera” do Skate. Eu 

sempre visitava a praça. Minha relação era de lazer com este lugar. Vendo o  

abandono em que se encontrava a praça como lixo e entulho e também 

através de relatos de moradores em que a própria prefeitura faz descarte de 

dejetos. Eu tive a atitude para tentar colocar alguns brinquedos, fazer as 

pinturas, para que a população pudesse voltar aos poucos ao utilizar o local, 

além de chamar atenção da prefeitura em relação ao fato do espaço estar 

abandonado. (Entrevista concedida a Aline Nunes dos Santos em Setembro 

de 2019).  

 
37 Antiga praça Chico Mendes não é totalmente revitalizada. Veja em: 

https://eurio.com.br/noticia/3200/conheca-a-praca-que-de-um-lado-tem-obra-e-do-outro-ha-abandono-

em-sao-goncalo.html Acesso em: 30/06/2019. 

https://eurio.com.br/noticia/3200/conheca-a-praca-que-de-um-lado-tem-obra-e-do-outro-ha-abandono-em-sao-goncalo.html
https://eurio.com.br/noticia/3200/conheca-a-praca-que-de-um-lado-tem-obra-e-do-outro-ha-abandono-em-sao-goncalo.html
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O grupo no WhatsApp38 foi criado para planejar e executar as ações de revitalização 

da praça Chico Mendes e conta atualmente com mais de 20 participantes. Desde então outra 

ação foi realizada na praça com o com o intuito de chamar atenção da prefeitura para que este 

espaço possa ser utilizado novamente. A ação realizada foi publicada no Jornal O São 

Gonçalo39.  Após a publicação, o prefeito da cidade publicou em sua página no Facebook40 as 

fotos da ação como se a própria prefeitura tivesse feito as manutenções. Após inúmeras 

contestações, a postagem foi retirada. As imagens abaixo mostram a o antes e depois da 

primeira ação da revitalização da praça e o primeiro grupo de pessoas que participaram da 

limpeza da praça. 

 

Figura 9: Antes de depois da ação de revitalização ocorrida na antiga praça Chico 

Mendes 

Arquivo: Luciano Vinicius 

 
38Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto 

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet. Veja em: 

https://www.significados.com.br/whatsapp/ Acessado em: 30/06/2019. 
39https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-

abandonada-em-sao-goncalo Acessado em: 30/06/2019. 
40Facebook é uma rede social lançada em 2004. Veja em: https://www.significados.com.br/facebook/ 

Acessado em: 30/06/2019. 

https://www.significados.com.br/whatsapp/
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-abandonada-em-sao-goncalo
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-abandonada-em-sao-goncalo
https://www.significados.com.br/facebook/
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Figura 11: Jovens que participaram da primeira ação de revitalização da antiga praça 

Chico Mendes 

Fonte: 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-

abandonada-em-sao-goncalo Acesso em: 28/11/2019. 

 

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-abandonada-em-sao-goncalo
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/63747/moradores-promovem-revitalizacao-de-praca-abandonada-em-sao-goncalo
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CAPÍTULO III – A RETOMADA 

 

▪ OS SKATISTAS DA CHICO MENDES 

 

O encontro com cinco Skatistas estava marcado para as 19h. Ao chegarno local, 

a rua estava mal iluminada e vazia, pois nesse mesmo ano a praça encontrava-se em 

estado de abandono. Aguardei num dos poucos lugares que resistiu ao enfraquecimento 

do comércio quando a praça passou pela reforma: Um pequeno comércio de lanches de 

um senhor que mora ali há mais de 30 anos. 

Numa conversa informal ele, ficou claro que tudo estava muito diferente após a 

reforma, e que o medo e a insegurança passaram a tomar conta do lugar e mesmo que a 

antiga movimentação daquele não fosse feita de forma completamente passíficas, era 

necessário certo fluxo de pessoas para que o comércio noturno continuasse funcionando, 

ou seja, aos poucos a clientela dele foi diminuindo. O que se sabe contudo,  

Aos poucos, a galera foi chegando, e logo nos acomodamos numa mesa. O 

grupo era liderado por Ricardo* (nome fictício) - ele também trouxe a esposa para a 

nossa conversa - e aos poucos cada um foi falando da sua experiência como 

freqüentador da praça, e o que esperavam do rumo que as coisas estavam tomando, bem 

como as opiniões sobre a situação política da época. A proposta do encontro era 

entrevistá-los para esta pesquisa, e acabei colhendo inúmeras falas que me tocaram 

muito, a ponto de querer me envolver para tentar ajudar de alguma forma, mas era 

demais para o momento pessoal em que eu estava passando na época, 42 

Deste encontro de 2016, apesar de ter perdido todos os registros, consigo me 

lembrar quase que literalmente de um relato em que um dos entrevistados diz: “foi aqui 

que eu aprendi a andar de Skate, e isso permitiu que muitas portas se abrissem 

 
42Por infortúnio, eu perdi todos os áudios em que registrei as falas, pois no ano seguinte, (2017) 

acabei desistindo da pesquisa e decidi partir para um tema totalmente diferente. Essa nova linha de 

pesquisa não deu certo, e em 2018 eu recomecei a estudar a praça Chico Mendes, basicamente do zero. 

Foi assim que eu encontrei a praça em outro momento: Parcialmente revitalizada.  
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profissionalmente para mim, a gente anda de skate até hoje, mas infelizmente não 

podemos mais andar aqui, acabaram com a pista, e com a praça e o mais frustrante para 

mim é que meu filho é moleque ainda, mas ele não pode aprender a andar de skate aqui, 

não posso ensiná-lo onde eu aprendi, e o governo até agora não propôs nada pra gente 

mudar essa realidade, mesmo sabendo o quanto essa praça significou para a galera que 

freqüentava aqui” 

Outra depoimento foi o do Maicon* (nome fictício) ele aprendeu a andar de 

skate na Chico Mendes também, e é conhecido mundialmente na prática desse esporte. 

Mas, para ele, não foi tão fácil assim, ele acabou sendo preso, e um amigo que tinha 

uma loja de produtos esportivos, sabendo do seu alto potencial para o skate, decidiu 

patrociná-lo, e após sair da prisão as coisas começaram a melhorar pra ele. Ao longo da 

nossa conversa ele me fala que uma emissora de TV marcou uma reportagem com ele 

no bairro onde ele mora, que é o mesmo bairro da praça, e também como roteiro da 

reportagem ele deveria mostrar as manobras de skate no lugar onde ele aprendeu a 

andar, entretanto, ele fala: “Aline, como vou mostrar onde aprendi? Não tem mais pista, 

andei ali no chão mesmo, na tentativa de reivindicar uma pista nova pra gente andar” 

 

Essas memórias retratam um momento de apelo por parte dos jovens skatistas 

que dependiam do funcionamento de uma pista de skate naquele local, e quanto mais 

interesse por parte das pessoas, mais esperançosos esse grupo ficava, pois, era uma 

forma de chamar atenção do poder público para tentar reivindicar melhorias para aquele 

local. Para além do uso da pista, o espaço da praça também era aproveitado –mesmo 

que abandonado- para encontros noturnos principalmente aos sábados por parte dessa 

“galera”.  

 

 

▪ O PARKOUR COMO GRUPO ATUANTE NA PRAÇA 

É no sistema de relações com o que lhe é externo, ou seja, com a 

alteridade, que a territorialidade pode ser definida. Ela está 

impregnada de laços de identidade, que tentam de alguma forma 

homogeneizar esse território, dotá-lo de uma área/superfície 
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minimamente igualizante, seja por uma identidade territorial, seja por 

uma fronteira definidora de alteridade. (SERPA, 2009, p. 20). 

O Parkour é definido como uma modalidade Francesa que faz uso do corpo para 

transpor obstáculos, e na praça Chico Mendes, suas atividades tiveram início no ano de 

2006, através de um grupo de amigos. No entanto, durante o período de abandono da 

praça, o grupo transferiu às suas atividades para outro local. 

A praça Chico Mendes é conhecida pela realização de práticas 

esportivas e é o berço do Parkour na cidade. Tem um valor 

sentimental para os praticantes da modalidade. Tínhamos um espaço 

com obstáculos feito de pneus para realizar o treinamento. A 

continuidade da prática do esporte ali é uma referência e tem valor 

sentimental43 

A revitalização descrita no capítulo anterior acabou por beneficiar o grupo dos 

praticantes do Parkour, pois suas atividades voltaram a acontecer no seu espaço original 

e permanece até hoje. Neste caso, um dos entrevistados conta como foi o início da 

trajetória do Parkour e como este grupo se articula no espaço da praça:  

O parkour começou ali na praça Chico Mendes no ano de 

2006, com alguns amigos que começaram a estudar sobre a atividade 

que ainda era recente no Brasil. Com a construção da praça da Bíblia o 

público alvo, as culturas que se encontravam na praça começaram a se 

afastar, então o local começou a ser habitado por moradores de rua e 

outros elementos. Após o governo de Aparecida passinet, veio outro 

prefeito que eu não me lembro qual, se não me engano foi o Neílton 

Mulin, algo assim, este foi mexer na parte de cima da praça, onde a 

aparecida não tinha mexido, destruiu com a promessa de reformá-la 

mas não fez nada além de destruir, vandalizou lá e saiu do mandato. 

Então veio o Nanci, e no governo dele teve uma reforma, entretanto 

não foi ele. Foi no setor de compensação da prefeitura, a empresa que 

construiu o Atacadão da Av.marica causou um dano ambiental, 

portanto precisava compensar esse dano com multa pela secretaria de 

meio ambiente, então fez um acordo e resolveu reformar a praça 

Chico Mendes como forma de pagamento. Foi aí que entramos em 

contato com a PCON, a empresa que reformou a parte onde se 

encontra nosso espaço do parkour.Nós procuramos o engenheiro e 

responsáveis e apresentamos nosso projeto para que pudessem fazem, 

apresentamos nossa atividade, o desenho do projeto, medidas e etc.. 

Eles reproduziram nosso pedido. Entramos em contato com a 

secretária de meio ambiente também, o Fael (secretário do meio 

ambiente) também autorizou o projeto. E quanto ao Parkour são 

Gonçalo, somos um grupo, nunca fizemos nenhum tipo de 

manifestação ativa para reforma, nossa maneira de lidar com a 

situação foi sempre indo conversar com todos os gestores da época e 

 
43Veja em: http://apoliticadorj.blogspot.com/2016/06/praca-chico-mendes-em-alcantara-podera.html 

Acesso em: 24/09/2019. 

http://apoliticadorj.blogspot.com/2016/06/praca-chico-mendes-em-alcantara-podera.html
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tentando implantar desenhos e projetos para o espaço. Claro, sempre 

com o intuito de acrescentar um espaço específico para nossa 

modalidade. Já tivemos diversas ideias para a praça, pois quando 

íamos, tentávamos influenciar em todos os espaços. Somos uma 

organização não governamental, e temos como objetivo a difusão de 

nossa atividade. Os tipos de "manifestações" (não sei se podemos 

chamar assim), seria passivas, pois sempre estivemos presente na 

praça, independente de ter entulhos ou construída, e sempre limpamos 

e cuidamos do nosso espaço, com essa atividade sempre ganhamos 

visibilidade para o lugar e ganhamos respeito de muita gente, o que 

influenciou em nossa predominância, nosso sucesso em relação a 

aprovação de projetos e de sermos ouvidos. (Entrevista concedida a 

Aline Nunes dos Santos em Abril de 2019). 

 

 

▪ A CRIAÇÃO DA RCA E SUA OCUPAÇÃO NA ANTIGA PRAÇA CHICO 

MENDES 

A Roda Cultural do Alcântara é um movimento sócio cultural que 

acontece todo sábado na Praça Chico Mendes - Alcântara - São 

Gonçalo - RJ, a partir das 17h00min.Reúne todas as tribos e os 

elementos do movimento Hip Hop (DJ, MC, Break, Grafitti) e da 

cultura urbana. O ponto alto é a batalha de MCs, uma disputa de rimas 

geralmente em rounds entre dois artistas, que se inscrevem um pouco 

antes. O encontro reúne os princípios do Hip Hop (Paz, União, Amor, 

Diversão), com participação de grafiteiros, skatistas, DJs, poetas, 

dançarinos de break, malabaristas e artesãos locais, formando um 

grande coletivo em prol do movimento Hip-Hop. Lutamos por um 

ambiente onde os moradores da nossa comunidade e frequentadores 

tenham acesso uma a cultura, lazer, segurança e informação de 

qualidade, além de oferecer apoio aos artistas locais para 

fortalecimento da carreira e geração de renda. Considerando o quinto 

elemento (ou o primeiro) também ocorre a libertação de livros, uma 

biblioteca a céu aberto para trocas, doações ou empréstimos, leitura 

infantil, além das rodas de conversa sobre temas escolhidos pela 

comunidade local às terças feiras. Tais atividades também tem como 

objetivo, através do acesso à informação e cultura ofertar caminhos 

diversos aos jovens de forma que reduzam riscos e danos provocados 

pela violência urbana em suas comunidades.44 

 

A RCA foi criada após a construção da praça da Bíblia com o intuito de ocupar 

novamente a antiga praça Chico Mendes através de atividades voltadas para o público 

jovem da cidade de São Gonçalo. Seus idealizadores não conseguem contar com a ajuda 

 
44Veja em: https://www.facebook.com/pg/rodaculturaldoalcantara/about/?ref=page_internal Acesso em:  

06/11/2019. 

https://www.facebook.com/pg/rodaculturaldoalcantara/about/?ref=page_internal
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da prefeitura para as atividades oferecidas no local, com isso, os eventos são realizados 

através de parcerias com pequenas empresas e alguns cursos da cidade. Hoje a RCA se 

movimenta sozinha, e tem crescido cada vez mais. Com isso, um dos idealizadores da 

RCA foi entrevistado a fim de relatar como ele conheceu a praça e de qual necessidade 

surgiu a criação da RCA como forma de apropriar a antiga praça Chico Mendes. 

No caso eu conheci a praça quando era mais novo, tinha uns 12 anos 

ou 14 anos quando meu primo me levou pela primeira vez e no caso 

praça era a praça toda desde a parte do churrasquinho que é aquele 

início, até o final do viaduto, aí tinha 3 ou 4 quadras poliesportivas, 

tinha vários quiosques, e a pista de skate. Lá sempre foi um dos 

celeiros da galera do underground, da cultura urbana aqui de São 

Gonçalo e Niterói. Aí teve um dia que, do nada, sem aviso prévio 

(pelo menos para a galera que participava na praça), mas mesmo 

assim tiveram alguns moradores que falam que não foram avisados. A 

praça foi toda cercada, com as paradas de proteção, e começou o 

quebra- quebra só que até então falaram que era uma obra só para 

melhorar a praça, então, a gente “pó beleza né”, vai melhorar a praça. 

E aí foi quando tiraram as “paradas”, começaram a falar que seria a 

nova praça da bíblia em São Gonçalo. E aquilo né, a gente vive num 

estado laico, onde a gente não favorece nenhuma religião, e a gente 

achou meio estranho botar uma praça da bíblia já dando ênfase aos 

grupos evangélicos, os cristãos no caso, até então beleza. A gente “po 

cara tiraram a nossa praça” mas falaram que iam reconstruir. Até 

então quando eles fizeram a reinauguração da praça da Bíblia a gente 

viu que não tinha nada  de skate viu que não tinha nada de 

poliesportiva, só tinha aquela praça e o pior de tudo foi que aquela 

praça não ficou aberta pra nada, a praça nunca foi usada, aquela praça 

ficou largada lá, o que destruiu a praça foi o tempo mesmo, a chuva o 

vento que foi rasgando as lonas. Até um belo dia que começaram a 

depredar o local, alguns moradores de rua começaram a estourar o 

portão pra ficar lá dentro, ai começou o quebra-quebra, de quebrar 

uma parte, quebrar outra, ate que um belo dia a própria prefeitura 

começou a tirar os materiais da praça pra levar pra outros lugares. 

Tipo, eles estavam fazendo obras em outras  praças pegavam o 

material da nossa praça e colocava em outros lugares, e ai foi quando 

a galera que vivia nesse meio não estava satisfeita com tudo e 

começaram a fazer a ocupação. Começamos a ocupar o espaço com a 

intervenção cultural com a RCA que foi criada pelo o Dipro, aí 

quando começou a rolar a RCA, começou dando uma movimentada, 

pois não tinha nada lá. Começamos a pegar ponto de luz lá, ai esse 

ponto de luz fizemos a nossa roda foi crescendo, e a outra parte da 

praça estava largada, porque eles quebraram tudo falando que os 

antigos moradores de rua estavam morando lá e por segurança eles 

quebraram tudo e nós não entendemos nada sobre essa questão do 

argumento que eles usaram e começamos a fazer por nos mesmos, 
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começamos ocupar a usar um som, a galera foi argumentando e agente 

começou a nos mesmos a querer melhorar aquilo dali, ate que o 

supermercado Atacadão pela multa q recebeu fez uma revitalização do 

outro lado onde usamos essa revitalização a nosso favor, onde 

fortaleceu a RCA, onde hoje a gente por meio do Grafite e por meio 

da própria comunidade, começamos a cuidar daquele local, porque 

pela prefeitura mesmo não tem policiamento  ali, entendeu, e com isso 

a gente começou a fazer por nos mesmos a cuidar daquele local. Então 

hoje a RCA que cuida querendo ou não da parte da limpeza, a gente 

sempre varre a praça, uma hora ou outra que a prefeitura vai lá e 

capina, mas quem faz mesmo as parada é a gente, cansou de cair poste 

lá de luz a gente botava pelo lugar, então hoje a RCA hoje é quem zela 

pela praça né, então é mais ou menos isso.  

 

Podemos entender que a criação da RCA partiu da necessidade de dar 

continuidade aos encontros de jovens e adultos que faziam parte principalmente da 

cultura HIP-HOP da praça Chico Mendes, e para além disso, houve a iniciativa de criar 

a Roda Cultural como meio de envolver a comunidade do entorno à atividades voltadas 

a introdução da cultura e a arte.Muitos jovens do entorno da praça acabam se 

envolvendo com drogas, tráfico, bebidas etc. Neste sentido, a RCA acaba sendo um 

meio de retirar e evitar que esses jovens façam parte da grande parcela marginal que 

acomete a cidade de São Gonçalo.  

O Rap abaixo45 foi composto e produzido por integrantes da Roda Cultural do 

Alcântara, não foi possível copiá-lo de forma integral, pois a letra não está disponível. O 

Rap contextualiza toda a história da RCA na praça Chico Mendes.  

Dipró 

Isso é tiro porrada e bomba, isso é time RCA  

Mãos ao alto de assalto o bonde, toma.  

Desde as antigas plantamos as sementes  

20 anos de underground aqui na praça Chico Mendes 

Skate, grafite, sharpy, jow 

bate cabeça sai do chão pros louco do rock in’ roll.  

Aqui tem arte, cultura, então vem pra conferir.  

 
45Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g06dykWCZIU Acesso em: 20/11/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06dykWCZIU
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Todo sábado oito da noite os cria tão aqui. 

Bradock 

Bem vindos à nova era,  

melhor se preparar 

 já sabe  

se piscar já era não adianta reclamar,  

somos a RCA  

o som da praça Chico Mendes  

e o nosso trabalho aqui é recriar e elevar as mentes, 

 ce entende?  

Somos a voz da comunidade  

cria não é criado  

em São Gonçalo é pra valer  

os de mentira não cola com os de verdade.  

Aqui também tem regra quebra uma só pra você ver.  

 

Shess 

Tu vai Chorar  

Chico não é sim city  

Tranquilo igual a Bagdá 

Peita a tropa, afundo o seu 

Titanic 

Terra de Shess e Lucas TIC 

Somos clássicos  

Pique spedd freaks 

“Tamo” pique com negrone na  
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rua pra improvisar  

Se seu filho não te escuta  

Manda RCA 

Que aqui “nós dá um jeito” 

Cultura pra elevar 

Se o governo só te mata eu to  

Pra ressuscitar 

Plow plow [..] 

RCA chyper " (Dipro, Bradock, Shess, LK, Jhon, Yuri Beatbox, Yung RAS & Pequena 

) Prod @Totem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu mostrar a tentativa de reutilização da praça Chico 

Mendes feita em específico por parte de jovens moradores da cidade de São Gonçalo, 

pois a mesma foi reformada na gestão de Aparecida Panisset. A reforma resultou na 

nova praça da Bíblia, em que os aparelhos recreativos da praça Chico Mendes foram 

demolidos para dar espaço a monumentos de ferro que remetiam uma era cristã. A nova 

praça acabou favorecendo o uso do espaço a um único grupo social.  

 Nos relatos obtidos, ficou claro que as tomadas de decisão da prefeitura 

relacionada às obras da Chico Mendes não tiveram participação popular, pois nenhum 

freqüentador (a) foi consultado (a) sobre o que estaria sendo projetado para aquele 

espaço, além de não ter sido respeitada a laicidade do Estado, o que acabou por pegar 

todos de surpresa, principalmente os jovens que faziam uso da pista de skate. Com isso, 

logo após a saída de Panisset do governo, a praça teve pouquíssimo uso da população 

(inclusive por parte dos evangélicos) e um ano após a inauguração estava fechada. 

Nas prefeituras seguintes, nenhuma proposta estava destinada à revitalização da 

praça, contudo, ficou claro que a sociedade juvenil implicada sempre tentou buscar 

melhorias para utilizar o espaço que neste momento encontrava-se abandonado.  Neste 

caso, a praça passou a concentrar um maior número de moradores de rua, e o local 

estava cada vez mais sendo depredado. O comércio local já não resistia e hoje poucos 

estabelecimentos tentam sobreviver no entorno da praça no horário noturno.  

Os grupos que atuam no local (Parkour e RCA) possuem vertentes muito 

diferentes, no entanto, foi possível confirmar, através das entrevistas com os seus 

idealizadores, o quanto a apropriação feita na praça contribuiu para chamar atenção da 

prefeitura para revitalizar parte do espaço, o que acabou por trazer melhorias para a 

realização das atividades desses grupos.  

Durante o processo de busca de informações, na própria prefeitura da cidade, 

deparei-me com comentários de pessoas que desacreditam no retorno da essência da 

antiga Chico Mendes. Fui confrontada até a confirmar com os moradores sobre o que 

eles gostariam que a praça se tornasse futuramente. Intuitivamente, eu sabia que os 

moradores e usuários querem sim a praça Chico Mendes de volta, seja fazendo 



43 
 

ocupação, protesto, etc. A praça é um dos poucos espaços públicos disponíveis para a 

população, principalmente numa cidade periférica como São Gonçalo.  

Por fim, nos momentos do processo de elaboração das entrevistas, além de 

conversas informais com os próprios moradores do entorno da praça, todos estavam 

dispostos a colaborar com a pesquisa com o intuito de que este trabalho possa chamar 

atenção do poder público. Os encontros, mobilizações e as ações realizadas 

recentemente na praça mostram o interesse popular para que a parte que ainda se 

encontra afetada pela degradação física possa ser revitalizada. Por esse motivo, não foi 

possível analisar essas questões em sua totalidade, ficando para um próximo trabalho, 

uma segunda parte desta pesquisa. 
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ANEXOS 
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ANEXO (II) 

 


