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RESUMO 

 

Espaços de valor histórico, cultural e de interação social, as praças públicas expressam 
conteúdos que configuram as cidades, tornando-se, portanto, objetos de estudo de variadas 
áreas do conhecimento, inclusive da Geografia. A distribuição das praças na cidade, suas 
formas, sua cobertura vegetal e sua infraestrutura demonstram como o Estado atua nas 
diferentes localidades urbanas, promovendo a ampliação ou a minimização das desigualdades 
socioespaciais. Dessa forma, esta pesquisa de mestrado tem por objetivo analisar as praças de 
Campos dos Goytacazes-RJ, considerando sua desigual distribuição, os diferentes 
equipamentos urbanos e conteúdos paisagísticos, bem como os elementos de apropriação 
privada para finalidade comercial. Para atender a esse objetivo, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, consultas a órgãos públicos, levantamento de dados em trabalho de campo, 
aplicação de questionário a representante do poder público e conversas informais com os 
usuários das praças. A partir disso, foi criado um banco de dados com a identificação das 
praças de Campos dos Goytacazes que pode auxiliar na gestão pública desses espaços, e, 
também, foi possível verificar que as características infraestruturais das praças variam no 
tempo e no espaço, de acordo com os aspectos socioeconômicos e com o valor do preço do 
solo urbano. As praças que apresentaram melhores equipamentos estão localizadas nos bairros 
de população com melhor renda e mais altos preços do solo urbano e, portanto, indicam as 
desigualdades na cidade. Ao mesmo tempo, as praças com maior qualidade infraestrutural e 
fácil acessibilidade atraem os públicos de outros bairros não dotados de boas condições de uso 
para o lazer.  
 
Palavras-chave: Praça pública. Desigualdades socioespaciais. Espaço urbano. Campos dos 

Goytacazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Spaces of historical value, cultural and social interaction, public squares express contents that 
configure the cities, becoming, therefore, objects of study of various areas of knowledge, 
including Geography. The distribution of squares in the city, its forms, its vegetation cover 
and its infrastructure demonstrate how the State operates in different urban locations, 
promoting the expansion or minimization of socio-spatial inequalities. Thus, this master's 
research has the objective of analyzing the squares in Campos dos Goytacazes-RJ, 
considering its unequal distribution, the different urban equipments and landscape contents, as 
well as the elements of private appropriation for commercial purposes. In order to meet this 
goal, bibliographical research, consultation of public agencies, data collection in field work, 
questionnaire application to the representative of the public power and informal conversations 
with the users of the squares were carried out. From this, a database was created with the 
identification of Campos dos Goytacazes squares that can assist in the public management of 
these spaces, and it was also possible to verify that the infrastructural characteristics of the 
squares vary in time and space, according to the socioeconomic aspects and the value of the 
urban land price. The squares that presented better equipment are located in the 
neighborhoods of population with better income and higher prices of urban land and, 
therefore, indicate the inequalities in the city. At the same time, the squares with higher 
infrastructural quality and easy accessibility attract the public of other districts not endowed 
with good conditions of use for the leisure. 
 
Keywords: Public square. Socio-spatial inequalities. Urban space. Campos dos Goytacazes. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. 

Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim”. A composição de Carlos 

Imperial1 expressa a importância da praça para a sociabilidade das pessoas. A praça 

testemunha as relações afetivas, as coisas simples do cotidiano, bem como a história urbana e 

as relações socioespaciais da cidade. 

A praça faz parte de um grupo de espaços da cidade essencialmente públicos que, 

segundo Robba e Macedo (2010), devem garantir a acessibilidade e o uso – como jardins, 

ruas, e parques – e tem desempenhado diversas funções ao longo dos anos. Usos religiosos, 

militares, comerciais, de circulação, de lazer, de embelezamento e, sobretudo, de convivência 

estão entre aquelas funções que marcam as praças públicas. Atualmente, o “esvaziamento” 

das praças provocado pelo uso de shoppings centers, da televisão e de equipamentos da 

informática deu destaque às funções de embelezamento e de área verde.  

Corrêa (1995) considera que os agentes sociais da cidade, a saber, os fundiários, os 

excluídos, o mercado imobiliário e o Estado, entre outros, fazem e refazem a cidade. Os 

agentes sociais do espaço urbano atuam sobre a praça produzindo e reproduzindo as relações 

desiguais da sociedade capitalista. O cuidado efetivo ou o abandono das praças pela 

população e pelo poder público, o aumento da densidade do uso do solo, a melhoria da 

infraestrutura expressam a ação dos agentes urbanos, promovendo a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas ou aprofundando as desigualdades socioespaciais. 

O Estado enquanto principal agente de produção do espaço da praça é capaz de 

possibilitar a apropriação de alguns grupos ou indivíduos. O acesso aos espaços públicos é 

político, pois essa acessibilidade, ou não, é definida pelo Estado (RODRIGUES, 2008).  Essa 

atuação do Estado ocorre por meio de ações reguladoras e da execução de projetos 

urbanísticos capazes de dotar o espaço público da praça de equipamentos de lazer e 

infraestrutura.  

A praça é um equipamento de lazer, mas também de valorização urbana, e, através de 

sua infraestrutura, pode-se realizar leituras das condições socioespaciais em que está inserida. 

Rodrigues (2008) aponta que além da delimitação física, os espaços públicos são 

redimensionados pela forma de utilização da sociedade. Associando as características 

                                                     
1 Composição de 1967. 
2 Formulário apresentado no Capítulo 2, na p. 59. 
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materiais das praças às diferentes formas de apropriação, os espaços públicos das praças 

trazem significados sociais, econômicos e políticos. 

 As relações socioespaciais nos espaços públicos chamaram a atenção da pesquisadora 

desde a graduação, a partir da observação desses espaços em Campos dos Goytacazes, sua 

cidade de origem e de atual moradia. Além da justificativa pessoal, baseada na vivência da 

cidade, o estudo da produção do espaço urbano a partir das praças públicas justifica-se por sua 

importância na composição da malha urbana, uma vez que as características das praças 

representam espaços de convivência e lazer para a população e, também, exprimem elementos 

do traçado urbano. Dessa forma, buscando responder à questão: “De que maneira a estrutura 

das praças, suas formas de uso e apropriação privada revelam as condições socioespaciais 

urbanas?”, este trabalho se propõe a analisar as praças públicas da cidade de Campos dos 

Goytacazes-RJ enquanto conteúdo das desigualdades socioespaciais, considerando sua 

distribuição, a qualidade dos diferentes equipamentos paisagísticos e sua  relação com os usos 

desses espaços. De maneira específica o trabalho pretende: 

 Verificar a distribuição das praças na cidade; 

  Caracterizar e analisar o conteúdo paisagístico e de infraestrutura das praças  

associado às características socioespaciais; 

 Destacar e problematizar as formas de ocorrência da apropriação privada para fins 

comerciais que ocorrem nas praças;   

 Relacionar o preço do solo às características infraestruturais das praças;  

 Estabelecer a relação entre a infraestrutura das praças e o seu uso efetivo. 

 

  Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa de observação sistemática ou 

estruturada, ou seja, que utiliza instrumentos como anotações, quadros etc. para a coleta dos 

dados ou fenômenos observados (MARCONI e LAKATOS, 2003), foi organizada nas 

seguintes etapas: 

a) Levantamento bibliográfico sobre o tema, acompanhado de leitura e discussão; 

b) Análise de leis federais e municipais que tratam sobre o uso e a ocupação do solo urbano; 

c) Levantamento da infraestrutura e dos componentes paisagísticos das praças através de 

trabalho de campo e de registro fotográfico;  

d) Pesquisa na Câmara de Vereadores a fim de identificar as praças implantadas por lei; 

e) Levantamento de dados nos órgãos públicos como a Secretaria de Limpeza Pública Praças 

e Jardins e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana; 
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f) Aplicação de questionário escrito a um representante do poder público responsável pela 

manutenção das praças públicas na cidade;  

g) Mapeamento da distribuição e da qualidade das praças; 

h) Análise do preço do solo em Campos dos Goytacazes, utilizando os dados levantados por 

Gomes (2015) do período de 1981 a 2011;      

i) Conversas informais com a população sobre os usos da praça. 

 

O levantamento das praças existentes ocorreu inicialmente a partir da “Secretaria 

Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins”. Além das informações fornecidas pela 

Secretaria que responde pela limpeza de todos os espaços públicos do município, foram 

considerados os dados obtidos no campo para a identificação das praças.  

 Considerando que as informações fornecidas pelo poder publico não continham a 

situação das praças, ou seja, se estavam efetivamente implantadas, semi-implantadas ou não 

implantadas, foram visitadas as 97 possíveis áreas de praças listadas para verificar sua 

condição e realizar o levantamento da sua infraestrutura e aspecto paisagístico. 

O trabalho de campo foi realizado durante 14 dias, entre os meses de março e maio de 

2016, antecedido por um pré-campo, em novembro de 2015. Utilizando-se de veículo 

automotor e câmera da pesquisadora e dos dados disponibilizados pelo poder público, foi 

possível a viabilidade do trabalho de campo. Por meio da pesquisa de campo, foi possível 

conferir alguns problemas na listagem cedida: alguns endereços (e possíveis referências) 

fornecidos pela Prefeitura não estavam corretos, ou as praças não existiam, ou, até mesmo, a 

mesma praça era citada mais de uma vez com nomes diferentes. 

Neste estudo, foram analisadas as praças implantadas, mesmo que parcialmente, áreas 

que se caracterizam enquanto praças e exercem alguma função de lazer. Áreas que não estão 

implantadas não fizeram parte da pesquisa, pois são caracterizadas por terrenos vazios, ou que 

estão em obra, ou tiveram sua função mudada, ou, até mesmo, foram totalmente ocupadas por 

comércios. Desse modo, foram levantadas 89 praças implantadas ou semi-implantadas, e 

aplicado um formulário2 que avalia as condições de infraestrutura das mesmas. Além disso, 

foram fotografadas 93% das praças, ao passo que os outros 7% apresentaram, principalmente, 

um contexto de risco à segurança da pesquisadora e, por isso, não foi possível fotografar. 

Após o período do trabalho de campo nas praças, foram pesquisadas as leis de criação 

de praças no arquivo da Câmara de Vereadores. A partir da coleta dos dados primários, aliada 

                                                     
2 Formulário apresentado no Capítulo 2, na p. 59. 
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às pesquisas bibliográficas e as conversas com usuários das praças, analisou-se a inserção das 

praças na produção socioespacial de Campos dos Goytacazes. 

Como resultado das investigações descritas nas etapas supracitadas, o trabalho, que se 

intitula “As praças e os conteúdos das desigualdades socioespaciais urbanas em Campos dos 

Goytacazes-RJ”, está dividido em dois capítulos.  

O capítulo 1, “As praças e a produção histórica do espaço urbano de Campos dos 

Goytacazes-RJ”, propõe a discussão teórica sobre os espaços públicos das praças brasileiras 

relacionando-os à produção histórica urbana local. Dessa forma, privilegiaram-se os 

significados dos espaços públicos das praças através de apontamentos históricos que 

ressaltaram: os projetos de praças brasileiras e suas funções ao longo do tempo e a produção 

urbana de Campos dos Goytacazes.  Essas análises ocorreram a partir de legislações urbanas e 

de contribuições de Deffontaines (1944), Faria (2000, 2001, 2003, 2005), Feydit (1879), 

Lamego (1945), Marx (1980, 1991), Robba e Macedo (2010), Saldanha (1993), Santos (2006, 

2013), Segawa (1996), Sousa (1935), Terra (2007), entre outros.   

O capítulo 2, “Caracterização e análise socioespacial das praças públicas de Campos 

dos Goytacazes”, apresenta uma análise das características infraestruturais das praças, suas 

formas de apropriação privada para fins comerciais, a sua distribuição, a ação do poder 

público para a manutenção e a relação da qualidade desses equipamentos e o usos da 

população.  Além disso, consideram-se os aspectos socioespaciais, o preço do solo urbano e a 

disposição dos serviços públicos. Nesse capítulo, as análises foram feitas, principalmente, a 

partir de Corrêa (1995, 2016), De Angelis (2000, 2001, 2004), Gomes (2005, 2007, 2014, 

2015), Henrique (2006, 2008), Lefebvre (2008), Santos (2004, 2014) e Serpa (2014, 2016).  

Por fim, são expostas as considerações finais, as referências que embasam esta 

pesquisa e os apêndices com o questionário escrito respondido pelo representante do poder 

público e um acervo fotográfico como contribuição para o registro das condições das praças 

neste momento histórico.   Assim, considerando que este trabalho chama a atenção para as 

praças públicas como conteúdos socioespaciais, os quais revelam as condições 

socioeconômicas das cidades, espera-se contribuir para discussões sobre os espaços públicos 

urbanos e também para que a distribuição e a qualidade das praças de Campos dos Goytacazes 

sejam cada vez mais voltadas às reais necessidades da população.  
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CAPÍTULO 1 - AS PRAÇAS E A PRODUÇÃO HISTÓRICA DO ESPAÇO URBANO 

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Este capítulo objetiva a reflexão teórica da produção do espaço urbano, tomando a 

praça como um elemento nesse processo; apresenta análises sobre a cidade de Campos dos 

Goytacazes, considerando as praças públicas importantes conteúdos histórico e socioespacial.   

 Segundo Deffontaines (1944, p.301), “o processo de fundação de cidades era 

empregado desde muito tempo no Brasil, onde se vê funcionar já no século XVII”3. A 

urbanização se desenvolve no século XVIII e se expande no século XIX, com a 

industrialização. Porém, o que é marcante, nesse período, é que esse processo de urbanização 

foi territorialmente seletivo, uma vez que atendeu primeira e majoritariamente às áreas 

litorâneas e, apenas no final século XX, foi ampliado. A cidade de Campos dos Goytacazes 

insere-se nessa conjuntura nacional de desigualdade e seletividade territorial quanto à sua 

produção do espaço urbano.  

 Para Santos (2013), a industrialização das cidades brasileiras (principalmente as 

grandes) atraiu a população pobre em busca de trabalho, seja por causa da modernização do 

campo, seja por melhores condições de vida, mas o que se encontrou foram péssimas 

condições de sobrevivência, formando-se grandes focos de pobreza. O lócus da pobreza torna-

se cada vez mais a cidade, que representa as carências da população, os processos políticos, 

econômicos e culturais. 

 
A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora de 
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por sua 
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda 
mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, 
mas, também do modelo espacial (SANTOS, 2013, p.10). 

 

 Santos (2013) questiona a materialidade e as relações sociais da pobreza com algumas 

perguntas: 

 
Como, nas cidades, vive a maioria dos brasileiros? (...) Como se distribuem, nas 
cidades, as pessoas, segundo as classes e os níveis de renda? Quais os problemas da 
habitação e da mobilidade, da educação e da saúde, do lazer e da seguridade social? 
(p. 10-11) 
 

 

                                                     
3 Em 1548, já tinham sido fundadas cerca de 16 vilas e povoados no litoral brasileiro (REIS FILHO, 1968. p. 
31).   
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 Os serviços públicos e as amenidades, que segundo Santos (2014) estão relacionados a 

localização das pessoas e sua renda, contribuem para a produção e reprodução do espaço 

urbano, somando nele aspectos sociais, econômicos e culturais, numa relação histórica entre 

esses aspectos. Diante disso, este capítulo considera, sobretudo, as materialidades das praças 

públicas, associando os aspectos supracitados à sua produção histórica.  

 

1.1 A PRAÇA PÚBLICA NO CONTEXTO DA CIDADE: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

  A história das cidades brasileiras é também a das suas praças. A praça é um marco 

urbano que proporciona, principalmente, o convívio social. Lugar de encontro, da política, do 

comércio, entre outros, a praça apresenta, em geral, a morfologia que atende ou atendeu ao 

contexto urbano em que está inserida. 

 Para Saldanha (1993, p.13), a praça constitui um espaço que se abre na estrutura 

interna das cidades, é uma pausa entre as construções.  Murillo Marx (p.69, 1980) também 

considera as praças, juntamente com as ruas e os jardins, como vazios, ou seja, áreas não 

construídas nas aglomerações urbanas capazes de oferecer “amplas perspectivas paras as 

novas necessidades urbanísticas”, usos como “áreas de recreio, construções públicas e vias de 

comunicação”. Para além dos aspectos morfológicos e arquitetônicos, “a praça é o lugar 

intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de manifestações de vida 

urbana e comunitária” (LAMAS, 1993, p.102). 

Dentre tantas conceituações, a praça é essencialmente o espaço público urbano. As 

ruas, as calçadas, as praias, as praças e outros ambientes ao ar livre fazem parte de um 

conjunto de espaços chamados públicos, aos quais não pode haver impedimentos de acesso 

por quaisquer pessoas4. Para Robba e Macedo (2010, p.17), ao definir o sentido das praças 

públicas, deve-se considerar a acessibilidade e o uso, pois além de serem espaços livres 

urbanos, “são destinados ao lazer e ao convívio da população”. 

No espaço público da praça, há o desligamento da moradia privada e a ligação ao 

espaço comunitário, sejam com finalidades políticas, econômicas, religiosas ou militares 

(SALDANHA, 1993, p.15). Com o surgimento da cidade-estado, a esfera privada corresponde 

à família, enquanto a esfera pública, à política e à própria polis, considerada espaço do mundo 

comum (ARENDT, 2007). 

                                                     
4 Há outros tipos de espaços sem livre acesso, mas que continuam sendo públicos, como é o caso de hospitais e 
áreas militares. 
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Saldanha (1993) compara a praça ao jardim. Para o autor, o jardim é o espaço 

pertencente a casas ou a construções específicas (palácios, conventos, hospitais, entre outros), 

é sempre um espaço privilegiado e fechado, já a praça é um “espaço maior, que revela a 

cidade e tende a confundir-se com ela” (p.15). Na mesma direção, Segawa (1996, p.31) a vê 

como um espaço ancestral, e seu surgimento está relacionado à origem ocidental do conceito 

de urbano. No entanto, os jardins adentram as praças brasileiras no século XVIII, 

ornamentando as cidades com elementos da natureza, bem como tornando-as  áreas com 

função ambiental.  

As praças têm adquirido diversas configurações arquitetônicas e funções no decorrer 

da História, seguindo as transformações da sociedade, e isso ocorre desde a ágora grega, 

“antecessora remota das nossas praças” (DE ANGELIS E NETO, 2001, p.131).  Segundo 

Saldanha (1993), a ágora grega é o espaço central e símbolo da atividade política. Enquanto a 

ágora ateniense era símbolo da liberdade, possibilitando a realização de reuniões e, também, o 

ato de opinar, e o fórum romano, o local da política popular, do debate, de comercializar, as 

praças medievais eram mais diversas quanto às suas funções. 

As praças medievais foram classificadas por Paul Zucker (1959 apud SEGAWA, 

1996) de acordo com as suas funções: praças de mercado, praças de portal da cidade, como 

centros da cidade, adros de igrejas e agrupadas. As piazzas italianas recebiam práticas 

religiosas ou seculares (casamentos, funerais, comemorações, apresentações teatrais, 

execuções etc.). A plaza mayor medieval, na Espanha, “situava-se deslocada do centro 

urbano, muitas vezes extramuros”  (SEGAWA,1996, p.32). E as praças brasileiras coloniais 

eram multifuncionais, admitindo que ocorressem atividades diversificadas no mesmo local, 

fossem atividades religiosas, profanas, civis e militares. 

No fim da Idade Média e no Renascimento, a praça pública “formava um mundo único 

e coeso”, onde o uso da palavra era tomado de liberdade, franqueza e familiaridade. A praça 

representava a linguagem e a cultura popular, “era o ponto de convergência de tudo que não 

era oficial, de certa forma gozava de um direito de ‘exterritorialidade’ no mundo da ordem e 

da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra”. A praça pública era o 

território próprio para a cultura não oficial, principalmente em datas específicas, como nos 

dias de festa e dias de feira (BAKHTIN, 1987, p. 132-133). No território da praça, o 

comportamento social era diferenciado, pois, segundo Segawa (1996, p. 33), nesse espaço, a 

vida era marcada “pelo universo do riso, do escárnio, da festa”, contrapondo-se à formalidade 

da cultura aristocrática e religiosa. 
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Para De Angelis, Castro e Neto (2004, p. 58), as praças antecessoras ao modernismo5 

tinham função endógena e estavam sujeitas a alguma edificação (como igrejas, edifício 

municipal ou de um palácio) ou de uso específico. Os autores levam em conta a visão de 

Favole (1995), que considera a praça contemporânea um espaço que não possui um uso 

específico, como o uso de mercado, por exemplo, nem depende da existência de edificações 

ou monumentos, mas tem como objetivo tornar-se “um lugar atrativo de encontro e reunião”. 

Enquanto espaço produzido, o espaço público é uma forma-conteúdo, um híbrido entre 

as materialidades e as relações espaciais. No caso da praça, o desenho arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico são as formas, e as relações que se dão entre os grupos que a utiliza 

é o conteúdo (SANTOS 2006). A produção do espaço apresenta a dimensão espacial e 

também a das relações sociais. O espaço é ao mesmo tempo condição e produto das relações 

sociais.  

Segundo Carlos (2016, p.56), 
 

[...] se o espaço é condição da realização do processo produtivo, unindo os atos de 
distribuição, troca e consumo de mercadorias, ele se produz como materialidade – 
como, por exemplo, infraestrutura viária, rede de água, luz e esgoto etc. Todavia, o 
espaço guarda o sentido do dinamismo das necessidades e dos desejos que marcam a 
reprodução da sociedade em seu sentido mais amplo, a realização da vida para além 
da sobrevivência. 

 

A partir das materialidades (ou infraestruturas) dos espaços públicos das cidades, é 

possível observar quais são os agentes sociais predominantes e, ao mesmo tempo, reconhecer 

tais materialidades como resultado desses agentes. Agentes como os grupos sociais de 

variadas faixas de renda, os promotores imobiliários, os proprietários de terras e, 

principalmente, o Estado produzem as cidades brasileiras, deixando marcas arquitetônicas, 

culturais e socioeconômicas, refletindo desigualdades.  Portanto, as praças são testemunhas 

históricas e materiais dos desequilíbrios existentes na sociedade urbana capitalista.  

 

1.2 AS PRAÇAS BRASILEIRAS: MATERIALIDADES QUE EXPRESSAM AS 

DESIGUALDADES URBANAS  

 

Desde o período colonial, as praças brasileiras compõem as paisagens das primeiras 

vilas, juntamente com as capelas e as edificações ao seu entorno.  Segundo Murillo Marx 

                                                     
5 A expressão “modernismo” diz respeito ao movimento artístico e cultural ocorrido na primeira metade do 
século XX. 
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(1980,1991), a partir das terras doadas para um santo padroeiro e a construção de capela ou 

igreja em sua homenagem, foram surgindo as aglomerações de moradia e negócios, fundando 

as cidades coloniais brasileiras. Nos espaços em frente às capelas, eram criados os adros, 

espaços abertos antecessores as praças, utilizados “para reunião de gente e para um exercício 

de um sem-número de atividades diferentes” (MARX, 1980, p.50).  

De acordo com Deffontaines (1944), a fundação das cidades brasileiras do século 

XVII era baseada em patrimônios religiosos, ou seja, a partir da doação de terras à igreja, 

surgiam e cresciam os aglomerados e as atividades comerciais, e, também, havia a valorização 

dos lotes próximos aos patrimônios religiosos. Já as cidades do início do século XX6 foram 

criadas a partir de patrimônios leigos, os quais são loteados e vendidos pelo próprio 

fazendeiro, que é o responsável pelas despesas das construções, traça as ruas, e realiza 

canalizações de água, por exemplo. O fazendeiro constitui-se o patronato das fundações 

urbanas, assumindo o papel que antes era da igreja.  

Deffontaines (1944) considera que as aglomerações no Brasil não surgiram somente 

por causa das necessidades econômicas, mas também por uma necessidade de vida social. A 

cidade era essencialmente uma igreja e uma praça. A igreja como um ponto de atração para a 

população, mas também com funções civis para o nascimento, o casamento e enterros. A 

praça é o segundo elemento das primeiras cidades e é dependente da igreja, é o local “de 

parada”, espaço em que os habitantes se permitem a convivência: 

 
A praça serve de ponto de parada, onde as pessoas se divertem olhando, não ficando 
mais solitárias; fazer praça é o principal emprêgo do tempo dos habitantes, é a única 
ocasião que se tem de se pôr a roupa de domingo segundo o costume do lugar; as 
casas que cercam a praça procuram ser luxuosas; elas fazem parte da parada, não são 
casas mas palacetes, foram construídas pelos principais fazendeiros das cercanias, 
por que é um luxo ter-se fachada para a praça: O mais ràpidamente possível enfeita-
se esta praça de parada, traçam-se nela jardins, aléias, põe-se luz elétrica e é a 
ambição de tôda cidade nova ter uma praça bem ajardinada e bem iluminada 
(DEFFONTAINES, 1944, p. 299-300). 

 

Para Marx (1980), as edificações religiosas com seu porte, requinte e localização 

privilegiada são marcos das pequenas e grandes aglomerações brasileiras. O autor ainda 

afirma que as praças realçavam e destacavam os edifícios. De certo modo, a praça colonial 

ganha a mesma importância na composição urbana por ter o seu surgimento relacionado às 

igrejas. “Sobrevoando as cidades brasileiras mais antigas, aproximando-se delas por terra ou 

mar, percorrendo suas ruas, impõem-se à vista essas edificações religiosas”. As praças 

                                                     
6  Deffontaines (1944) utiliza a expressão “desde há uns 30 anos”, e como seu trabalho foi publicado em 1938, 
foi considerado o período aproximado do início do século XX. 
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coloniais (juntamente com os largos e os terreiros) foram criadas para dar acesso a igrejas, 

conventos, seminários, entre outros edifícios religiosos (MARX 1980, p. 91-92). A Praça 

Marechal Deodoro, em Porto Alegre, a Praça da República, no Recife, a Praça XV de 

Novembro, no Rio de Janeiro, e o Pátio do Colégio (Figura 1), em São Paulo, são exemplos 

de praças coloniais ainda existentes no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figura 1 – Pátio do Colégio, São Paulo-SP [s.d]. 

     Fonte: DEUSDARA, 2010. Disponível em: <http://stoa.usp.br/cienciacultura 
                               /weblog/84333>. Acesso em: 18 de nov. de 2016. 

 

  A implantação de vários centros urbanos no Brasil foi uma forma de colonização 

portuguesa para o comércio de riquezas e domínio territorial. A localização e a distribuição 

dos centros urbanos eram para exercer tais funções, além de serem centros administrativos 

(FARIA, 2003, p.3).  

Singer (1973) considera que o poder político precisa ter por sede uma base urbana, ou 

seja, é na cidade que se centraliza o poder político. A cidade colonial, economicamente 

considerada estéril ou dependente do campo, tinha a função de concentrar a força de 

persuasão (igreja) e a força de coerção (as tropas e a burocracia civil) da metrópole na 

sociedade colonial.  

Os centros administrativos eram marcados pelo predomínio do mundo rural sobre o 

urbano, tanto nas relações políticas como na organização espacial dos centros urbanos. Os 

senhores das grandes glebas eram os que “podiam ocupar cargos de vereadores e juízes” e, 

também, terem suas residências urbanas “com localização privilegiada em relação às 
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referências principais, como a casa da câmara e cadeia, (...) e, sobretudo, a matriz ou capela 

de alguma irmandade prestigiosa” (MARX, 1991, p.90). 

Ao longo do século XVIII as vilas avançaram pelo interior do Brasil. A casa da cidade 

tornara-se a mais importante residência dos senhores de engenho, aumentando a população 

urbana brasileira. Mas foi no século XIX que houve a expansão da urbanização e a 

implementação de melhorias técnicas – desde infraestrutura básica, como rede de esgoto, 

iluminação, transporte coletivo, até planos urbanísticos de logradouros públicos, praças e vias 

arborizadas – nas principais cidades (SANTOS, 2013; SCARLATO, 2009).  

As mudanças ocorridas a partir da sociedade capitalista industrial marcaram um 

período de avanços tecnológicos e materiais. Esse período, denominado Belle Époque, 

representou o entusiasmo de que “o progresso material possibilitaria equacionar todos os 

problemas da humanidade”. É na cidade que ocorreram as principais inovações que 

representaram o progresso material e a civilidade (FOLLIS, 2004, p.15). 

Segundo Follis (2004), a modernização urbana foi inicialmente estabelecida na cidade 

de Paris pelo barão George Eugéne Haussmann (entre os anos 1853 e 1869) e tornou-se um 

padrão urbano para várias partes do mundo, incluindo a América Latina. No Brasil, o primeiro 

grande plano de reforma urbanística7 ocorreu no Rio de Janeiro (1902-1906) e, depois, em 

outros centros urbanos, como São Paulo, Manaus, Belém, Porto Alegre.  

A higienização, o embelezamento e a racionalização, ideais europeus de 

modernização, foram importados para o Brasil de forma díspar. Apesar das transformações 

ocorridas na segunda metade do século XIX, por meio da implantação das ferrovias, fim do 

trabalho escravo, imigração e o início da industrialização, os padrões urbanos mantiveram-se 

semelhantes ao do período colonial, apenas com “a realização de alguns poucos investimentos 

em infra-estrutura em algumas capitais estaduais, os centros urbanos brasileiros 

permaneceram sem nenhum melhoramento urbano de grande expressão” (FOLLIS, 2004, 

p.25). 

  As escolhas arquitetônicas da modernização rompiam com a antiga cidade colonial, 

através de alargamentos de ruas, abertura de praças e jardins etc., ou seja, a organização 

                                                     
7  A modernização urbanística também conhecida como “Reforma Pereira Passos” foi realizada pelo prefeito do 
Rio de Janeiro e engenheiro Pereira Passos, que, baseando-se nas reformas urbanas ocorrida em Paris no período 
que lá morou, executou várias reformas no Rio de Janeiro.  Ampliação de ruas e criação de novas vias, mudança 
no estilo arquitetônico, execução de praças e jardins, e, também, mudança de alguns hábitos (como algumas 
proibições: da venda de leite que permitia a circulação de vacas pelas ruas, a exposição de carnes nas portas dos 
açougues, a criação de porcos nos limites urbanos, etc.) foram as principais ações das reformas urbanísticas de 
Pereira Passos, apontadas por Follis (2004). 
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espacial e sua arquitetura traduzem de que forma ocorreu a produção do espaço da cidade, 

conforme destaca Rolnik (1994, p. 16-17):  

 
Não são somente os textos que a cidade produz e contém (documentos, ordens e 
inventários) que fixam esta memória, a própria arquitetura urbana cumpre também 
este papel. 
O desenho das ruas e das casas, das praças e dos templos, além de conter as 
experiências daqueles que os construíram, denota o seu mundo. É por isso, que as 
formas e tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram enquanto hábitat 
permanente podem ser lidas e decifradas, como se lê e decifra um texto. 
 

 

Vale ressaltar que os projetos arquitetônicos de praças no Brasil, de acordo com o 

estudo “As praças brasileiras” de Robba e Macedo (2010), alinhavam-se com as concepções e 

valores da sociedade de cada época.  No Brasil, prevaleceram os projetos com estilo eclético, 

moderno e contemporâneo.  

A praça eclética possui um programa de atividades baseado no passeio, na convivência 

social e na contemplação da natureza. No início de século XX, a praça ajardinada tornou-se 

padrão paisagístico no Brasil. Os espaços livres e públicos com características ecléticas 

compuseram as linhas clássica e romântica. Os desenhos das praças clássicas (Figura 2) 

seguiam a tríade: traçado em cruz, grande estar central e passeio perimetral. Já as praças 

românticas caracterizavam-se por suas linhas orgânicas e sinuosas, marcadas pela valorização 

da natureza, por meio da criação de cenários naturais (ROBBA e MACEDO, 2010).  

 

 
Figura 2 – Modelo de Praça Eclética Clássica                                
Fonte:<https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracasecletismoa
linhaclassica-de-projeto/>. Acesso em: 10 fev. 2016. 

https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracasecletismoalinhaclassica-de-projeto/
https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracasecletismoalinhaclassica-de-projeto/
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As praças que se utilizam dos elementos clássicos (traçado em cruz, estar central e 

passeio perimetral) e românticos (pavilhões, lagos, castelos, estátuas etc.) são chamadas 

praças romântico-clássicas (Figura 3).  

 

 
 Figura 3 – Modelo de Praça Eclética Romântica: Praça da República, SP 
Fonte:<https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracas-do-
ecletismo-a-   linha-   classica-de-projeto/>. Acesso em:10 fev. 2016. 

 

A praça eclética considera o higienismo, característica da modernização urbana que 

viabiliza a segregação. A realização de práticas de limpeza pública nas cidades expulsaram as 

camadas populares das áreas centrais para as periferias ou favelas em várias cidades 

brasileiras. Robba e Macedo (2010, p.54) apontam a praça ajardinada eclética como um 

“espaço de segregação e exclusão social”, uma vez que deixa de ter a característica 

multifuncional dos largos coloniais para se tornar cenário das classes privilegiadas da 

população. Os autores ainda afirmam: 

 
As praças e jardins ecléticos foram espaços de segregação urbana, já que exigiam 
rígidas formas de comportamento de seus ricos e elegantes freqüentadores. Na praça, 
o uso mais diversificado e abrangente e a necessidade real de recrear-se ao ar livre 
dissolveram o costume de “trajes finos” e o “comportamento cortesão”, típicos da 
Belle Époque e do Ecletismo, democratizando o espaço livre público, o que ia ao 
encontro das tendências sociais do século XX (ROBBA e MACEDO, 2010, p. 98). 
 

Com formas geométricas, orgânicas e mistas, a praça moderna (Figura 4) buscava 

atender à urbanização do século XX, valorizando a permanência das pessoas nos espaços e 

não apenas a passagem, assim como ocorria no ecletismo. Nesse tipo de praça, o lazer 

https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracas-do-ecletismo-a-%20%20%20linha-%20%20%20classica-de-projeto/
https://helenadegreas.wordpress.com/2010/03/24/pracas-do-ecletismo-a-%20%20%20linha-%20%20%20classica-de-projeto/
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esportivo se consolidou dentro de um conjunto de atividades. Conforme mencionado na seção 

anterior8, a praça moderna não depende da presença de construções (religiosas ou 

monumentais) nem possui apenas uma função específica, mas oferece um programa de 

atividades mistas, com setorização das atividades, ou seja, espaços com setores distintos para 

cada atividade, por exemplo, na mesma praça pode haver um setor de recreação infantil, uma 

área esportiva, de contemplação e de atividades culturais etc. 

 

 
                         Figura 4 – Modelo de Praça Moderna: Praça Ponaim, Porto Alegre, RS 
          Fonte: ROBBA e MACEDO (2010, p.101) 
 

O paisagista brasileiro Roberto Burle Marx destacou-se por criar e propagar projetos 

modernos de praças, jardins e parques no Brasil. Sob a influência de Burle Marx, as praças 

modernas passam a abarcar atividades de lazer e, também, a valorização de jardins, 

principalmente, dando importância à vegetação nativa brasileira. As cidades de Recife (PE), 

de Brasília (DF) e do Rio de Janeiro (RJ) ganharam vários projetos do paisagista (ROBBA e 

MACEDO, 2010). Em Campos dos Goytacazes, os jardins da Praça da Bandeira também 

foram projetados por Burle Marx9. 

                                                     
8 Na p. 20 compara-se o uso da praça antes e depois do modernismo. 
9 Conforme dados retirados da pasta N° 36A da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha em 2016, a Praça da 
Bandeira está localizada em frente à Santa Casa de Misericórdia de Campos, possui 3650 m²  com aspecto de 
uma grande fatia de queijo e foi criada a partir da desapropriação de 13 imóveis em 1943. Na obra realizada em 
1971/1972, a praça passou a abrigar a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que mantinha a Biblioteca 
Municipal e o Museu. Atualmente, a Biblioteca Municipal está funcionando em outro endereço, por causa de 
uma reforma. Nos dados coletados na Biblioteca Municipal, não constam detalhes sobre o paisagismo de Burle 
Marx na Praça da Bandeira, mas a informação é confirmada pelo site oficial da Prefeitura de Campos dos 
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A praça contemporânea, no fim do século XX, expressa a pluralidade do período, 

mesclando traçados rígidos e leves, com grande diversidade de desenhos, formas, cores e 

materiais, para servir a um programa livre de espaços multifuncionais. O seu programa de 

atividades é semelhante ao da praça moderna, com usos para a contemplação, de convivência, 

de lazer ativo, além de retomar o uso comercial do período colonial (ROBBA e MACEDO, 

2010). A linha contemporânea não tem um único projeto que possa representá-la 

completamente. A Praça Itália, em Porto Alegre (Figura 5), o Centro Empresarial Itaú 

Conceição, em São Paulo, e as reformas dos centros históricos de Salvador e de Recife são 

alguns exemplos que representam o projeto contemporâneo nas cidades brasileiras (ROBBA, 

2001). 

 

 
                      Figura 5 – Praça Itália, em Porto Alegre, RS - 2014 
                      Fonte: CALLEGARI, 2014. Disponível em: <http://www.panoramio.com/   

photo/102597106>. Acesso em:     23 nov. 2016. 
 

           Em Campos dos Goytacazes, a Praça Barão do Rio Branco (conhecida como Jardim do 

Liceu) assemelha-se com o modelo de praça eclética; a Praça Jofre Maia, no Bairro Horto, 

tem características de praça moderna (e foi criada nesse período, 1990), a atual Praça São 

Salvador aproxima-se do modelo contemporâneo.   

O quadro 1 faz   uma breve apresentação das funções sociais da praça desde a praça 

colonial até a praça de modelo contemporâneo, no século XX: 

                                                                                                                                                                   
Goytacazes em uma notícia publicada em 02/03/2015 sobre o a reforma da Biblioteca Municipal (PREFEITURA 
DE CAMPOS, 2016).   

http://www.panoramio.com/%20%20%20photo/102597106
http://www.panoramio.com/%20%20%20photo/102597106
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Quadro 1 – Evolução das funções das praças brasileiras 

 

Período: 

 

COLONIAL 

(1500-1822) 

 

ECLÉTICO 

(segunda metade 

do século XIX) 

 

MODERNO 

(a partir da 

primeira década 

do século XX) 

 

CONTEMPORÂNEO 

(fim do Século XX) 

 

Função 

Social 

das 

Praças: 

Convívio social 

Uso religioso 

Uso militar 

Comércio e 

feiras 

Circulação 

Recreação 

 

Contemplação 

Passeio 

Convívio social 

Cenário 

Contemplação 

Recreação 

Lazer esportivo 

Lazer cultural 

Convívio social 

Cenário 

Contemplação 

Recreação 

Lazer esportivo 

Lazer cultural 

Convívio social 

Serviços 

Circulação 

Cenário 

 
Fonte: ROBBA e MACEDO (2010, p. 152). 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2015) 
 

As cidades da América Espanhola apresentavam um plano regular, determinando o 

traçado das ruas em linhas retas. Já as cidades portuguesas são consideradas por alguns 

autores, por exemplo, Marx (1980) e Scarlato (2009), como cidades com traçado irregular:  

 
O plano das cidades brasileiras, fossem litorâneas ou do interior, ligadas à 
mineração, refletia seu crescimento espontâneo e desalinhado. Praças e ruas surgiam 
de forma muito desordenada. O alinhamento das ruas e das casas resultava da 
iniciativa particular dos seus moradores. Esse fato revela mais uma vez a menor 
presença do Estado português em comparação com o espanhol. Após sua fundação 
pela Coroa ou pelos donatários, as cidades cresciam espontaneamente, seguindo a 
orientação das condições físicas do seu sítio. Ruas e praças adaptavam-se às 
irregularidades do relevo (SCARLATO, 2009, p.416). 

 

No entanto, Reis Filho (1968) aponta que a colonização portuguesa, por exemplo, na 

Índia, revela os cuidados com o planejamento. As cidades brasileiras que tiveram o controle 

mais próximo da Coroa, chamadas cidades reais, como é o caso do Rio de Janeiro, 

aproximaram-se do sistema de regularidade aplicado às cidades da Índia. A organização 

espacial das vilas no Brasil ficou a critério de seus donatários e seus representantes, ou seja, 
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algumas se tornaram regulares e outras foram consideradas desalinhadas, espontâneas e 

seguindo as características naturais e topográficas. 

 Caldeira (2008) ainda acrescenta que mesmo essa espontaneidade dos traçados seguia 

parâmetros relativos à distribuição e à localização dos edifícios institucionais nos espaços 

urbanos. A distribuição das estruturas urbanas era desigual, uma vez que os principais 

edifícios da cidade (religiosos, políticos ou militares) estavam localizados em áreas de 

topografia mais elevada, tornando-se centros da vida urbana.  

Ao entorno das praças, além da igreja principal e dos edifícios públicos, estavam 

localizadas as melhores residências e serviços comerciais e de lazer.  Nas cidades mais 

recentes, outros edifícios de natureza pública ou privada com finalidades variadas surgiram, 

disputando seus pontos privilegiados e, até mesmo, instalando-se nas praças (MARX, 1980). 

Essa nova organização espacial e seus usos demonstram que as praças públicas ainda mantém 

sua importância como polo de atração, de crescimento e de valorização do espaço urbano. 

As características urbanísticas e arquitetônicas expressam períodos econômicos, 

históricos e sociais, que, por sua vez, se materializam na infraestrutura das cidades através das 

ruas, das calçadas, da rede de água e esgoto, das instituições de ensino, da arborização, das 

praças e jardins etc. Esses são elementos que demonstram as condições sociais da população e 

as prováveis desigualdades dos habitantes da cidade. Diante disso, aspectos da história urbana 

de Campos dos Goytacazes, as legislações reguladoras do uso do solo urbano e as ações 

políticas possibilitaram a contextualização da praça na cidade real.   

 

1.3 CAMPOS DOS GOYTACAZES: AS PRAÇAS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM 

CONTEXTO HISTÓRICO  

 

1.3.1 Apresentação da área de estudo 

 

O município de Campos dos Goytacazes alcançou visibilidade no cenário nacional no 

século XIX por ser um dos maiores centros produtores de cana-de-açúcar do país. A atividade 

desenvolvida desde meados do século XVIII tornou o município principal fornecedor de cana-

de-açúcar do Estado do Rio de Janeiro e um importante centro regional. Atualmente, a 

economia do município destaca-se pelo recebimento de royalties e das participações 
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especiais10 vindos da exploração petrolífera na Bacia de Campos. O setor industrial concentra 

a maior parte do PIB do município, seguido dos setores de serviços e agropecuário11. 

Maior município do Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes localiza-se na 

Região Norte Fluminense, uma das oito Regiões de Governo12 criada a partir da Lei n° 

1.227/87, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social de 1988/1991. 

Principal polo regional do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, limita-se com os 

seguintes municípios: São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Cardoso 

Moreira, Quissamã e Conceição de Macabu (Figura 6). Além desses municípios, limita-se 

com os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Santa Maria Madalena, e Mimoso do 

Sul (Espírito Santo).  

 Campos dos Goytacazes, com uma extensão de 4.026,696 km2, apresentou uma 

população de 463.731 habitantes em 2010 e população estimada em 483.970 habitantes em 

201513, densidade de 115,1 habitantes por quilômetro quadrado e taxa de urbanização de cerca 

de 90% da população. O município possui, desde a divisão territorial datada de 1991, 14 

distritos: Dores de Macabu, Ibitioca, Morangaba, Morro do Côco, Mussurupe, Santa Maria, 

Santo Amaro de Campos, Santo Eduardo, São Sebastião de Campos, Serrinha, Tocos, 

Travessão, Vila Nova de Campos e Campos dos Goytacazes. O Primeiro Distrito de Campos 

dos Goytacazes, com 360.669 habitantes, possui a maior população residente do município, é 

Distrito Sede, e área de estudo desta pesquisa (Mapa 1). 

  

 

 

 

 
                                                     
10 Os royalties do petróleo, valores cobrados pelo poder público (União, Estado e município) às concessionárias 
que exploram essa matéria-prima, foram definidos inicialmente pela Lei  nº 7.453/85 e pela Lei nº 7.525/86.  Em 
1997, a Lei nº 9.478 beneficiou alguns municípios fluminenses como Campos dos Goytacazes, por destinar os 
recursos aos municípios fisicamente confrontantes aos campos petrolíferos. As participações especiais, previstas 
no Decreto nº 2.705/98, constituem “compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de 
exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande volume de produção ou de grande 
rentabilidade. 
 
11 O PIB, a preços correntes, é de 58. 249.456 reais; com a participação do setor industrial de 37.865.660 reais, 
do setor de serviços de 19. 083.672 reais e do setor agropecuário 147.430 reais (IBGE 2013). 
 
12 As regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro são: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte 
Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde (CEPERJ – 
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro –, 
2014).   
 
13 IBGE (2010). 
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    Figura 6 – Divisão político-administrativa da Região Norte Fluminense, Estado do Rio de Janeiro  

                  Fonte: TERRA (2007) a partir da Malha Digital do IBGE (2001) 
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Mapa 1 – Localização da área de estudo: Distrito Centro do município de Campos dos Goytacazes 
Fonte: CIDAC (2016). Orgs.: Carolina Cidade e Aline Sant’Anna
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Desde os tempos coloniais, o distrito-sede é dotado das melhores infraestruturas 

urbanas, tais como praças, transporte, bancos, hotéis, entre outros. Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra foram os primeiros aglomerados urbanos da região Norte Fluminense 

(1674), mas, certamente, a área de maior interesse da Capitania foi a atual Campos dos 

Goytacazes, principalmente a sua sede, pois era necessário “um centro comercial e de portos 

para a distribuição de produtos para o Rio, o grande entreposto comercial e onde se 

concentravam as trocas entre essa região e Portugal” (FARIA, 2003, p.6). Assim, a partir 

dessa área se dá o início da produção espacial urbana.  

 

 1.3.2 Aspectos históricos da produção do espaço urbano de Campos dos Goytacazes 

 

A produção do espaço urbano de Campos dos Goytacazes inicia-se em 1676, a partir 

do núcleo urbano que se tornou vila, devido a sua importância para a comercialização das 

mercadorias da região. Os portos no Rio Paraíba do Sul tornavam possível a exportação dos 

principais produtos da região, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, a aguardente e o café de 

São Fidélis, e os excedentes de milho, feijão, queijos, porcos, aves e madeira para construção, 

produzidos em Campos. Couto Reis (1997, apud FARIA, 2003) descreveu a vila de São 

Salvador dos Campos como “a metrópole mais rica e populosa das submetidas ao Rio de 

Janeiro”. A urbanização dos demais municípios da Região Norte Fluminense está atrelada à 

de Campos dos Goytacazes (FARIA, 2003). 

Foi marcante a presença de edifícios religiosos na formação do núcleo urbano de 

Campos dos Goytacazes. A construção de duas vilas (no caso, Vila de São Salvador, a atual 

Campos dos Goytacazes, e Vila de São João da Barra), de igrejas e de casas para reunião de 

vereadores e para 60 pessoas foram as exigências para que Salvador Correia de Sá e 

Benevides, governador do Rio de Janeiro à época, obtivesse  para seus filhos a  Capitania de 

São Tomé14  em 1674. Contudo, mesmo antes da fundação da vila São de Salvador em 1677, 

já existia a antiga igreja Matriz (FEYDIT, 1979; LAMEGO, 1945).   Atualmente, no local 

dessa igreja, estão a Igreja de São Francisco de Assis e o marco de fundação da Vila de São 

Salvador. 
                                                     
14 O sistema de doação de terras brasileiras por parte da Coroa Portuguesa chamava-se Capitanias Hereditárias. 
O município de Campos dos Goytacazes fazia parte da Capitania de São Tomé. De acordo com Lamego (1945), 
antes de Salvador Correia de Sá e Benevides, a capitania de São Tomé fora doada a Pero de Góis da Silveira em 
1539, que não conseguiu dar continuidade ao processo de colonização. A capitania fica abandonada até que, no 
século XVII, Gil de Góis tenta reativá-la e também não consegue, renunciando-a para a Coroa, em 1619. 
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A nova matriz foi construída no século XVII15, seu adro, de frente para o Rio Paraíba 

do Sul, tornou-se a primeira praça, denominada “Praça Principal”, e, no ano de 1867, Praça 

São Salvador (SOUSA, 1935). O local tornou-se sede da vila e, ao seu entorno, foram 

construídas as primeiras edificações com características próprias da colonização portuguesa: 

“a Igreja matriz e junto a ela o cemitério, o pelourinho, a Casa de Câmara e a Cadeia”. 

(POHLMANN, 2010, p.6). A Figura 7 ilustra a Praça São Salvador e os prédios ao seu 

entorno no século XIX. Antes desse período, não foi encontrado registro fotográfico dela. 

  

 

Figura 7 – A igreja de São Salvador e as edificações ao seu entorno - 1879 
Fonte:<http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm>. Acesso 
em: 10 fev. 2015. 

 

No século XVIII, as vilas e as cidades estavam voltadas aos interesses dos senhores da terra e 

do engenho do açúcar e, consequentemente, aos da Coroa Portuguesa. Em 1835, a vila de São 

Salvador torna-se cidade, porém, desde o ano anterior, os conselheiros municipais escreveram 

um documento solicitando a melhoria da infraestrutura urbana, tais como: a construção de 

muro ao redor do Rio Paraíba e a construção de um dique em Cruz das Almas, o aterramento 

de áreas de inundação, drenagem de brejos e lagoas, enfim, sugestões de medidas para evitar 

inundações (FARIA, 2003). 

                                                     
15 Segundo Feydit (1979), em 1694, a nova igreja matriz está levantada e com telhado de palha. Por não estar 
acabada a obra, as celebrações religiosas mantiveram-se na igreja antiga. O autor ainda diz que “a 2ª Matriz foi 
feita em janeiro de 1745” (p.319), o que dá a entender que a igreja demorou mais de 50 anos para ficar pronta. 
 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm
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 A construção de prédios públicos, como uma prisão e um estabelecimento de ensino, 

também foram propostas feitas no documento enviado a Joaquim José Rodrigues Torres, 

presidente da província do Rio de Janeiro, para a expansão da cidade. As intervenções 

urbanas em Campos dos Goytacazes sugeridas no relatório buscaram atender a um projeto 

nacional de integração através da comunicação via estradas e navegação (FARIA, 2003). Tais 

melhorias urbanas deveriam atribuir a Campos dos Goytacazes características materiais que 

atendessem ao seu importante status na rede urbana. 

 Sobre isso, Faria (2003, p.14) ainda afirma: 

 
De fato o município de Campos ocupa uma posição geográfica favorável às 
comunicações e às trocas comerciais com as aglomerações vizinhas e com as 
províncias fronteiriças de Espírito Santo e Minas Gerais. Certamente, que a nova 
representação da cidade como “pilar do desenvolvimento social e material do país” e 
da integração territorial, as cidades que representam condições favoráveis para 
serem centros regionais, verão reforçadas essas condições. É assim que Campos 
desfrutará de uma posição importante na Província do Rio de Janeiro. 

 

 As atividades comerciais e industriais cresceram bastante em Campos dos Goytacazes, 

possibilitando, entre os anos de 1840 e 1900, a modernização urbana. Esta ocorreu 

inicialmente por meio de obras para a navegação, como o Canal Campos-Macaé em 185416 e, 

também, pelas estradas de ferro17, entre as décadas de 1870 e 1880 (FARIA, 2003, p.14-15). 

A “Praça Azeredo Coutinho”, também chamada Praça do Mercado, representa esse período de 

intenso comércio na cidade. 

Faria (2001) aponta a modernização da indústria do açúcar, na segunda metade do 

século XIX, seguindo a lógica capitalista. É a lógica das desigualdades sociais e espaciais, 

que, nesse caso, evidencia os contrastes entre campo e cidade, uma vez que a cidade é dotada 

de equipamentos modernos e novos serviços (criação de bancos, companhias de seguros e de 

navegação, construção de vias férreas, esgotos, água corrente e iluminação elétrica) ausentes 

no campo. De maneira geral, tais mudanças ocorreram no centro, área onde foram criadas as 

primeiras praças da cidade, que são pioneiras em relação aos novos equipamentos. A Figura 8 
                                                     
16 O Canal Campos-Macaé é um canal artificial, de aproximadamente 100km de extensão, construído entre os 
anos de 1844 e 1872, que  interligou as cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé,   para transporte de 
passageiros e o escoamento de  produtos (TEIXEIRA e VIEIRA, 2005). 
 
17 A Companhia Estrada de Ferro São-Sebastião Campos, primeira empresa ferroviária de Campos dos 
Goytacazes, foi inaugurada em 1872, realizando o escoamento de produtos das regiões agrícolas para os portos 
do centro da cidade. Em 1875, a Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos é inaugurada para dinamizar a 
ligação de Campos dos Goytacazes com o Rio de Janeiro. Em 1877,  é inaugurada a linha Campos-Carangola na 
margem esquerda do Rio Paraíba, atendendo ao norte do município. Em 1885, a Companhia Estrada de Ferro 
Macaé-Campos constrói a linha que liga Campos ao lugarejo de São Fidélis, localizado no noroeste do 
município. Em 1888, a Leopoldina Railways realiza a conexão com Niterói e, assim, intensifica as trocas com o 
Rio de Janeiro (FARIA, 2001, 2003). 
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ilustra a visão ampliada da Praça São Salvador, mostrando vários prédios que representaram a 

modernização da cidade na metade do século XIX. A Praça São Salvador, em 1879, estava 

delimitada pelo calçamento.  Em período recente às mudanças urbanas, ainda era difícil 

transitar nos dias chuvosos, o que levou a Câmara a solicitar, em 1839, o seu calçamento e o 

das ruas próximas. Tal solicitação foi aprovada e executada.  Em 1851, existiam as calçadas 

(SOUSA, 1935).  

 

 

        Figura 8 – Praça de São Salvador delimitada por calçamento - 1879 
                                    Fonte:<http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm>. Acesso em:  

10 fev. 2015. 
 

Inseridas em áreas de prestígio social, as praças expressavam a representação política 

e econômica da cidade. Ao entorno da Praça São Salvador, estavam a Câmara Municipal e a 

Biblioteca Municipal, os bancos, o ponto de bondes, e foi também no centro da praça que foi 

acesa, pela primeira vez em Campos, a luz elétrica, simbolizando um momento do 

desenvolvimento técnico18. 

Ao fim do século XIX e inicio do século XX, as intervenções urbanísticas nas cidades 

brasileiras levaram em consideração aspectos sanitaristas. Em Campos dos Goytacazes, 

projetos de saneamento19 e de controle elaborados por médicos e engenheiros passam a 

direcionar as modificações urbanas. O atual primeiro distrito foi o que mais recebeu tais 
                                                     
18 Na obra “Cyclo Áureo. História do Primeiro Centenário de Campos1835-1935”, Horácio Sousa descreve os 
elementos urbanos (entre outros aspectos) de Campos dos Goytacazes, desde que se tornou cidade em 1835 até 
1935. 
 
19 Projeto do engenheiro sanitarista Saturnino Rodrigues de Brito, elaborado para Campos dos Goytacazes, em 
1902, não foi totalmente implantado na época, mas tornou-se referência para os planos urbanísticos sequentes. 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm
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práticas higienistas, pois estas ocorreram na área central da cidade e provocaram a expulsão 

das populações pobres para localidades periféricas, ou seja, áreas que não receberam as 

infraestruturas públicas da época. 

 Entre as reformas, Faria (2000, p.6) aponta para os alargamentos das ruas Vinte e Um 

de Abril, Sete de Setembro e Constituição (atual Avenida Alberto Torres); a transformação da 

antiga Praça das Verduras (conhecida atualmente como Chá Chá Chá) de área comercial a 

espaço de sociabilidade; e a implantação de uma fonte na Praça São Salvador, a qual, 

seguindo a tendência do país, já estava ajardinada. “Nesse período de transição do modelo de 

urbanização colonial para um novo modelo de cidade – bela, higiênica e pitoresca – é que 

surge uma nova tipologia urbana: a praça ajardinada” (ROBBA & MACEDO, 2010, p. 28). 

Na Praça São Salvador (Figura 9), por exemplo, em 1893, foi feito um jardim fechado com 

gradis enormes e quatro portões que eram fechados às 9 horas da noite (SOUSA, 1935, p.24).  

Os espaços públicos arborizados e ajardinados surgem na segunda metade do século 

XVIII, ornamentando as ruas e praças brasileiras. Em um contexto de independência política e 

enriquecimento pela produção cafeeira, apareceram no país os jardins, parques e praças 

ajardinadas, em maior número e muito bem conservados. Anteriormente, os jardins do Brasil 

colonial, assim como os da Europa do século XVIII, estavam restritos aos espaços fechados, 

fossem palácios, mosteiros e conventos europeus ou, no caso brasileiro, edificações religiosas 

e residenciais.  As mudanças ocorridas com o ajardinamento foram tão bem sucedidas que as 

particularidades que diferenciavam as praças dos jardins deixaram de existir (MARX, 1980). 

 

 
Figura 9 – Praça São Salvador fechada com grades e arborizada - 1906 
Fonte: Arquivo CCH (Centro de Ciências Humanas da UENF) apud POHLMANN, (2010). 
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Seguindo as transformações urbanas recorrentes à época, novos prédios são 

construídos, como o Banco do Brasil, em 1910, o edifício dos Correios, em 1917, e o Teatro 

Trianon, em 1921, etc. A praça continua como um dos elementos de centralidade urbana: 

 
A maior parte destas construções se encontram na Praça São Salvador ou no 
cruzamento da rua 7 de setembro com 13 de Maio, chamado Boulevard da Imprensa, 
o que transforma estes lugares, em pontos de centralidade e animação, muito 
importantes para as relações sociais na cidade (FARIA, 2001, p.6). 
 
 

Conforme a autora ainda assevera, a população mais pobre é excluída dessa 

modernização, que não atendeu as áreas periféricas, pois os serviços de infraestrutura urbana 

não chegaram às áreas mais distantes do centro administrativo, entre as quais havia, inclusive, 

algumas pantanosas. As construções continuaram atribuindo melhorias para as áreas já 

valorizadas e aumentando os desequilíbrios entre o centro e a periferia.  

Sousa (1935), em seu livro “Cyclo Aureo: a História do 1º. Centenário de Campos”, 

apresenta as praças desse período (1836-1935).  A seguir (Quadro 2), as oito primeiras praças 

listadas por Sousa foram descritas e sua localização atualizada. Além dessas, a Praça São 

Salvador, a Praça Barão do Rio Branco (Praça do Liceu) e a Praça das Verduras, que não 

constam na lista do autor, fazem parte das primeiras praças existentes até 1935, de acordo 

com Feydit (1879) e os dados coletados na Biblioteca Municipal Nilo Peçanha.    Entre as 

datadas, com exceção da Praça São Salvador, que é do século XVII, a maioria é do século 

XIX e ainda existe. A Praça Azeredo Coutinho e a Praça Santo Antônio (do Turf) são as que 

não possuem mais infraestrutura de praça.  
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Quadro 2– As primeiras praças de Campos dos Goytacazes 

Nome da praça Nome atual da praça ou 

localização 

Data da criação 

Azeredo Coutinho  Praça do Mercado, Centro 

 

1865 -1868 

Cinco de Julho / Sacco  Praça Ribeiro do Rosário, 
Parque Leopoldina 

 

s.d 

Dr. Galvão Baptista  Praça do Canhão, Centro 

 

s.d 

Nilo Peçanha Nilo Peçanha (Jardim São 
Benedito), Centro  

1851 

Praça Principal São Salvador, Centro Final do século XVII 

 

Pinheiro  Barão do Rio Branco  
(Jardim do Liceu), Centro 

1860 

República/ Imperador  República, Centro Abertura parcial em 1854 

 

Santo Antônio  Santo Antônio, Jardim 
Carioca   

 

1874  

Santo Antônio Inexistente. Era localizada 
entre as Ruas Manoel 
Landim e Benedito Queiroz, 
Turf Club  

s.d 

Treze de Março Bandeira, Pelinca 

  

Século XIX 

Praça das Verduras 

 

Prudente de Moraes (Chá-
Chá-Chá), Centro  

1850 

Fonte: Feydit (1979); Guia geral da cidade de Campos (1949); Pasta 36A da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha; 
Sousa (1935). 
Org.: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna 

 

Conforme demonstra o Mapa 2, a implantação das primeiras praças e suas respectivas 

infraestruturas  em Campos dos Goytacazes se iniciou concentrada e localizada, 

principalmente,  no atual  Centro Histórico. 
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                        Mapa 2 – Campos dos Goytacazes/RJ: Distribuição das Primeiras Praças Públicas 

          Fonte: CIDAC (2016). Orgs.: Carolina Cidade e Aline Sant’Anna
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  Conforme mencionado anteriormente, também existia nesse período a Praça das 

Verduras, espaço dedicado para o antigo Mercado Público, a qual foi transferida para o Largo 

do Rocio, o Mercado Municipal.  O espaço, que antes era uma praça comercial, é 

transformado em praça de lazer. Com as reformas urbanísticas, elaboradas por Saturnino de 

Brito, como discutido adiante, a área é reurbanizada, deixando de ser um espaço comercial e 

tornando-se um espaço de sociabilidade, e nomeada Praça Prudente de Moraes. 

Na Figura 10, à época, a Praça das Verduras não demonstrava nenhuma infraestrutura 

de lazer, era uma praça seca, isto é, um espaço público amplo e vazio voltado, principalmente, 

para as atividades comerciais e de circulação.  Enquanto isso, a Praça Prudente de Moraes 

(Figura 11) era dotada de infraestrutura, “adquire outro status valorizando os 

estabelecimentos situados no seu entorno. Deixa de ser apenas um local de circulação de 

pedestres e de trabalhadores menos qualificados para se tornar um novo espaço de 

sociabilidade” (SILVA & MIRANDA, 2013, p.202). 

 

 
                           Figura 10 – Praça das Verduras [s.d].  
                                  Fonte: Feydit (1879, p.285) 
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 Figura 11 – A Praça Prudente de Moraes - 1920 

                             Coleção: Leonardo de Vasconcellos Silva. Fonte: SILVA & MIRANDA (2013). 
 

O aumento da população urbana gerado, entre outros, pela abolição da escravatura 

exigiu alterações urbanísticas entre os séculos XIX e XX, por causa do meio insalubre (que 

provocava doenças infecto-contagiosas) e das más condições de habitação dos novos 

operários. Vale destacar que as intervenções urbanas (construção de canais, estradas de ferro, 

instalação de água e esgoto e luz elétrica) que ocorreram já nos meados do século XIX 

equiparam o espaço urbano para atender ao processo de modernização brasileira, pois Campos 

dos Goytacazes destacava-se política e economicamente, sendo um importante polo de 

integração comercial para o país (FARIA, 2000, 2005b).  

Os equipamentos urbanos foram alocados, baseando-se em projetos de leis 

urbanísticas que surgiram a partir do século XIX e que, por sua vez, orientaram a organização 

da cidade de Campos dos Goytacazes. A subseção seguinte analisa essas leis, relacionando-as 

aos períodos histórico-econômicos. 

 

1.3.2.1 Legislação urbana e as praças públicas em Campos dos Goytacazes 

 

No século XX, as leis gerais que trataram a respeito da organização do espaço urbano 

em Campos dos Goytacazes foram: o Plano de Saturnino de Brito de 1902, o Plano 

Urbanístico de 1944, o Plano de Desenvolvimento Urbanístico e Territorial de Campos de 
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1979, a Lei Orgânica Municipal de 1990 (e sua posterior atualização em 2014), o Plano 

Diretor Municipal de 1991 e, no século XXI, o Plano Diretor de 2008, que está em vigência. 

Diante de justificativas sociais (aumento da população operária), mas, principalmente 

econômica (importância na rede urbana do país), foi proposto o Plano de Saturnino de Brito 

de 1902, buscando melhorias sanitárias e para o crescimento desordenado da cidade: 

  
É assim, que se vê Benedito Pereira Nunes, idealizador do projeto "da cidade 
saneada", neste momento, representante do Senado Federal, retomar o seu discurso 
quatro anos depois do projeto de Saturnino de Brito. Este constatando que a cidade 
não mudou. Desde então, solicita em discurso, publicado em setembro de 1906 na 
Gazeta do Povo, a intervenção do governo federal: "Em 1901 quando eu presidia a 
Câmara Municipal de Campos, eu disse que - realmente, Campos, dotada de uma 
natureza e de uma situação topográfica excepcionais e que poderia ser chamada a 
Sultana da Paraíba, se transformou, por negligências da engenharia indígena e da 
edificação colonial, numa cidade de ruas tortuosas, de becos e de ruelas escuras, 
cheio de casebres obscuros e insalubres, criando, assim, um ambiente de condições 
idênticas às das cidades asiáticas, onde a peste é endêmica. Os velhos casebres que 
existem ainda hoje e onde vive a classe operária pagando baixos aluguéis, 
confirmam este estado de coisas. Atentados flagrantes às regras de higiene, 
legitimando de maneira criminosa o direito dos proprietários pouco escrupulosos, 
exploradores conscientes dos pobres moradores de casebres úmidos, verdadeiros 
pardieiros pagos com o suor das vítimas” (FARIA, 2000, p.3-4). 

 

 No plano, Saturnino de Brito propôs a desapropriação e demolição de prédios da área 

central, que eram voltados para a população operária, e a construção de moradias populares 

em áreas periféricas. As ações sanitaristas levaram em conta lugares públicos como as praças, 

além da limpeza de ruas, drenagem de lagoas e pântanos, serviços de água e esgoto para 

melhorar a “imagem” da cidade, com contribuições na parte periférica, mas principalmente no 

centro (AMARAL e FARIA, 2004). 

Os anos que antecederam o Plano Urbanístico de 1944 foram de declínio da indústria 

açucareira (anos 1940) e de denúncias à imprensa a respeito das desigualdades entre o centro 

e as áreas mais afastadas. A Empresa Coimbra Bueno, a pedido do então prefeito Salo Brand, 

elabora o Plano Urbanístico de 1944, que buscava organizar a cidade, orientando sua 

expansão e integrando muitos bairros que não foram atendidos anteriormente. 

Conforme destaca Faria (2000, p.12): 

 
Almeja-se uma nova ordem urbana: centro da cidade é redefinido como o 
quadrilátero compreendido ente as ruas Barão de Miracema (antiga São Bento), Ten. 
Cel. Cardoso (antiga Formosa), Mal. Floriano (antiga rua do Ouvidor) e o Rio 
Paraíba. Prevê áreas para a futura expansão da cidade com o planejamento de novos 
bairros: em seu projeto, uma parte de Guarus, finalmente, é integrada à cidade; os 
bairros periféricos ditos ‘abandonados’ como o Turf, Saco e Matadouro são 
integrados à zona urbana. Os limites da cidade são estabelecidos, marcando a 
diferença entre zona urbana, suburbana e rural.  
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O Parque Infantil Alzira Vargas e a Praça da Bandeira20 (Figura 12) também são 

espaços públicos que marcaram os anos de 1944. Atualmente, possuem outras funções: o 

antigo espaço infantil Parque Alzira Vargas foi demolido e, em seu lugar, inaugurado em 

2015 um parque infantil temático, a “Cidade da Criança” 21; já a maior parte da Praça da 

Bandeira foi ocupada pelo prédio da Biblioteca Municipal, e a outra, por comerciantes, 

perdendo suas características de praça, conforme apontamos no capítulo 2. 

 

 
Figura 12 – A Praça da Bandeira nos anos 1960 

                            Fonte: CARVALHO, 2013. Disponível em: <http://historiandowaldir.blogspot 
                           .com.br/2013_10_01_archive.html>. Acesso em: 11. Nov. 2016. 
  

As desigualdades entre o centro e a periferia aumentaram ao longo dos anos 50 e 60, 

demonstrando que o Plano de 1944 não investiu nas áreas em que se propôs. Esse período foi 

de intensa ocupação da zona urbana pela população advinda da área rural, principalmente, por 

causa do declínio das lavouras do café, iniciando a favelização no município (FARIA, 2005a). 

                                                     
20 O Parque Alzira Vargas não pode ser considerado  como praça. Segundo Andrade (2011), seu prédio foi 
construído na Praça Almirante Porto em 1944 e era voltado para atividades de recreação e educação infantil. 
Portanto, nesta pesquisa, só foi considerada a área que cumpre a função de praça, a Praça Almirante Porto,  que 
atualmente é bastante reduzida e localiza-se ao lado do parque.  A Praça da Bandeira, segundo dados recolhidos 
da Pasta A36 da Biblioteca Municipal de Campos dos Goytacazes, foi criada a partir de desapropriações de 13 
imóveis em 1943, durante a administração de Salo Brand, porém Feydit (1979) registra que no endereço atual 
dessa praça existiu a Praça 13 de Março, a qual já era utilizada em 1898.  
 
21 A “Cidade da Criança Zilda Arns” é um parque temático de 8.800 m², que conta  com um minizoológico (com 
animais artificiais), três castelos (dois pórticos na entrada do parque e outro medieval), espaço da ciência, 
arvorismo, shopping, quiosques temáticos,  museu, casa das bonecas (Site Oficial Cidade da Criança). O parque 
tem sido alvo de críticas dos jornais locais pelo seu alto custo aos cofres públicos, que chegou a 17 milhões de 
reais, e, também, pela cobrança de ingresso para sua entrada, uma vez que é um espaço público.  
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Tal favelização se deu em decorrência da baixa renda dos trabalhadores e da ausência de 

políticas sociais de habitação. Com elevada concentração demográfica e falta de estrutura 

geral na cidade nesse período, as ocupações carentes da época normalmente não dispunham 

de praças para atender à sua população.  

 Segundo Faria (2005b), para buscar atender às áreas menos privilegiadas, foi 

elaborado o Plano Urbanístico de 1979, o qual foi antecedido por significativas mudanças na 

estrutura econômica do município, ocorridas durante a década de 1970. A instalação de bases 

da indústria do petróleo no município de Macaé marcou um importante ciclo22 econômico da 

região Norte Fluminense. O recebimento dos royalties do petróleo e das participações 

especiais tornaram os municípios da Bacia de Campos responsáveis pelas maiores receitas do 

país23. Terra (2004, p.4) ressalta as mudanças na base econômica local. Campos dos 

Goytacazes, que tinha sua economia baseada na produção da cana-de-açúcar e da pecuária 

bovina anteriormente, com a implantação da Petrobrás em Macaé, recebe alguns impactos: a 

migração pendular de trabalhadores e estudantes, a intensa urbanização e a chegada de 

empresas do setor de serviços.  Esses impactos também ocorreram com os demais municípios 

petrolíferos da região. 

O PDUC – Plano de Desenvolvimento Urbanístico e Territorial de Campos, criado em 

1979, previa a “promoção do desenvolvimento físico e territorial urbano do Município de 

Campos, de acordo com as relações sócio-econômicas, geopolíticas e culturais do momento” 

(FARIA, 2005a, p. 4789). Para isso, criou-se a Lei dos Perímetros Urbanos, Lei de 

Zoneamento e Uso do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Código de Obras. O objetivo 

principal do Plano era conter a favelização, que crescia cada vez mais na cidade, mas sem 

levar em conta, pelo menos formalmente, a concentração de recursos na área central da 

cidade. 

Conforme Vieira e Faria (2003), o Plano Urbanístico de 1979 buscava oferecer 

serviços urbanos às áreas carentes, principalmente à do 3° subdistrito de Guarus. No entanto, 

                                                     
22 Terra (2004) divide a formação econômica do Norte Fluminense em três ciclos, tendo o primeiro ocorrido 
ainda no século XIX (1880-1890), com a produção de cana-de-açúcar baseada no  modelo mercantil escravista. 
O segundo ciclo ocorre com a modernização da produção açucareira (1910-1975). Na segunda metade da década 
de 70, o setor sucroalcooleiro da economia campista tem o seu auge devido ao desempenho do Instituto do 
Açúcar e do Álcool (IAA) e do programa de governo PROALCOOL na região, ou seja, políticas do governo 
federal para o incentivo à agroindústria, principalmente a canavieira, para a produção de álcool no país. O 
terceiro ciclo tem por base a produção petrolífera. Apesar de a autora utilizar o termo “ciclo econômico”, neste 
trabalho, tais ciclos foram considerados como contexto econômico para a criação da legislação urbana.  
 
23 Campos dos Goytacazes e Macaé estão entre os municípios que receberam elevadas rendas petrolíferas.  Em 
1999, o produto interno bruto (PIB) de Campos dos Goytacazes era de 3.614.527 reais, e em 2009 o PIB passou 
para 20.157.567,00 reais. No mesmo período, o PIB de Macaé passou de 1.234.915 reais para 9.442.184,00 reais 
(IBGE, 2002).  
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a intenção era o controle do crescimento urbano, ou seja, o incentivo à ocupação da população 

nas áreas com algum tipo de urbanização e, ao mesmo tempo, impedir o acesso às áreas de 

inundação e de reserva natural. Em outras palavras, o poder público economizou em 

infraestrutura, e, ainda nos dias atuais, a região de Guarus é deficiente em relação aos serviços 

de infraestrutura urbana. 

Atualmente, o subdistrito de Guarus apresenta 24 praças implantadas, e nenhuma das 

que foram criadas por lei são datadas de 1979 e da década de 80, o que demonstra que o Plano 

de 1979 não dotou de praças a região de Guarus.  

O governo federal também publica, em 1979, a Lei 6.766, que estabelece as diretrizes 

do parcelamento do solo urbano no Brasil. É a primeira lei, em âmbito federal, que 

regulamenta o parcelamento do solo considerando as praças como espaços que devem constar 

nos loteamentos. De acordo com o artigo 22, desde o registro do loteamento, as áreas 

destinadas para a implantação das “vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos” passam a ser de domínio do município.  

Segundo Benini e Martin (2010, p 72), o artigo 22 da referida Lei Federal deixa 

evidente a preocupação do legislador no que se refere à necessidade dos espaços livres como 

um elemento estruturante da paisagem urbana, no sentido de garantir à população qualidade 

de vida e, também, qualidade ambiental. 

 Segundo o artigo 4°, inciso I, alterado pela Lei nº 9.785 de 1999, 

 
as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e 
comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à 
densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal 
para a zona em que se situem. 

 

 Desse modo, cumprindo a legislação federal, à qual o poder municipal está submetido, 

o percentual de áreas públicas, como as praças, deveria atender à população de acordo com a 

densidade demográfica, de maneira que garantisse melhores condições para a vida urbana. 

Na leitura de Cunha (2003, p. 5): 

 
Esta lei demonstra a preocupação com a capacidade de suporte do ambiente urbano 
em relação à densidade demográfica e às condições de salubridade que decorrem do 
processo de expansão urbana, mas é necessário que o município tenha consciência 
disso, para não comprometer a cidade com a falta de áreas públicas específicas para 
o verde e/ou lazer público.  

 

 No entanto, o município tem autonomia para estabelecer o percentual de áreas 

destinadas para o uso público por meio de seu Plano Diretor Municipal, mas de acordo com o 
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que estiver previsto na lei federal vigente24. A lei considera quaisquer tipos de espaços livres 

como as ruas, praças, parques etc., e o poder público, em muitos casos, reserva áreas como 

margens de rios e lagoas para favorecer determinados segmentos econômicos, descumprindo 

a integridade da legislação federal (CUNHA, 2003). Se muitas leis municipais não 

computassem os espaços que são de preservação ambiental, como os determinados pela 

legislação ambiental, a distribuição das praças e de outros equipamentos públicos de lazer 

atenderia melhor aos bairros mais pobres e populosos. 

A Lei Orgânica de Campos dos Goytacazes25 de 2014 leva em consideração o 

adensamento populacional para a implementação de equipamentos urbanos, uma vez que 

segundo o artigo 187, o município deve assegurar “a ordenação e o uso do solo de modo a 

evitar: [...] c) espaços adensados inadequadamente em relação à infraestrutura e aos 

equipamentos comunitários existentes ou previstos”. O artigo 294 ainda aponta que os 

espaços públicos para construção de áreas destinadas ao desporto ou ao lazer são definidos 

pelo Poder Executivo, e devem ser ouvidos os representantes da comunidade (Art.294). Essa 

lei é revisão da Lei Orgânica de 1990, que, por sua vez, só fez referência às praças no artigo 

46, quanto à necessidade de revisar suas nomenclaturas e, também, as das ruas e demais 

logradouros urbanos. 

Em 1991, foi implantado o primeiro Plano Diretor Municipal (Lei 5251/91) de 

Campos dos Goytacazes, que se propõe a ser instrumento para a ordenação do território e a 

expansão urbana. Em relação às praças, esse plano destaca a necessidade de preservação das 

que são patrimônios históricos e dos prédios que estão ao entorno delas. A Praça São Salvador 

e o entorno das Praças Nilo Peçanha, da República e da Bandeira são os exemplos de praças 

consideradas patrimônios históricos citadas pelo Plano Diretor Municipal de 1991. Essa lei foi 

revista com o a criação do Estatuto da Cidade em 2001 e atualizada com o Plano Diretor 

Municipal de 2008. 

  Ainda está em vigência em Campos dos Goytacazes o Plano Diretor Municipal de 

200826, que, em linhas gerais, prevê a necessidade de requalificação dos espaços públicos, 

para valorizar a cultura, a promoção de esportes e a melhoria da acessibilidade dos transportes 

                                                     
24  A Lei N°6.766 de 1979 previa que as áreas públicas deviam ter no mínimo 35% da gleba, mas foi alterada 
pela lei N° 9.785, que diz que devem ser proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor. 
  
25 A Lei Orgânica é a lei máxima do município. Essa lei apresenta o funcionamento político, administrativo, 
financeiro e social, foi publicada pela primeira vez em 08 de março de 1990 
 
26 Lei N° 7.972, de 31 de março de 2008. 
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públicos. Conforme o artigo 91 do Plano Diretor, a praça é um dos elementos importantes 

para melhoria dos serviços urbanos: 

 
Art.91. A estratégia específica de qualificação dos espaços públicos e privados e de 
melhoria dos serviços urbanos prestados à população, adotará como diretrizes: 
[...] II - A implementação de equipamentos turísticos, culturais e de lazer, em 
parques, praças e áreas verdes, associada à melhoria de facilidades urbanas e ao 
estímulo à instalação de atividades que conciliem a utilização pública e a 
preservação ambiental, segundo os princípios de sustentabilidade (CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, Lei 7.972, 2008). 

 

O Plano Diretor especifica as praças, entre os espaços públicos importantes para a 

realização de atividades culturais, esportivas, turísticas, valorizando também as áreas verdes e 

a arborização para o conforto ambiental. Além disso, o Plano aponta a necessidade de 

coibição e controle das ocupações permanentes em espaços públicos por qualquer atividade 

ou edificação. Tais normas direcionam os fiscais que atuam nos espaços públicos (ruas, 

praças, calçadas etc.) do município, por exemplo, para retirar barracas de camelôs de espaços 

públicos, como ocorreu no centro nos últimos anos.  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Lei Nº 7.974, de 10 de dezembro de 2007) 

e a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 7.975, de 12 de dezembro de 2007) são 

complementares ao Plano Diretor de 2008 quanto à regulação dos espaços públicos urbanos 

de Campos dos Goytacazes. 

  A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Campos dos Goytacazes não apresenta 

diretriz quanto às praças e demais espaços públicos do município, referindo-se à expressão 

“praça” apenas para proibir a instalação de equipamentos de telecomunicações nesses 

espaços.  Essa Lei utiliza o termo “Equipamentos comunitários”, um termo amplo que deve 

incluir as praças, uma vez que “são os equipamentos públicos de educação, cultura, 

segurança, assistência social, saúde, esporte, recreação e lazer, administração e similares”.  O 

artigo 107 afirma que diante da necessidade da implantação de um equipamento comunitário 

em uma determinada área, é possível a transferência do direito de construir do proprietário 

para outro local27. Sob o ponto de vista legal, essa possibilidade demonstra a relevância dada 

aos espaços públicos para desempenhar suas funções, alterando a configuração espacial 

urbana. 

                                                     
27 O artigo 35 do Estatuto da Cidade (Lei N° 10.257, de 10 de julho de 2001) prevê que a Lei municipal baseada 
no Plano Diretor poderá autorizar o proprietário de um imóvel urbano público ou privado a construir em outro 
local, se esse imóvel for necessário para os seguintes objetivos: implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, 
social ou cultural; e servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda e habitação de interesse social (BRASIL, 2001). 
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A Lei de Parcelamento e Uso de Solo de Campos dos Goytacazes define, no artigo 27, 

que as áreas destinadas ao uso público não podem ser inferiores a 35% do total da gleba e, no 

mesmo artigo, o parágrafo único destina 15% das áreas ao uso público, excluindo o sistema 

viário e as faixas de domínio28. Além disso, a mesma lei define, em seu artigo 37, que os 

espaços designados para as áreas verdes devem ser de pelo menos 6% da gleba. Há, portanto, 

na legislação, a preocupação das praças públicas se tornarem espaços para a implantação de 

áreas verdes, embora isso não esteja ocorrendo efetivamente nos últimos anos, conforme 

demonstra o Capítulo 2 deste trabalho.  Murillo Marx (1980) chama a atenção para as normas 

ou leis urbanas, devendo estas ser mais do que textos enfadonhos e, sim, regular a cidade atual 

para dar forma à cidade do futuro. O autor ressalta a responsabilidade do município, uma vez 

que as leis devem intervir na realidade da cidade, defendendo o que é comum ou, então, a 

legislação será sem efeito. Apesar da existência das leis municipais já citadas aqui, Nunes e 

Givisiez (2008, p.3) destacam a precariedade na fiscalização, até mesmo decorrentes da 

complexidade dessas leis.  

O quadro 3, a seguir, resume as leis urbanísticas de Campos dos Goytacazes criada nos 

últimos anos, considerando o contexto econômico  em que estiveram inseridas, bem como os 

seus objetivos principais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
28 Faixa de domínio: faixa de terra não edificável situada às margens de rodovias, ferrovias, linhas de 
transmissão, dutos, entre outras redes de infraestrutura, destinadas à segurança operacional dos sistemas 
instalados (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008). 
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Quadro 3 – Leis urbanísticas e configuração urbana em Campos dos Goytacazes 

Contexto Econômico Leis Objetivos principais 
Cana-de-açúcar 
(1890- 1910) 

Plano Urbanístico de Saturnino 
Brito (1902) 

Práticas higienistas na área 
central, com expulsão da 
população pobre. 

Modernização da produção 
açucareira 
(1910-1975) 

 
Plano Urbanístico de 1944 

Expansão urbana de novos 
bairros, como parte de 
Guarus, Turf, Saco e 
Matadouro. 

 
 
 
 
 
 
 
Indústria do Petróleo  
(Final do Século XX aos 
dias atuais) 
 

PDUC - Plano de 
Desenvolvimento Urbanístico 
e Territorial de Campos (1979) 

Zoneamento do uso do solo, 
definindo os tipos de 
construções na cidade. 

Lei Orgânica do Município de 
Campos dos Goytacazes 
(1990). Lei revisada em 2014 

Regular e organizar o 
funcionamento do município 
quanto à sua organização 
política, administrativa e 
social. 

Plano Diretor Municipal de 
1991 

Ordenação do território 
urbano, considerando as 
áreas de interesse ambiental e 
de patrimônio comunitário e 
as demandas infraestruturais 
das áreas urbanas e rurais. 

Lei de Uso e Ocupação do 
Solo Urbano (2007) 

Estabelecer normas para uso 
e ocupação do solo urbano. 

Lei de Parcelamento e Uso de 
Solo (2007) 

Regularização do solo 
urbano de acordo com o 
interesse público e a função 
social da propriedade urbana. 

Plano Diretor Municipal 
(2008) 
 
 
 

 

Diretrizes gerais29 para a 
expansão urbana, levando em 
consideração a mobilidade 
urbana, os aspectos 
ambientais e as áreas de 
risco. 

Fonte: Terra (2004) e Faria (2000, 2003, 2005b), Campos dos Goytacazes (1979, 1991, 2007, 2008, 2014).  
Org.: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna. 

                                                     
29 Diretrizes respaldadas no Estatuto da Cidade. 
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As leis urbanísticas podem diretamente buscar atender aos interesses de grupos 

políticos e econômicos dominantes, como é o caso dos planos urbanísticos que resultaram, 

entre outros, na “limpeza” da cidade e, consequente, na expulsão da população pobre, bem 

como podem conter boas diretrizes de intervenção, como, por exemplo, a Lei Orgânica do 

município, ao considerar o adensamento populacional na implantação de infraestrutura. No 

entanto, o que se observa é que as ações concernentes à praça pública não foram capazes de 

superar a histórica desigualdade dos serviços oferecidos. 

Se compararmos o atual quantitativo de praças ao do primeiro centenário, o município 

de Campos dos Goytacazes cresceu em relação à existência de infraestrutura desses espaços 

públicos, embora tenha se passado um longo período. Se na época foram registradas 11 

praças, atualmente, a Secretaria de Limpeza Pública, Praças e Jardins registra 149 praças em 

todo o município, incluindo implantadas e não implantadas. São 89 praças implantadas, 

localizadas no Primeiro Distrito, conforme apresenta o capítulo 2. Parece ser uma evolução no 

quadro desses importantes espaços públicos, mas esse crescimento ainda demonstra a 

permanência das desigualdades espaciais, uma vez que a dualidade centro X periferia30 ainda 

permanece significativa. 

O final do século XX marcou a economia municipal e a possibilidade de mudanças 

significativas na área urbana diante do aporte econômico advindo do petróleo. A partir desse 

quadro econômico, as praças poderiam ser mais bem estruturadas, buscando atender às 

necessidades de cada bairro da cidade.  

 

1.4 ECONOMIA DO PETRÓLEO, INFRAESTRUTURA URBANA E OS REFLEXOS NAS 

PRAÇAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 Campos dos Goytacazes é um dos municípios mais ricos da Região Norte 

Fluminense. Por meio de leis específicas, como o Decreto 93.189, de 24/8/198631, a decisão 

política de tornar a localização geográfica como um critério para recebimento dos recursos 

advindos do petróleo torna-o um dos maiores beneficiários do pagamento dos impostos 
                                                     
30 Corrêa (1995) divide o espaço urbano em dois setores: o centro e a periferia (zona periférica). O primeiro é o 
núcleo da cidade, que exerce influência política, econômica, cultural e o seu uso depende das condições impostas 
pelo capital. O segundo diz respeito às áreas ao entorno do núcleo central e com infraestrutura urbana deficiente, 
sendo, pois, consideradas áreas segregadas.  
 
31

 Lei que “regulamentou os traçados das linhas de projeção dos limites territoriais dos Estados, Territórios e 
Municípios a serem utilizados pelo IBGE para definição dos poços confrontantes” (TERRA, 2007, p.98). 
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chamados royalties32, uma vez que a posição do município é vantajosa em relação aos poços 

petrolíferos da Bacia de Campos. Conforme o Gráfico 1, entre os anos de 2008 e 2014,  dos 

municípios produtores de petróleo do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes recebeu as 

maiores receitas petrolíferas (royalties e participações especiais) desde 1999:  

 

 
  *Em valores correntes. 

Gráfico 1 – Evolução dos Royalties e Participações Especiais em Campos     
dos Goytacazes entre 1999-2015. 
Fonte: <http://inforoyalties.ucam-campos.br/informativo.php>. Acesso em: 
10 jul. 2016. 

 

O Gráfico 1 demonstra a grande expressividade de recursos recebidos nos últimos 

anos, advindos dos royalties de petróleo. Em 2011, o município arrecadou um dos maiores 

PIBs33 (Produto Interno Bruto) do Brasil, tornando-se um dos municípios mais ricos do país34. 

Em relação à riqueza recebida pelo município nos últimos anos e sua grande extensão 

territorial, o número de praças ainda é insuficiente para atender à demanda da população, pois 

as melhores estruturas e equipamentos urbanos mantiveram-se no centro e nas suas áreas 

expandidas.  

                                                     
32 Sobre royalties e participações especiais, Ver nota 9  na p. 30. 
 
33 Segundo o IBGE, em 2011, o PIB Municipal de Campos dos Goytacazes foi de 37.205.791.000,00 reais, 
ocupando a 13ª posição entre os PIBs brasileiros. 
 
34 Vale ressaltar que, conforme o gráfico 1, houve em 2015 uma expressiva diminuição dos royalties e das 
participações especiais em Campos dos Goytacazes. Cruz (2015) aponta que a redução dos repasses para os 
municípios desde o final de 2014 é decorrente da baixa no preço do barril do petróleo no mercado Internacional e 
da Lei 12.734/12, “que redistribui para todo o País as rendas hoje concentradas em poucos”(p.4) municípios. 

http://inforoyalties.ucam-campos.br/informativo.php


53 
 

Nos estudos realizados por Terra (2007) sobre a aplicação dos recursos provenientes 

do petróleo em obras públicas no espaço urbano de Campos, foi classificada a distribuição dos 

recursos em setor Baixo Status a Alto Status per capita, de acordo com o investimento per 

capita pelo território. Nessa pesquisa, foram analisados os status socioeconômicos baixo, 

médio-baixo, médio-alto e alto, levando-se em consideração a renda, os níveis de escolaridade 

e as condições sanitárias das residências.   

Para identificar onde estão sendo aplicados os recursos públicos advindos do petróleo, 

a autora avaliou os seguintes aspectos de infraestrutura urbana: 

 
• Obras de iluminação pública; 
• Obras de pavimentação (ruas, calçadas) 
• Obras de saneamento básico (água, esgoto, drenagem, galerias de águas pluviais, 
redragagem, poços para irrigação, revestimento de vala, filtro 
anaeróbico); 
• Obras de paisagismo (rotatória, canteiros); 
• Obras de mobiliário urbano (postes, abrigos de ônibus, lixeiras, telefones 
públicos, radares, semáforos, tachão); 
• Obras de equipamentos coletivos (hospitais, creches, escolas, teatro, camping, 
shopping, praças, Clube da terceira idade, posto de saúde, rodoviária, fórum, 
farmácia do povo); 
• Obras de saneamento ambiental (aterro sanitário); 
• Obras no sistema viário e rodoviário urbano ou rural (estradas, pontes); 
• Obras de habitação (casa popular) (TERRA, 2007, p.43). 

 

Os grupos sociais de status socioeconômico mais elevado, com renda e escolaridade 

maiores e infraestrutura domiciliar, são os que detêm maior poder político e econômico e 

recebem mais benefícios advindos do Estado. Os bairros de população com maior renda estão 

localizados na área central e recebem a concentração dos altos investimentos, enquanto os 

baixos investimentos estão distribuídos nas áreas mais distantes da cidade e de população com 

menor renda (TERRA, 2007). 

Terra (2007, p. 162-163) classificou a área urbana em: centro, próximo ao centro, 

periferia próxima e periferia distante e a distribuição dos investimentos de acordo com os 

grupos sociais. Mesmo considerando que os grupos socioeconômicos de alto status estão 

distribuídos por diversas áreas da cidade de Campos dos Goytacazes (uma vez que há alguns 

condomínios fechados em áreas consideradas de periferia), a autora destaca que “o lado da 

cidade onde se localiza o centro é sempre o melhor dotado de infra-estrutura e é o local de 

residência dos grupos sociais de maior status socioeconômico”. 

As Figuras 13 e 14 ilustram a distribuição dos investimentos públicos na área urbana e 

a configuração espacial dos grupos sociais em Campos dos Goytacazes, demonstrando a 

concentração dos investimentos em obras públicas pelo seu território:  
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                   Figura 13 – Campos dos Goytacazes, RJ: Distribuição espacial dos investimentos per capita em obras públicas (1993-2004). 
       Fonte: Terra (2007) 
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                       Figura 14 – Configuração dos Grupos Socioespaciais da Cidade de Campos dos Goytacazes - 2001                 
                       Fonte: TERRA (2007) 
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Terra (2007) analisou os investimentos realizados em obras públicas no período de 

1993 a 2004, ou seja, em três gestões municipais (1993-1996; 1997-2000; 2001-2004), e 

apontou que as áreas sociais de baixo status socioeconômico receberam o menor investimento 

per capita durante as duas últimas gestões, período em que houve aumento significativo das 

receitas dos royalties e participações especiais. 

 
Embora Campos dos Goytacazes seja o município brasileiro que recebe o maior 
volume de royalties pela exploração de petróleo e gás em sua bacia sedimentar, não 
há indícios de que esta vantagem orçamentária, em relação à média dos municípios 
brasileiros, tenha se traduzido de forma significativa em justiça social (TERRA; 
OLIVEIRA; GIVIZIEZ; p.17, 2008). 

 

Terra, Oliveira e Giviziez (2008) ainda consideram que os investimentos nas obras 

públicas, como as de saneamento público, pavimentação e construção de equipamentos 

públicos, poderiam ter produzido a melhoria da renda real do município, ou seja, haveria a 

melhoria da qualidade de vida da população, pois a renda real não leva em conta apenas o 

salário, mas o acesso aos bens e serviços da vida urbana. Mas não foi o que ocorreu, visto que 

os recursos não atenderam às áreas sociais mais pobres, mantendo o quadro histórico da 

produção urbana desigual e concentradora. 

Terra (2007, p. 168) corrobora: 

 
[...] a entrada de vultosos recursos das rendas petrolíferas não beneficiou o grupo 
socioespacial de baixo status socieconômico, ao contrário, promoveu uma maior 
desigualdade socioespacial ao privilegiar os grupos sociais de médio-alto e alto 
status socioeconômico. 

 

As praças e outros equipamentos de lazer estão entre os investimentos públicos 

estudados por Terra (2007), que demonstram a disparidade entre os grupos sociais. De forma 

surpreendente, a análise da autora aponta para a ausência de praças em 62,1% dos setores 

censitários de status alto, enquanto nos setores de baixo status são ainda mais alarmantes, 

com ausência de praças em 80% deles. 

 Xavier (2004) destacou projetos35 de música e de academia em espaços públicos 

como a praça, no caso, “Viva Melhor, Viva a Música” e “Musculação para todos”, como 

políticas de lazer de Campos dos Goytacazes. Estas políticas ocorreram em uma época em que 

Campos dos Goytacazes já recebia recursos provenientes do petróleo, responsável por 60% do 
                                                     
35 Esses projetos ocorreram no governo do prefeito Arnaldo Vianna, que, como vice-prefeito, assume a prefeitura 
entre 1998 e 2000, para que o prefeito Anthony Garotinho se candidatasse ao governo do estado do Rio de 
Janeiro, e depois é reeleito até 2004.  
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orçamento municipal em 2002. Ambos os projetos funcionavam gratuitamente no Jardim São 

Benedito (Praça Nilo Peçanha) e, no verão apenas, funcionava no Lagamar (Farol de São 

Thomé). Apesar de ocorrer em um período econômico próspero, não se tem conhecimento de 

que praças fora do núcleo central tenham recebido investimentos em programações de lazer e 

cultura. Nas entrevistas realizadas por Xavier (2004), os frequentadores dos projetos acusam 

as praças próximas às suas residências de estarem em péssimas condições infraestruturais. 

Considerando a expansão das rendas petrolíferas, especialmente após 2005 (conforme 

já demonstrou o Gráfico 1, p.52.), é possível  verificar, a partir da observação do espaço 

urbano, que se perdura a  desigual distribuição dos investimentos em obras públicas  nos 

últimos anos. Baseando-se nos estudos de Terra (2007), Vallério (2011) realizou pesquisa de 

campo entre 2008 e 2011 nos setores de alto investimento per capita e de baixo investimento 

per capita, para identificar a situação urbanística (o estado de conservação das vias, a 

existência de praças, o mobiliário urbano, saneamento etc.) de cada setor. De acordo com 

esses estudos, os investimentos públicos nesse período mantiveram uma diferenciação de 

acordo com a localidade, ou seja, as áreas centrais permaneceram mais bem equipadas do que 

as periféricas.  

A disponibilidade de serviços e equipamentos urbanos traz a concentração 

demográfica e a supervalorização do solo, o que ocorre nas áreas centrais. Enquanto isso, a 

ausência de tais serviços nas áreas pobres aumenta as carências socioespaciais, agravando as 

condições de vida da população mais carente. Os recursos abundantes no município, 

contraditoriamente, contribuíram para a reprodução dessas desigualdades espaciais.  

Diante do aumento das receitas públicas no município, questiona-se a qualidade nos 

espaços públicos como as praças, já que estas podem proporcionar lazer e contribuir para a 

qualidade de vida urbana.  Desta forma, o indivíduo poderá exercer o papel de “cidadão 

integral”, termo utilizado por Milton Santos (2014), que se refere ao indivíduo que tem 

condições de acesso aos bens públicos (tais como, lazer, saúde, educação, mobilidade urbana, 

entre outros) em qualquer território. Esses bens públicos não podem ser exclusivos de parcela 

da sociedade. 

  Buscando refletir sobre o questionamento supracitado e as desigualdades territoriais 

impressas nos espaços da cidade e, consequentemente, das praças públicas, o capítulo 2 

apresenta levantamentos e análises das praças públicas atuais quanto ao aspecto infraestrutural 

e paisagístico, bem como aborda as características do seu entorno, relacionando-as ao preço 

do solo urbano e aos usos que predominam nesses espaços.   
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SOCIOESPACIAL DAS PRAÇAS 

PÚBLICAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 Este capítulo se propõe a investigar a realidade contemporânea do espaço urbano de 

Campos dos Goytacazes a partir de um dos seus elementos, as praças públicas. Considerando 

a compreensão do papel do Estado para gestão dos espaços públicos urbanos, busca-se 

analisar os dados levantados através da observação in loco.  

Para coleta dos dados foi aplicado o formulário (Quadro 4) como proposta 

metodológica apresentada por Gomes (2005), que buscou avaliar, em um primeiro momento, 

as praças em relação ao uso do solo, sua topografia e formas, assim como o perfil das 

construções ao seu entorno e, consequentemente, o status socioeconômico do bairro.  Na 

segunda parte, o levantamento de características infraestruturais possibilita a avaliação 

paisagística geral das praças.  Na terceira e última parte do formulário, buscou-se averiguar a 

existência e quais as formas da apropriação privada nas praças estudadas. 

Conforme o Quadro 4, o aspecto paisagístico foi classificado de ótimo a ruim. Essa 

classificação considerou os seguintes critérios: o tratamento paisagístico, a arborização e o seu 

percentual de sombreamento36, a diversidade de estruturas, o estado de conservação e 

limpeza.  As praças que alcançaram entre 80% e 100% dos critérios citados foram 

consideradas com ótimo aspecto paisagístico; com aspecto bom foram as praças que atingiram 

entre 60% e 79%; regular, entre 40% e 59%; e, ruim, entre 0% e 39%. Vale ressaltar que este 

trabalho não exige rigorosidade metódica, mas uma observação in loco que considera a 

percepção do pesquisador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
36 O sombreamento inferido a partir da análise visual.  
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Quadro 4– Formulário para levantamento das características de infraestrutura das praças 

públicas de Campos dos Goytacazes- RJ 
CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES- RJ 
Nome oficial da Praça  
Nome popular da Praça  
Lei Municipal que a cria  
Data de criação  
Endereço  
Data do levantamento  

Perfil do imobiliário imediatamente ao entorno 
Alto padrão Médio padrão Baixo padrão 
 

Uso e ocupação do solo predominante 
Edificações verticais Edificações horizontais Misto 

 
Residencial Comercial Industrial Misto 

 
Topografia do terreno 

Plana Leve declividade Grande declividade 
 

Forma geométrica da praça 
Circular Quadrangular Retangular Triangular Outra 
 

Aspecto paisagístico geral 
(considerando-se a composição, distribuição e conservação dos elementos naturais e infraestruturais) 

Ótimo Bom Regular Ruim 
 

Equipamentos de infraestrutura 
Nome Quantidade Conservação 
  Boa Regular Ruim 
Banco     
Mesa com cadeiras     
Sanitário     
Bebedouro     
Lixeira     
Telefone público     
Placa de identificação do logradouro     
Ponto de taxi      
Ponto de ônibus     
Estacionamento próximo     
Palco/coreto     
Lago/lagoa, córrego/chafariz     
Monumento decorativo (estátua, busto etc.)     
Estrutura de uso infantil     
Quiosque     
Lanchonete      
Equipamento de ginástica     
Edificação de uso institucional (guarita, capela, 
depósito etc.) 

    

Quadra de esporte     
Pista de skate     
Iluminação Existente Inexistente Suficiente Insuficiente 
Outro     
Vegetação sim  não   
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A praça encontra-se bem arborizada de forma que 
proporcione sombra em pelo menos 40% da sua 
extensão? 

sim não   

Formas de ocupação privada (quantidade) 
Bancas de jornal Camelôs Quiosques Brinquedos Carrinho de 

pipoca/churros/água 
 

Bancas de frutas, 
legumes e verduras 

Cadeiras e mesas Trailer de lanche Outros  
 
 

Comentários 
   Fonte: Marcos Antônio Silvestre Gomes (2005); Adaptação: Aline Guimarães de Souza Sant Anna. 
  

Com estudo descritivo e analítico das características dos equipamentos de 

infraestrutura, sua distribuição, vegetação, suas formas de apropriação privada comercial e os 

usos da praça, são estabelecidas as relações com os aspectos socioespaciais. Dessa forma, as 

materialidades e conteúdos urbanos dispostos nas praças trazem reflexões quanto às relações 

produzidas na cidade.  

 

2.1 ASPECTOS DA GESTÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS  

 

 O espaço urbano da cidade capitalista é formado pela justaposição de diferenciados 

usos da terra que definem áreas de acordo com sua concentração das atividades 

(comercial,residencial e industrial, por exemplo). Esses usos da terra resultam em formas 

espaciais produzidas por agentes sociais (CORRÊA, 1995). 

 Entre os diferentes agentes de produção e reprodução do espaço urbano, classificados 

por Corrêa (1995), estão os proprietários dos meios de produção, proprietários de terras, 

promotores imobiliários, grupos sociais excluídos e o Estado.  

 Em síntese, os agentes sociais que produzem a cidade: os proprietários dos meios de 

produção são os grandes empresários industriais ou comerciais que necessitam de terrenos 

amplos e baratos para atender às necessidades de suas atividades; os proprietários de terras 

buscam a obtenção de maior renda das suas propriedades; os promotores imobiliários são os 

agentes responsáveis pela gestão, financiamento, construção e comercialização dos negócios 

imobiliários; o Estado tem as mesmas funções dos agentes anteriores, além de regulamentar o 

solo urbano; e os grupos sociais excluídos são aqueles que por não terem acesso aos bens e 

serviços produzidos socialmente acabam produzindo seu próprio espaço (CORRÊA, 1995).    

Os proprietários de terras atuam na criação de praças quando abrem loteamentos que 

deverão ter novas praças. Os promotores imobiliários pressionam o poder público para 
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fornecer serviços e infraestruturas, como as de praças, que contribuem para a valorização do 

solo. E aos grupos sociais excluídos são negados os equipamentos de praça com a qualidade e 

quantidade fornecida para os grupos sociais que moram nas áreas mais valorizadas. Algumas 

vezes, os grupos excluídos são retirados das praças para que haja a sua “manutenção”, ou seja, 

para que não seja desvalorizada nem perca sua beleza, como ocorre no caso da retirada da 

população em situação de rua.  

Especificamente no caso das praças, as igrejas católicas têm um importante papel 

histórico para a sua implantação, conforme demonstrou o Capítulo 1. No entanto, na História 

recente, o Estado tem sido o maior responsável pelas praças, atuando por meio das leis de 

criação, construção e manutenção das praças brasileiras, embora já exista praça implantada 

com a parceria entre o público e o privado, conforme o exemplo do Centro Empresarial Itaú 

Conceição em São Paulo, apontado por Robba e Macedo (2010). 

Observando as complexas relações do Estado com os demais agentes, uma vez que são 

inúmeros interesses sobre a produção espacial urbana, evidenciam-se suas possíveis atuações: 

 

 estabelecer o marco jurídico das leis; 
 taxar a propriedade fundiária, as edificações, o uso da terra e as atividades 
produtivas: diferenciais espaciais dessa taxação refletem e condicionam a 
diferenciação socioespacial no espaço urbano; 
 produzir condições de produção para outros agentes  sociais, como  vias de 
tráfego, sistemas de energia, água e esgotamento sanitário, assim como o próprio 
espaço físico da cidade, por meio de obras de drenagem, desmonte e aterramento: a 
cidade do Rio de Janeiro fornece exemplos contundentes dessa ação; 
 controlar o mercado fundiário, tornando-se sob certas condições, proprietário de 
glebas  que poderão ser permutadas com outros agentes sociais; 
 tornar-se promotor imobiliário, investindo na produção de imóveis, investindo na 
produção de imóveis residenciais em determinados locais do espaço intraurbano 
para determinados grupos sociais – esta ação tende, via de regra , a reforçar a 
diferenciação interna da cidade, no que diz respeito a segregação residencial; 
 tornar-se produtor industrial, interferindo assim na produção do espaço, por meio 
da implantação de unidades fabris, e dos impactos, em outras áreas, próximas ou 
longínquas, de suas instalações industriais: conjuntos habitacionais, loteamentos 
populares e favelas são criados, em parte, em decorrência das indústrias do Estado, 
cuja ação interfere na divisão econômica do espaço e na divisão social do espaço da 
cidade (Samson, 1980, apud  CORREA, 2016,  p. 45-46).  

  

Portanto, evidencia-se, nesta dissertação, a atuação do poder público, representado 

pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, na gestão das praças públicas.  

Ainda que o município de Campos dos Goytacazes não tenha legislação que 

especifique as características das áreas públicas implantadas, nesta pesquisa, as praças foram 

classificadas em implantadas e não implantadas, uma adaptação dos critérios utilizados por 

Gomes (2005). As praças implantadas são aquelas que contêm, mesmo que parcialmente, 
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infraestruturas de lazer (iluminação, mobiliário, vegetação etc.) e estão (ou não) em bom 

estado de conservação. Nas praças não implantadas, não há qualquer infraestrutura de 

vegetação e de lazer para a população, mas existe o espaço determinado por lei para se 

constituir em praça ou o espaço designado pelo órgão público responsável pela gestão das 

praças.  

Vale lembrar que as praças do Primeiro Distrito listadas pela Secretaria de Limpeza 

Pública, Praças e Jardins foram visitadas para a verificação da sua implantação. O formulário 

de levantamento infraestrutural foi aplicado apenas nas praças que não exercem somente a 

função comercial e que possuem pelo menos um elemento estrutural. As praças não 

implantadas e as praças totalmente apropriadas para uso comercial, ou seja, sem outro uso, 

não foram consideradas nesta pesquisa. 

A seguir, a tabela 1 demonstra as praças implantadas e as não implantadas, de acordo 

com as leis de criação. As praças classificadas como não oficiais correspondem àquelas a 

respeito das quais não há lei que especifique a sua criação. 

 

Tabela 1 – As praças denominadas por lei em Campos dos Goytacazes  

Condição das praças Criadas por lei Não criadas por lei 

Implantadas 42 50 

Não Implantadas 09 - 

Total             51                50 
    Fonte: Câmara de Vereadores de Campos, maio/2016. 

                  Organizadora: Aline Guimarães de Souza Sant Anna 
 

Segundo as leis de criação de praça, pesquisadas na Câmara de Vereadores de 

Campos, existem 51 áreas no Primeiro Distrito de Campos dos Goytacazes denominadas 

praças, sendo que algumas áreas têm dois nomes, ou seja, duas praças criadas na mesma 

localização. Também existem praças criadas, mas que funcionam como terrenos vazios (sem 

implantação) ou que não foram encontradas no endereço citado na lei. 

As praças que não possuem leis de criação são as mais antigas e de importância 

histórica para o município, como a Praça São Salvador, a Praça Nilo Peçanha, a Praça Barão 

do Rio Branco, e, também, aquelas de bairros novos, principalmente os conjuntos 
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habitacionais construídos pela prefeitura para a população de baixa renda, chamados 

Programa Morar Feliz37. 

As leis de criação das praças asseguram a condição desses espaços de se constituírem 

em praças, uma vez que a legislação impede a alteração de seus usos. Quanto às praças 

antigas, as leis de tombamento histórico contribuiriam para a proteção desses patrimônios, 

uma vez que garantem que não ocorram desfigurações como a que houve na Praça São 

Salvador, com a reforma de 2004-2005.  

Além das leis específicas para criação individual das praças, o Código de Posturas (Lei 

N°8.061 de 2008) e o Plano Diretor (Lei N° 7.972 de 2008) definem as obrigações e posturas 

da população nos espaços públicos em geral. Entre as obrigatoriedades, estão os pagamentos 

de tributos para o uso comercial dos espaços públicos, além dos usuários deverem adotar 

posturas comportamentais adequadas nos locais públicos, tais como não estender roupas em 

locais públicos, não manter animais soltos e qualquer corpo que impeça o trânsito. A lei 

também destaca, dentre os principais usos e as funções das praças públicas, as atividades 

esportivas e culturais ao ar livre.  

O Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes não enfatiza os espaços das 

praças e prevê a elaboração de um “Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes Urbanas”, 

que ainda não existe, e a adoção de medidas que priorizem a prática esportiva e atividades 

culturais nas praças. 

 
Art.39. As ações e medidas prioritárias de planejamento para o esporte e lazer no 
Município são: 
(...) 
IV - Elaborar e implantar projetos para requalificação de praças e espaços públicos 
para a promoção de atividades esportivas e de lazer, melhorando a sua 
acessibilidade; 
(...) 
Art.89. Para a valorização do patrimônio natural e cultural serão executadas as 
seguintes ações e medidas de gerenciamento: 
I - Revitalizar espaços culturais – como o Centro Histórico, o Horto, os casarões e 
usinas, parques, jardins e praças – potencializando seus usos, para o 
desenvolvimento de projetos culturais e áreas de lazer; (CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, 2008, p. 16,17, 38). 

 

 Para além da legislação, o Estado mantém o funcionamento das praças. A limpeza das 

89 áreas com praças efetivamente implantadas, independentemente de serem criadas por lei, é 

de responsabilidade da Secretaria de Limpeza Pública, Praças e Jardins. O cuidado e a 

                                                     
37 O “Morar Feliz” é um programa de habitação popular criado no município de Campos dos Goytacazes, que 
tem como objetivo a  construção e/ou concessão de moradias para famílias em áreas de risco e de vulnerabilidade 
social, conforme Decreto Nº. 055 de 2011. 
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manutenção da Prefeitura, ou a falta deles, tornam esses espaços mais atrativos ou alvos de 

abandono e desprezo da população, como a Praça do Bairro Codin (Figura 15), por exemplo, 

a qual foi destruída pela população em protesto, porque o poder público começou a reforma e 

não deu continuidade, deixando o espaço em situação mais precária do que antes. 

 

 
                             Figura 15 – Praça da Codin - 2016 
                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna 
 

O Estado, em nível municipal, é a instância competente capaz de criar praças públicas, 

selecionar as áreas para implementação, construir e conservá-las, é o agente administrador dos 

espaços públicos das cidades, produtor de infraestrutura e serviços públicos (como água, 

iluminação, saneamento etc.), capazes de valorizar as áreas urbanas. 

Quanto à organização das informações das praças como nomes, endereços e leis de 

criação, a Secretaria de Limpeza Pública, Praças e Jardins da Prefeitura de Campos não 

disponibiliza todos esses dados tão significativos para a gestão pública, conforme demonstra o 

quadro 5. Mediante a solicitação da relação das praças existentes em Campos dos Goytacazes 

ao poder público, foi fornecida uma listagem com vários tipos de espaços públicos, tais como 

praças, canteiros e rotatórias. No caso, as praças são identificadas por seu nome, oficial ou 

não, e quando não têm o mesmo nome do bairro, é apresentado o nome fictício. 

Partindo da lista de praças cedidas pela Secretaria de Limpeza Pública, Praças e 

Jardins, da consulta das leis de criação e do trabalho de campo, foi possível reconhecer a 

existência de 89 praças implantadas no Distrito Sede, conforme o quadro a seguir:
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Quadro 5 – Campos dos Goytacazes: Identificação das praças públicas implantadas - 2016 
 Nome da Praça   Nome Fictício ou Popular Lei de criação Endereço/ referência 

 

 

 

 

 

 

1 Praça 1º de Maio --- --- R. Voluntários da Pátria, Pelinca. 
2 Praça Adalton Gomes Praça Santa Rita de Cássia 6.953 Av. São Fidélis, Santa Cruz. 
3 Praça Alexandre Fleming --- 19 Av. Dr. Nilo Peçanha, Parque Santo Amaro. 
4 Praça Almirante Tamandaré --- 280 Av. Pelinca, Parque Tamandaré. 
5 Praça Almirante Porto Praça Alzira Vargas --- R. Dr. Silva Gomes. 
6 Praça Amaro dos Santos Silva --- 4.279 R. Antônio da Silva Neto, Parque Imperial. 
7 --- Praça Ana Salles --- R. Major Côrrea, Jockey. 
8 Praça Antônio Viana de Souza Praça da Record 4.553 R. Teófilo Guimarães, Turf. 
9 --- Praça da Igreja São Benedito --- R. Conselheiro Otaviano, Centro. 
10 Praça Artêmio Siqueira Praça Antônio Siqueira 6.829 R. Teixeira de Melo, Pq Leopoldina. 
11 --- Praça Ary Barroso --- R. Mariano Brito (em frente ao Dom Bosco) 
12 --- Praça Atrás do Senai --- R. Rodrigues Peixoto, Centro. 
13 Praça Barão do Rio Branco Praça do Liceu --- Av. Alberto Torres/ Barão da Lagoa Dourada. 
14 Praça Tiradentes Praça Tiradentes 3.271 Av. 7 de setembro, Centro. 
15 --- Catulo da Paixão Cearense --- Em frente ao Cemitério Caju. 
16 --- Praça Cel. Paula Barroso --- Av 28 de março/R.Ipiranga. 
17 --- Praça Santa Rita --- Atrás do Hospital Geral de Guarus. 
18 Praça da Bíblia --- 4.738 Av. 28 de Março, Jardim Maria de Queiroz. 
19 --- Praça da Chatuba --- R. Maçaranduba, Chatuba. 
20 --- Praça da Codin --- Rua A e Rua B, Codin. 
21 --- Praça Santa Edwirges Codin II  --- Rua D, Santa Edwirges, Codin. 
22 --- Praça do CQV --- Rua João Goulart / Ibitioca, Lebret 
23 --- Praça da Comunidade do Oriente --- Final da R. Joaquim Suma 
24 Praça da Independência/Maçon --- 2.568/4.783 Perto da Ponte General Dutra 

25 --- Praça da Lapa --- Rua dos Goytacazes, Lapa 
26 --- Praça da Paz --- R. São Gonçalo, Goitacazes 
27 --- Praça da República --- R. Siqueira Campos, Centro 
28 --- Praça de Donana --- R. Mário Ramos Filho, Donana 
29 Praça de Júlio Alves  Praça de Nova Goytacazes 7.761 R. Leopoldina Maria, Goitacazes 
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30 --- Praça Tira Gosto --- R. Adão Pereira Nunes, Tira Gosto. 
31 --- Praça de Ururaí --- R. Aroldo Machado, Ururaí 
32 Praça Deocleciano Cacheiro Duque Praça do Santa Rosa/D. Pedro II 6.532 R. Cidade de Lima, Santa Rosa. (final da rua) 

 33 --- Praça do Amarelinho --- Av. José Carlos Pereira Pinto, Guarus. 
34 --- Praça do Cacique  Nazário Pereira Gomes, Pq. São José 
35 Praça Galvão Batista Praça do Canhão --- Av. Alberto Torres, Centro.  
36 --- Praça do Cigano --- R. Cora de Alvarenga, Pq. Nova Brasília 
37 --- Praça do Conjunto Habitacional do Km 

7 
 
 

--- Estrada Nogueira/ Rua F, Pq. Santos Dumont 
38 --- Praça do Conjunto Tamarindo --- Rua Ten. Cel. Cardoso, 
39 --- Praça do ConjuntoHabitacional de 

Goitacazes 
 

--- R. Lourival Martins Beda, Goitacazes 
40 --- Praça do IPS --- R. Maestro Lourenço Soares, IPS. 
41 --- Praça do Parque Aldeia --- Casinhas do Parque Aldeia 
42  Praça Francisco das Chagas Praça do Parque Alvorada --- Avenida Zuza Mota, Pq. Aldeia. 
43 --- Praça do Parque Esplanada --- Rua Walter Sales, Pq Esplanada 
44 --- Praça do Parque Guarus/  2 --- Av. Teresópolis/ Rio Bonito, Pq. Guarus 
45 --- Praça do Jardim Aeroporto --- R. Dorita Peçanha Gimenez, Pq. Jardim 

Aeroporto 46 --- Praça do Parque Prazeres --- R. Operário João Barros, Pq. Prazeres 
47 --- Praça do Parque Saraiva --- R. José Lúcio Barreto/ 15 de julho, 

Goitacazes 48 --- Praça do Residencial Santo Antônio --- R. Ivan Jaber, Residencial Santo Antônio 
49 Praça dos Trovadores --- 8.583 Rua Engenheiro Franco Amaral, Flamboyant 
50 Praça Dr. Romeu Casarsa --- 4.864 R. Álvaro Tâmega/Cons. Thomas Coelho  
51 --- Praça Duque de Caxias --- R. Barão de Cotegipe, Centro 
52 Praça Elias Vieira de Vasconcelos Praça do Parque Santo Amaro 3.384 R. Nuno Tavares, Pq. Santo Amaro  
53 Praça Esperanto --- 2.470 Rua Edgar Machado, Pq. Universitário 
54 Praça Francisco Cabral Martins / Nilo 

Ribeiro de Alvarenga  
--- 8.672 

2.769 
R. Albino Rios, Pq. Califórnia. 

 Praça Francisco Salves Praça do Carvão 2.484 Estrada do Carvão 
56 Praça Frederico Paes Barbosa --- --- R. Francisco lobo da Costa, Pq. Novo Mundo 
 Praça Giséli Mota Vasconcelos Praça do Parque São José 5.984 R. Doutor Felisberto Judice, Pq. São José 
58 Praça Jacyr da Silva Barreto --- 5.531 R. Bruno de Azevedo/ Av. 28 de março 

 59 --- Praça Jockey II --- R. Eloi Ribeiro, Pq. Jockey II 
60 Praça Jofre Maia --- 2.746 R. Jofre Maia, Bairro Horto 
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61 Praça José Nogueira Dias  Praça de Custodópolis. 2.197 Rua Patrício Menezes, Custodópolis. 
62 Praça Júlio Machado --- 2.528 Rua Professor Mesquita, Pecuária 
63 --- Praça Luís Gualda Junior  --- Rua Rocha Leão, Pq. Caju 
64 Praça Manoel Soares da Silva Praça do BNH 4.350 R. Nina Arueira, Penha 
65 --- Praça Meninos do Amanhã --- Av. Santa Rosa, Custodópolis 
66 --- Praça Morar Feliz  --- Rua Maria Eugênia, Pq. Prazeres 
67 Praça Nélson de Souza Maciel 

 
Praça João XXIII  
Praça do Parque Aurora 

6.961 R. São Lino, Pq. Aurora 
68 Praça Nilo Peçanha Jardim São Benedito --- Rua Saldanha Marinho, Centro 
69 --- Praça Nossa Senhora Aparecida  Rua Serrinha/Ibitioca, Lebret. 

 70 --- Praça Novo Eldorado --- Av. Carmem Carneiro, Novo Eldorado 
71 Praça Otacílio da Silva Lisboa --- 2.351 R. João Soares da Silva, Tarcísio Miranda 
72 --- Praça Ovídio Ferreira --- Ruas: Ibitioca/ Cardoso Moreira, Pq Lebret 
73 Praça Poeta Antônio Roberto Fernandes  --- 8.584 Rua Caldas Viana, Flamboyant 

 74 Praça Quatro Jornadas --- 48 Paul Percy Harris, Centro 
75 Praça Ribeiro do Rosário Praça do Saco 57 R. Teixeira Melo, Pq. Leopoldina 
76 Praça Salim Nagem Praça João 23 2.197 R. Arthur Nogueira, Nova Brasília 
77 Praça Santa Helena ---  Rua Dr. Júlio Barcelos, Joquei Club. 
78 Praça Santa Terezinha  Bananeira 1.187 R. Almir Soares/ Joaquim Suma, Pecuária 
79 Praça Santa Terezinha --- 3.252 R. Dr. Artur Nogueira, Pecuária 
80 --- Praça Santo Antônio ---- R. Santo Antõnio, Jardim Carioca, Guarus. 
81 --- Praça São Benedito --- Avenida Raul Souto Maior, Goitacazes 
82 --- Praça São Cristovão (Sesi) ---- Av. Bartolomeu Lysandro, Jardim Carioca 
83 Praça São Gonçalo --- 1.378 Rua Monge Pompelini, Goitacazes 
84 --- Praça São João Batista/Capão --- Rua João Maria, Capão 
85 Praça São Salvador --- --- Rua Lacerda Sobrinho, Centro 
86 Praça Teotônio Dias --- 2.781 Rua Nelson Martins, Parque Califórnia 
87 Praça Vereador José Renato Lima da Silva / 

Humberto Antônio Van Osterum 
Praça Dr. Beda 5.297/5.000 Rua Dr. Beda, Parque Rosário 

88 --- Praça Vila Nova/ Santo Eduardo --- Rua Vila Nova, Pq.Lebret 
 89 Praça Zózimo Rabello / Manoel 

Felismino 
--- 1.551/ 3.828 Rua Raul Abbot Escobar, Pq Oliveira Botelho 

Fonte: Secretaria de Limpeza Pública, Praças e Jardins, Leis municipais de criação das praças e Trabalho de Campo. 
Org.: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna
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Com a identificação das praças foi viável entender a atuação da gestão pública desses 

espaços, considerando a distribuição, a limpeza, a manutenção dos equipamentos e das áreas 

verdes. 

Embora haja uma secretaria específica, a “Secretaria de Limpeza Pública, Praças e 

Jardins”, a gestão pública dos espaços das praças é feita por duas secretarias, de acordo com 

suas funções: a “Secretaria de Limpeza Pública, Praças e Jardins” atua na limpeza das praças, 

e a “Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana” é responsável por fiscalizar 

a manutenção das praças, realizada por uma firma terceirizada. Para coletar as informações a 

respeito da administração pública das praças, um representante da última secretaria respondeu 

a um questionário escrito38, sobre o gerenciamento e a manutenção desses espaços.     

A administração municipal, por meio da “Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana”, tem a atribuição de fiscalizar os serviços nas praças, uma vez que a 

operacionalização é realizada por empresa contratada, a EMEC Obras e Serviços Ltda, que 

realiza serviços de implantação e manutenção de projetos paisagísticos para vários 

municípios. A empresa, que é do Estado do Espírito Santo, presta serviços para o município 

de Campos dos Goytacazes há três anos e, de acordo com o último contrato de oito meses, 

publicado no Diário Oficial municipal em 28 de junho de 2016, é responsável por “serviços 

de implantação e manutenção civil e paisagística, de forma contínua, com fornecimento de 

materiais, mão-de-obra e equipamentos em todas as áreas urbanas do município de Campos 

dos Goytacazes, tais como canteiros, parques, praças, jardins e afins” (CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 28 jun. 2016, p.8).  

A manutenção das praças é feita por 105 funcionários no geral, que as limpam 

diariamente, e os consertos são feitos de acordo com a demanda. Porém, o que se percebeu 

durante o trabalho de campo realizado é que alguns equipamentos estão danificados não só 

pela depredação da população, pois, em alguns casos, o péssimo estado de conservação deve-

se à falta de manutenção, que aparentemente não ocorre há alguns meses ou até anos.  

 Segundo a Secretaria, através de seu representante entrevistado, a visita da empresa 

prestadora de serviços às praças varia de acordo com o tamanho delas, ocorre de duas vezes 

por semana a duas vezes por mês, e não há nenhuma praça que não tenha recebido 

                                                     
38 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana negou-se a realizar a entrevista presencial, por 
isso, foi aplicado um questionário, instrumento de coleta de dados, composto por uma série de perguntas 
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. O questionário foi composto apenas por perguntas 
abertas, permitindo ao entrevistado emitir opiniões livremente, com linguagem própria (MARCONI e 
LAKATOS, 2003).   
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manutenção nos últimos três meses. A Secretaria reconhece que algumas praças recebem a 

equipe de manutenção mais vezes do que outras, como, por exemplo, a Praça 

Maçon/Independência, localizada próximo ao centro histórico. Por outro lado, em alguns 

bairros, os moradores presentes no local durante a pesquisa reclamaram do abandono das 

praças, afirmando que as mesmas não recebiam visitas, em alguns casos, há mais de um ano.   

  A Praça da Comunidade do Oriente é um exemplo da ausência do poder público e 

aparenta não receber os cuidados da prefeitura há bastante tempo. A Praça da Comunidade do 

Oriente (Figura 16) só possui uma quadra em estado de conservação ruim. Não há bancos, 

calçadas, limpeza e a poda da vegetação. Os moradores não identificaram o espaço como uma 

praça, pois quando a pesquisadora perguntava a localização para chegar e coletar as 

informações, eles apontavam apenas a existência de uma quadra.  

 

 
                              Figura 16 – Praça da Comunidade do Oriente - 2016 
    Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

A escolha do tipo de equipamento para cada praça ocorre de acordo com o projeto 

elaborado pelo poder público. Alguns projetos possuem características muito similares, 

embora sejam implementados em bairros bastante diferentes, isto é, as necessidades e 

preferências da população não são ouvidas. 

A atuação desigual do poder público nas praças parece não ter sentido, levando-se em 

consideração o seu alto investimento econômico, pois o último contrato da EMEC, de apenas 

oito meses, é de R$ 11.450.000,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta mil reais). Com a 

verba de quase um milhão e meio de reais por mês e uma folha salarial da prestadora de 
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serviços de apenas cento e cinco trabalhadores para atender a sua grande extensão territorial, 

há um número significativo de praças com composição e conservação paisagística regular e 

que não recebem os serviços necessários. Desse modo, é questionável a fiscalização do poder 

público quanto à atuação da terceirizada, uma vez que algumas praças não são atendidas e os 

recursos investidos trazem melhorias para as áreas já valorizadas, excluindo a população de 

menor renda dessas amenidades urbanas. A partir da análise do perfil das praças e de sua 

distribuição socioespacial proposta na próxima seção, pode-se perceber a atuação do poder 

público na configuração espacial, de modo a produzir e a reproduzir as desigualdades sociais. 

 

2.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E CARACTERIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

As praças públicas de Campos dos Goytacazes estão distribuídas por 54 bairros de 

cerca dos 80 bairros39 da cidade. Embora boa parte dos bairros não apresente praças, alguns 

são muito próximos, facilitando o uso da praça do bairro vizinho.  As praças estão distribuídas 

praticamente em todo o território do primeiro distrito, com destaque para a concentração das 

mesmas nas áreas centrais e suas proximidades (Mapa 3).  

 

 

                                                     
39 Segundo o “Anuário Estatístico 2015” (CIDAC, 2015), o primeiro distrito de Campos dos Goytacazes 
apresentava 78 bairros em 2010,  mas consideramos também as localidades de Carvão, Santa Cruz e Goitacazes,  
também  situadas no 1° Distrito do município.  
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                Mapa 3 – Campos dos Goytacazes, RJ: Distribuição das praças públicas  
                    Fonte: Trabalho de Campo (2016); CIDAC (2016)
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 Os equipamentos públicos das praças de Campos dos Goytacazes estão localizados 

próximos, principalmente, aos imóveis de médio padrão, conforme a Tabela 2.  Gomes (2005) 

afirma que é de praxe, na sociedade brasileira, a concentração das praças em bairros com 

população de rendas média e alta. No distrito sede de Campos dos Goytacazes, 58,5% das 

praças estão localizadas em áreas de médio e alto padrão imobiliário. De modo geral, foi 

observado que a praça é um equipamento urbano que demonstra valorizar o seu entorno, pois 

mesmo nos bairros mais carentes, os imóveis que estão imediatamente ao entorno da praça 

apresentam, em muitos casos, melhores condições do que os do restante do bairro. A relação 

da condição de infraestrutura e paisagística das praças e a valorização imobiliária revelam as 

implicações das ações estatais sobre a configuração socioespacial urbana. Esse aspecto será 

melhor discutido neste trabalho em seção adiante.  

 

Tabela 2 – Campos dos Goytacazes: perfil imobiliário ao entorno das praças - 2016 

Padrão imobiliário Praças (%) 
Alto padrão  13,5 

Médio padrão 45 

Baixo padrão 41,5 
Total 100 

Fonte: Trabalho de Campo. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

O perfil imobiliário predominante é residencial, seguido de comercial e misto, 

respectivamente (Tabela 3), sendo o último composto pelos dois primeiros na mesma 

proporção. Atividades industriais não foram encontradas próximo às praças, mas o entorno de 

algumas são importantes espaços de concentração das atividades comerciais do bairro.  

 

Tabela 3 – Campos dos Goytacazes: uso e ocupação do solo predominante ao entorno das 
praças - 2016 

Uso e Ocupação do solo  Praças (%) 
 Residencial  66,3 
Comercial 18 
Industrial 0 

Misto 15,7 
Total 100 

Fonte: Trabalho de Campo. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
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Considerando o uso comercial e o uso misto (residencial e comercial), 33,7% das 

praças possuem serviços comerciais imediatamente ao seu entorno, o que também justifica os 

melhores padrões imobiliários ao redor das praças.  

Dos bairros afastados do Centro em que as praças possuem comércios ao entorno, a 

Praça José Dias Nogueira, em Custodópolis, foi a que mais chamou a atenção por conta da 

quantidade e variedade de estabelecimentos comerciais (Figura 17), o que é bastante comum 

em algumas praças centrais e nas suas imediações, como as Praças Tiradentes e São Salvador, 

no centro histórico, e a Praça Almirante Tamandaré, no Parque Tamandaré.   

 

 
            Figura 17 – Praça José Dias Nogueira. Bairro: Custodópolis - 2016 

        Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

Além de residencial, o uso do solo no entorno das praças é caracterizado por ter 83,2% 

das construções horizontais, 10,1% verticais e 6,7% das construções são mistas (horizontais e 

verticais). A maior aglomeração de moradias por meio de edificações verticais está no 

Flamboyant, Centro e Pelinca, por causa de sua estrutura urbanística e bem dotada de 

infraestrutura de serviços e comércios. Nas áreas periféricas, predominam as residências 

horizontais.    

A maioria das praças de Campos dos Goytacazes apresenta aspecto paisagístico geral 

regular, ou seja, 51,7 % da composição, distribuição e conservação dos elementos naturais e 

infraestruturais são considerados como regular (Tabela 4). Os espaços públicos visitados 

apresentam falta de manutenção da infraestrutura e de limpeza por parte da Prefeitura, como 

também sinais de depredação por parte da população. 
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Tabela 4 – Campos dos Goytacazes: Aspecto paisagístico geral das praças - 2016 

Aspecto Praças (%) 

Ótimo 6,8 

Bom 20,2 

Regular 51,7 

Ruim 21,3 

Total 100 
 Fonte: Trabalho de Campo. 
 Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

Embora as praças com ótimo aspecto paisagístico estejam localizadas no centro de 

Campos dos Goytacazes ou em bairros de médio e alto padrão imobiliário, como os bairros do 

Horto e Flamboyant (Figura 18), há nas áreas centrais praças regulares, como as praças 

Tiradentes (Figura 19), no centro histórico, e Almirante Tamandaré, no Parque Tamandaré 

(Figura 20), por exemplo.  

 

 

 Figura 18 – Praça dos Trovadores - 2015. Bairro: Flamboyant 
Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2015) 
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 Figura 19 – Praça Tiradentes - 2016. Bairro: Centro 
Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 

 

 

                      Figura 20 – Praça Almirante Tamandaré - 2016. Bairro: Parque Tamandaré 
                            Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
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Mesmo com grande concentração de lojas, bancos, restaurantes e prédios de alto 

padrão ao seu entorno, a Praça Almirante Tamandaré foi encontrada com equipamentos em 

regular estado de conservação e até com cobertores, indicando o uso da praça pela população 

em situação de rua. Em outras palavras, pode-se depreender que os moradores do bairro não 

utilizam o espaço da praça. 

De acordo com os estudos realizados por Gomes (2015), percebe-se que o Setor 

Central40 do município de Campos dos Goytacazes foi a área mais valorizada entre os anos 

1981 e 2011. O setor é, também, historicamente beneficiado por receber investimentos 

públicos e privados, o que justifica a concentração de lojas, shoppings, hospitais e 

universidades, assim como estarem localizadas as melhores infraestruturas de praças. A 

distribuição das praças de acordo com o seu aspecto paisagístico foi representada no Mapa 4, 

ratificando a Tabela 4, isto é, o Mapa 4 demonstra que as praças com aspecto paisagístico 

entre bom e ótimo estão localizadas nas áreas centrais, as praças regulares estão distribuídas 

em todo o território e as praças avaliadas como ruins estão, principalmente, nas áreas 

periféricas do Distrito Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
40 O autor setoriza a cidade em bairros por suas características socioeconômicas e seu contexto histórico, sendo o 
Setor Central composto pelos seguintes bairros: Centro, Parque Avenida Pelinca, Parque São Caetano, Parque 
Tamandaré, Turfe Clube, Vila da Rainha, Parque Califórnia, Jardim Flamboyant, Parque Rodoviário.  
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         Mapa 4 – Campos dos Goytacazes/RJ: Distribuição e Qualidade das Praças Públicas - 2016 
          Fonte: Trabalho de campo; CIDAC. 
          Orgs.: Carolina Cidade e Aline Sant’Anna. 
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Considerando que a cidade de Campos dos Goytacazes, e principalmente a área 

pesquisada, possui uma parte significativa do relevo formada por planícies41, as praças 

seguem essa característica (Tabela 5): 85,4% das praças são planas, 14,6% apresentam leve 

declividade, e nenhuma com grande declividade.  A predominância de terrenos planos é 

importante para melhor uso do espaço, pois permite melhor alocação de equipamentos 

esportivos, como quadras poliesportivas, quadras de areia e campos de futebol.  

 

Tabela 5 – Campos dos Goytacazes: Topografia das praças - 2016  

Topografia Praças (%) 

Plana 85,4 

Leve declividade 14,6 

Grande declividade 0 

Total 100 
Fonte: Trabalho de Campo. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016).  
 

Em geral, as praças seguem o formato retangular, em conformidade com o traçado das 

quadras dos loteamentos e do sistema viário. No entanto, podem variar em decorrência de 

novas alterações no desenho urbano. 

As formas retangulares estão em 33, 7% das praças pesquisadas, conforme a Tabela 6. 

A forma geométrica “outra” (24,7 %) chama a atenção, uma vez que algumas praças 

adquiriram formas diferenciadas por terem o seu desenho alterado por obras públicas, como a 

abertura de rua dividindo-a em duas partes ou a construção de prédios institucionais na sua 

quadra. A maioria das praças que possui o formato circular está assentada em rotatórias, e tais 

praças foram consideradas neste estudo por apresentarem infraestrutura de praça, funções 

sociais e de lazer. Apesar de serem rotatórias, o trânsito não é intenso nos casos verificados, 

não dificultando o acesso às mesmas.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
41 Conforme estudos de Ramalho (2005, p.35-37). 
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Tabela 6 – Campos dos Goytacazes: Formas geométricas das praças - 2016 

Formas Praças (%) 

Circular 4,5 

Quadrangular 19,1 

Retangular 33,7 

Triangular 18 

Outra 24,7 

Total                                 100 
Fonte: Trabalho de Campo. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

 As características referentes ao perfil imobiliário das adjacências das praças e as suas 

formas (topografia e desenho geométrico etc.) são mais difíceis de serem alteradas porque são 

atributos que dependem tanto de aspectos naturais quanto de aspectos socioeconômicos 

históricos da produção do espaço. Diante disso, a análise das praças também contemplará, na 

próxima seção, os equipamentos infraestruturais que sofrem alterações mais rapidamente.  

 

2.3 EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E ASPECTO DA VEGETAÇÃO DAS 

PRAÇAS 

 

 A praça pública dotada dos equipamentos de infraestrutura poderá cumprir sua função 

social e de lazer. No trabalho de campo, foram identificados, conforme se observa na Tabela 

7, os principais mobiliários urbanos que compõem as praças, levando-se em consideração o 

estado de conservação e a presença de vegetação.  
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Tabela 7– Infraestrutura das praças públicas em Campos dos Goytacazes - 2016 

Equipamentos Praças (%) 

 Existente Inexistente Conservação 

   Boa Regular Ruim 

Banco 83, 2 16,8 22,5 45 15,7 

Mesa com cadeiras 35,9 64,1 15,7 13,5 6,7  

Sanitário 21,3 78,7 4,5 10,1 6,7 

Bebedouro - 100 - - - 

Lixeira 47,2 52,8 23,6 19,1 4,5 

Telefone público 19,1 80,9 12,4 5,6 1,1 

Placa de identificação do logradouro 20,2 79,8 11,2 5,6 3,4 

Ponto de táxi 4,5 95,5 4,5 - - 

Ponto de ônibus 14,6 85,4 6,7 4,5 3,4 

Estacionamento próximo 21,3 78,7 20,2 1,1 - 

Palco/coreto 9,0 91 5,6 2,3 1,1 

Lago/lagoa, córrego/chafariz 3,4 96,6 3,4 - - 

Monumento decorativo (estátua, busto, 

etc.) 

15,7 84,3 7,8 4,5 3,4 

Estrutura de uso infantil 59,5 40,5 13,5 24,7 21,3 

Quiosque 25,8 74,2 18 5,6 2,2 

Lanchonete 12,3 87,7 6,7 5,6 - 

Equipamento de ginástica 18 82 4,6 5,6 7,9 

Edificação de uso institucional (guarita, 

capela, depósito etc.) 

18 82 13,5 4,5 0 

Estrutura esportiva (quadras, campo 

etc.) 

39,3 60,7 9,0 18 1,3 

Pista de skate 7,9 92,1 3,4 3,4 1,1 

Outro: Bicicletário 28 72 28 - - 

Iluminação 88,8 11,2  
Fonte: Trabalho de Campo, mar./maio de 2016. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
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Conforme já mencionado por Gomes (2005), alguns elementos infraestruturais 

básicos, como a iluminação e as calçadas, juntamente com os de lazer (bancos, estruturas 

infantis e esportivas) devem compor as praças, pois permitem os usos mais elementares 

desses espaços. No caso de Campos dos Goytacazes, as praças são predominantemente 

dotadas de equipamentos básicos para a contemplação: os bancos estão em 83,2 % das praças, 

enquanto 88,8% delas estão iluminadas.  

 Os bancos são importantes equipamentos para as praças, pois segundo De Angelis e 

Neto (2000, p.1450), “ao se pensar em uma praça, surge como uma das primeiras associações 

de idéias o descanso, o sentar-se, o conversar, contemplar ou, simplesmente, tomar sol”. Os 

autores ainda afirmam que a partir dos bancos públicos é possível perceber o grau de bem-

estar e comodidade que a cidade oferece à população.  Em Campos dos Goytacazes, os bancos 

existentes estão em estado regular de conservação e apresentam tipos diferenciados (madeira, 

concreto, com e sem encosto). Com função semelhante a dos bancos, mas com percentual 

menor (35,9%), estão as mesas e cadeiras implantadas pela Prefeitura, as quais possibilitam, 

também, a contemplação e o uso para a realização de piqueniques e outras refeições. 

 A Tabela 8 indica a existência e a qualidade da iluminação nas praças em Campos dos 

Goytacazes em 2016:  

 

Tabela 8 – Iluminação das praças em Campos dos Goytacazes - 2016 

Iluminação Praças (%) 

Suficiente 48,3% 

Insuficiente 40,5% 

Inexistente 11,2 

Total 100 
Fonte: Trabalho de Campo, 2016. 
Org. Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

 Há um elevado percentual de praças insuficientemente iluminadas, apesar da 

existência de iluminação em grande parte delas. A iluminação contribui para a segurança dos 

espaços públicos (ou propicia essa sensação), bem como “é elemento de fundamental 

importância, seja nas praças seja na cidade como um todo, pois em grande parte é da 

iluminação que depende a compreensão e o funcionamento da urbe durante a noite”, como 

destacam De Angelis e Neto (2000, p.1451). Os autores ainda asseveram que a iluminação 

destaca as praças e delimita seu perímetro. Ao direcionar as luzes para as praças, ocorre a 

valorização da paisagem.  
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 Cada um dos equipamentos é importante para tornar os espaços públicos mais 

agradáveis para o uso da população, mas não foi encontrada praça que dispusesse de todos 

esses elementos.  Segundo Gomes (2005), a existência ou não de um equipamento em uma 

praça não interfere no uso da população, desde que a necessidade mais ampla dessa população 

esteja contemplada na praça.  A praça pública que possui mais elementos da infraestrutura 

supracitada é a Praça Nilo Peçanha, no centro da cidade, que é mais conhecida como Jardim 

São Benedito. A praça não dispõe de pontos de ônibus, bebedouros e de pista de skate.  

A Praça Nilo Peçanha, existente desde os anos 1850, já foi palco de comemorações 

juninas, como também de enforcamento de escravos e, atualmente, é uma das praças mais 

frequentadas da cidade, pois sua localização é de fácil acesso às principais vias de transporte 

particular e coletivo, e, também, pela gama de atividades que oferece. A praça ainda conta 

com bancos, mesa e cadeiras, equipamentos para a prática de esporte, aparelhos de ginástica, 

lago, palco, vegetação, banheiros, iluminação, lanchonete, monumentos, edificação 

institucional, estrutura de uso infantil e serviço de Internet. Com a presença desses 

equipamentos, a praça exerce as funções contemplativa, de recreação, de cenário, de convívio 

social, de lazer esportivo e de lazer cultural. Esta última é proporcionada pela presença de 

monumentos históricos e pela Academia Campista de Letras (Figura 21), que reúne 

representantes das artes e da cultura no município.  

 

 

Figura 21 – Academia Campista de Letras, Praça Nilo Peçanha - 2016.    
Bairro: Centro 
Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
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A existência de 47,2% de praças com lixeiras é significativa, mas ainda é um 

quantitativo baixo diante da relevância desse equipamento para a manutenção da limpeza das 

praças, pois esse baixo quantitativo, aliado à falta de zelo da população, tem deixado algumas 

áreas bastante sujas.  

Das praças analisadas, 79,8 % não possuem placas de identificação, o que impede a 

população de conhecer o nome oficial da praça, mas isso também pode ser justificado pelo 

fato de poucas praças serem criadas por lei e, consequentemente, não terem nomes oficiais. É 

comum a população apelidar ou dar um nome fictício às praças, seja por haver alguma 

referência popular e histórica da praça, seja por não conhecerem seu nome oficial ou porque 

este realmente não um existe nome.  

As lixeiras e as placas educativas devem estar bem distribuídas e com tamanho 

adequado para a visibilidade da população a fim de manter a limpeza e informar a população 

quanto ao comportamento desejado (como “não pisar na grama” que está cercada, “não jogar 

lixo”, etc.), respectivamente, para a manutenção da qualidade das praças.  

Elementos decorativos, como palco/coreto, lago/lagoa/chafariz e monumentos, estão 

presentes em 9,0%, 3,4% e 15,7% das praças, respectivamente.  Esses elementos estão 

predominantemente em praças antigas, localizadas no centro e suas proximidades, como as 

Praças São Salvador, Quatro Jornadas, Barão do Rio Branco (Jardim do Liceu) e a Nilo 

Peçanha (Jardim São Benedito). Já nas áreas periféricas, esses elementos de embelezamento 

estão, por exemplo, nas Praças do Carvão (nome fictício), Adalton Gomes, no bairro de Santa 

Cruz, e São Gonçalo, em Goitacazes. Esses elementos caracterizam as praças em um período 

histórico, fazem parte da memória das cidades, ou seja, a “praça como espaço da memória 

histórica que forneceu tanto a moldura quanto o fundo para discursos políticos e culturais 

sobre a cidade como local de identidade, de tradição, de saber, de autenticidade, de 

continuidade e estabilidade” (DE ANGELIS, 2005, p. 3).  

Esculturas e bustos homenageiam políticos, escritores e artistas, entre outras 

personalidades da história de Campos dos Goytacazes, do país e do mundo. A maior parte dos 

monumentos da cidade está concentrada na Praça Nilo Peçanha. Entre as personalidades 

distribuídas pelas praças estão: a princesa Isabel (Praça do Canhão), José do Patrocínio (Praça 

do Canhão e Praça Nilo Peçanha), Nilo Peçanha (Praça Nilo Peçanha), que são de influência 

local e nacional; Azevedo Cruz, Gastão Machado e Teixeira de Melo (Praça Nilo Peçanha) 

são figuras da memória local; e há, até mesmo, a figura internacional de Ludovico Zamenhof 

(Praça Esperanto). É importante ressaltar que essa característica expressa nos bustos e 

esculturas perpetua o reconhecimento de figuras tidas como ilustres, descartando qualquer 
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possibilidade de se manterem vivas na memória social personalidades que não tenham 

pertencido às camadas sociais tidas como importantes na sociedade brasileira, ou seja, aquelas 

de alta renda e de pertencimento ao seleto grupo político e artístico-cultural de prestígio. 

As Figuras 22, 23 e 24 ilustram exemplos de monumentos localizados nas praças de 

Campos dos Goytacazes: 

 

 
Figura 22 – Monumentos a José do Patrocínio e a Princesa Isabel, Praça 
do Canhão - 2016 

                                    Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

              
        Figura 23 – Monumentos a Gastão Machado, Praça Nilo Peçanha - 2016 
        Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
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                                       Figura 24 – Monumento a Ludovico Zamenhof , 
                                                     Praça Esperanto - 2016. Bairro: Parque Universitário 
                                                     Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
           

Pontos de ônibus e de táxis não são elementos fundamentais necessários nas praças, 

como já dissera Gomes (2005), porém são importantes quando estão localizados nas suas 

proximidades, de modo que favoreçam a acessibilidade pela população. Em Campos dos 

Goytacazes, é bastante reduzido o número de praças com ponto de ônibus e ponto de táxi, 

sendo o último ainda menor e mais restrito às áreas centrais. Quanto aos pontos de ônibus, em 

geral, estão localizados nos bairros mais pobres. Muitas praças são locais de paradas de 

ônibus, mas não possuem, necessariamente, uma estrutura (placa de identificação, banco ou 

pelo menos, uma área coberta) para os usuários aguardarem o embarque. Os pontos de ônibus 

(paradas de ônibus) sem infraestrutura foram considerados inexistentes, pois não teria como 

identificar a sua existência sem a presença de passageiros.  

Nos fins de semana, o uso de automóvel é necessário para a locomoção de alguns 

bairros até as principais praças, como a do Jardim São Benedito, uma vez que a ausência ou a 

pequena quantidade de coletivos nesses dias dificulta o lazer para uma camada de baixa renda 

da população. 

Ainda considerando a estrutura de praça relacionada a transporte, vale ressaltar que 

28% das praças possuem bicicletários. Isso pode ser justificado pelo perceptível uso de 

bicicletas na cidade como transporte da população de baixa renda para o trabalho e, também, 
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para o lazer. Vale destacar que o relevo plano facilita a utilização desse meio de transporte na 

cidade de Campos dos Goytacazes, embora suas vias não ofereçam condições de segurança e 

prioridade para os ciclistas. 

Segundo o Plano Diretor de 2008 (Lei 7.972), a implementação de ciclovias, 

ciclofaixas e bicicletários é importante para garantir a acessibilidade no município. De acordo 

com o artigo 177, a mobilidade urbana é efetuada a partir de medidas que inclui a 

implementação de ciclovias e o incentivo ao uso de bicicletas. A Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012, considera as ciclovias infraestruturas para a 

mobilidade urbana e devem estar entre as prioridades nas políticas municipais. Dentre as 

poucas praças com acessibilidade por ciclovias, destaca-se, no centro, a Praça Barão do Rio 

Branco (Jardim do Liceu), que apresenta um pequeno trecho de ciclofaixa, e a Praça Antônio 

Viana de Souza, no bairro Turf, que é acessada pela maior ciclovia da cidade, a ciclovia da 

Avenida 28 de março.  

As edificações institucionais estão em 18% das praças, sendo representadas por 

igrejas, centros de assistência social (chamados de CRAS42), espaços culturais (por exemplo, 

a “Academia Campista de Letras”, na Praça Nilo Peçanha, e a “Casa de Cultura José Candido 

de Carvalho”, na Praça da Paz, em Goitacazes) creches e escolas. Algumas praças perderam, 

parcialmente ou totalmente, o seu “status” de espaço aberto para desempenhar outras funções 

institucionais. Na antiga Praça Tancredo Neves (nome popular), foi construída a Vila 

Olímpica43 José Carlos Vieira Barbosa.  A Praça do Parque Esplanada possui um Centro de 

Referência de Assistência Social.  A Praça Frederico Paes Barbosa, no Parque Novo Mundo, 

por exemplo, teve seu espaço reduzido com as obras de ampliação da Escola Municipal 

Frederico Paes Barbosa, conforme ilustram as Figuras 25 e 26. 

.   

 

                                                     
42 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizado em áreas de vulnerabilidade social (Prefeitura Municipal de Campos, [20--]). 
 
43  A Vila Olímpica é um espaço fechado, criado pela prefeitura, voltado para o desenvolvimento de atividades 
esportivas e de lazer. 
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                          Figura 25 – Praça Frederico Paes Barbosa - 2011 (Antes da ampliação da escola).  
                          Bairro: Novo Mundo 
                          Fonte: Google Maps (2011, nov. 2011).  
                          Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>. Acesso em: 13 dez. 2016. 

          

 

                             Figura 26 – Praça Frederico Paes Barbosa - 2016 (Após a ampliação da escola). 
                             Bairro: Novo Mundo 
                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

 

 

https://www.google.com.br/maps
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Vale ressaltar que não foram encontradas as leis de criação dessas praças modificadas, 

pois, segundo prevê a Lei Federal 6.766/1979, as áreas destinadas a espaços livres de uso 

comum, como é o caso das praças, não podem ser alteradas quanto ao seu destino. 

Estruturas esportivas fazem parte de 39,3 % das praças pesquisadas em Campos dos 

Goytacazes, um percentual significativo se comparado com o da cidade de Ribeirão Preto, em 

São Paulo.  Esta última, nos estudos realizados em 2004 por Gomes (2005), apresentou 

aspecto bom ou ótimo em 70% das praças pesquisadas, mas não atingiu boa avaliação das 

estruturas esportivas, uma vez que estas não estão presentes nem em 15% das praças.  

Em Campos dos Goytacazes, somente 17% das praças dispõem de estruturas como os 

sanitários, pois “quando há presença de estruturas esportivas (principalmente quadras) é 

indispensável que se construa sanitários nas praças, visto que, esses equipamentos são 

complementares” (GOMES, 2005, p. 152). Os bebedouros, também complementos para a 

prática de esporte, são inexistentes nas praças pesquisadas em Campos dos Goytacazes. 

  As estruturas esportivas geralmente são compostas por quadras de areia, quadras 

poliesportivas, campo de futebol e, em pouquíssimos casos, pistas de skate (7,9%). A maior 

parte das estruturas foi encontrada em estado de conservação regular, mas com alguns 

destaques positivos, como, por exemplo, a Praça do Cigano (que dispõe até campo de grama 

sintética) e a Praça Residencial Santo Antônio (Figuras 27 e 28).  

 

 

                      Figura 27 – Quadra esportiva da Praça do Cigano - 2016. Bairro: Julião Nogueira 
                            Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
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                      Figura 28 – Quadra esportiva da Praça do Residencial Santo Antônio - 2016 
                            Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

As atividades esportivas podem agregar uso às praças, envolvendo as comunidades de 

baixa renda nas atividades ao ar livre. Gomes (2007, p.108) considera que o significado das 

praças para essas comunidades é “algo intrínseco à própria condição de existência das pessoas 

enquanto cidadãos, pois necessitam de refúgio do lar, de contato com a vizinhança, de lazer e 

de ar livre”.  Sobre isso Ferreira, Kunsler e Damico (2008, p.158) ainda afirmam: 

 

[...] a praça publica, tem seu destaque potencializado em bairros populares, onde a 
comunidade carece de alternativas de lazer, vendo então a praça como um lugar em 
potencial para o desenvolvimento das atividades esportivas, das festas do bairro e, 
além disso, como terreno fértil para construção de redes de sociabilidade. 

 

Somadas às estruturas esportivas e de descanso e contemplação (como os bancos), 

outras estruturas, como os parques infantis (59,5%), equipamentos de ginástica (18%) e, até 

mesmo, as chamadas praças digitais, compõem as áreas de lazer das praças. As estruturas de 

uso infantil estão bem representadas percentualmente em Campos dos Goytacazes, mas 46% 

com estado de conservação entre regular e ruim, devido ao fato de brinquedos estarem 

enferrujados ou quebrados e sem manutenção, conforme ilustra a Praça Santos Dumont 

(Figura 29), localizada num conjunto habitacional de periferia de baixa renda.  
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        Figura 29 – Praça Santos Dumont - 2016. Bairro: Conjunto Habitacional  
                                   Santos Dumont. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 

                                          

                   Por outro lado, praças como a Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), no centro, e a 

dos Trovadores, no Flamboyant (Figura 30), são referências para o uso infantil, 

principalmente, nas tardes dos finais de semana. Esses bairros são marcados por construções 

de médio e alto padrão, com perfil socioeconômico elevado, localizados no Setor Central44, 

que se constitui “naquele onde o preço do solo é mais elevado, ou seja, corresponde ao de 

maior dinamismo” (GOMES, 2015, p.35). No entanto, a Praça Nilo Peçanha é frequentada 

por um grupo mais diverso, devido à sua localização central e à facilidade de transportes 

públicos, enquanto a Praça dos Trovadores é mais frequentada pela população do próprio 

bairro e adjacências.  

 

                                                     
44 De acordo com estudos realizados por Gomes (2015) sobre a valorização do solo urbano em Campos do 
Goytacazes entre os anos de 1981 e 2011, a cidade foi setorizada em Norte, Central, Leste e Oeste. Esta análise 
será apresentada mais adiante neste capítulo. 
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                      Figura 30 – Estrutura infantil da Praça dos Trovadores - 2016. Bairro: Flamboyant 
                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
  

 Os aparelhos de ginástica existentes em 18% das praças variam de simples barras de 

ferro ou de madeira (como demonstra a Figura 31) até verdadeiras academias de ginásticas ao 

ar livre (Figura 32), sendo que estas equipam 4,5% do total das praças. 

 

 
 Figura 31 – Equipamentos de Ginástica da Praça Manoel Soares da Silva -  
 2016. Bairro: Penha. 

                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
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        Figura 32 – Equipamentos de ginástica da Praça Residencial Santo Antônio - 2016 

                        Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’ Anna 
 

Durante o período da pesquisa (nos meses de março a maio), não foram encontrados 

quaisquer tipos de equipamentos voltados para a terceira idade, no entanto, não se considerou 

as academias voltadas para esse público e implantadas próximo ao período eleitoral, ou seja, 

posterior ao trabalho de campo. De acordo com o site Oficial da Prefeitura de Campos, foram 

inauguradas as primeiras academias nos distritos de Santo Eduardo e de Santa Maria, no dia 7 

de setembro, ou seja, a menos de um mês da eleição municipal, ocorrida dia 02 de outubro de 

2016. Apesar de não ser essa discussão o propósito desta dissertação, é clara a utilização das 

novas academias das praças com objetivo de propaganda política. 

Os bairros do Distrito de Campos dos Goytacazes que receberam as novas academias 

foram: Parque Prazeres, Nova Brasília, Turf, IPS, Parque Alvorada, Parque Lebret, Parque 

Guarus, Custodópolis, Santo Amaro, Parque Santos Dumont, Horto e Ururaí (PREFEITURA 

DE CAMPOS Online, 2016). Além desses bairros identificados pelo site oficial da prefeitura, 

Goitacazes também possui a academia de idosos, a qual está implantada na Praça São 

Gonçalo. As academias voltadas para o público idoso, implantadas pela Prefeitura de Campos 

dos Goytacazes, têm o mesmo padrão em todos os bairros, conforme destaca a figura a seguir: 
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Figura 33 – Modelo da Academia para Terceira Idade em Campos dos 
Goytacazes - 2016 
Fonte: Site oficial da Prefeitura de Campos. Disponível 
em:<http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_notici
a=37697/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

  

O projeto “Praça Digital”, que proporciona Internet gratuita nas praças de Campos dos 

Goytacazes, não fez parte do formulário aplicado no levantamento da infraestrutura das 

praças, por não ser um equipamento característico desses espaços públicos. Porém, no 

decorrer das atividades de campo, foi observado que o serviço funciona, tornando-se uma 

opção de lazer, principalmente para aqueles que não têm acesso à Internet em suas 

residências.  

Segundo o Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC), o programa Praça 

Digital objetiva viabilizar a inclusão digital dos moradores de Campos dos Goytacazes através 

da implementação de ambientes de livre acesso à Internet nas praças municipais. Não apenas 

as praças foram atendidas pelo projeto, mas também espaços como a rodoviária Shopping 

Estrada e a sede da prefeitura, por exemplo.  

Das áreas caracterizadas como praças, apenas 9,8% são dotadas de acesso à Internet: 

Praça São Salvador, Praça da Lapa, Praça Santo Antônio (Guarus), Praça Nilo Peçanha 

(Jardim São Benedito), Praça da República, Praça Barão do Rio Branco (Jardim do Liceu), 

Praça Elias Vieira de Vasconcelos, Praça da Bíblia, Praça Ribeiro do Rosário, Praça 

Esperanto e a Praça Manoel Soares da Silva. A última foi observada apenas no trabalho de 

campo, pois não consta nos dados oficiais do poder público. A maioria dessas praças localiza-

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=37551
http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=37551
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se no centro ou em áreas próximas. A Praça Manoel Soares da Silva, na Penha, é a mais 

distante do centro que oferece acesso à internet.  

 A partir da análise de equipamentos de infraestrutura nas praças, pode-se verificar se 

esses espaços públicos possuem as condições para desempenhar suas funções ou se 

representam o abandono e a exclusão social. O estado de conservação e manutenção das 

praças é capaz de indicar a intensidade do uso da praça pela população.  

 Além dos elementos infraestruturais, é importante considerar a vegetação um elemento 

possibilitador da ampliação dos usos e funcionalidades da praça. Dessa forma, a associação 

entre os elementos de infraestrutura e a vegetação demonstra a qualidade das praças para 

proporcionar convívio e lazer e, também, em muitos casos, valorização imobiliária ou 

desvalorização, se o uso for, por exemplo, por traficantes ou população em situação de rua. 

Os espaços das praças públicas, áreas entre edificações, são potenciais para receberem 

vegetação, elemento que desempenha funções estéticas e ambientais nas cidades, tornando-se 

mais do que ambientes de lazer, mas também de relevância ecológica.  

As praças são espaços que possibilitam a ampliação das áreas verdes nas cidades. A 

“criação, manutenção e preservação dos diversos espaços livres urbanos, como praças e 

parques, pode significar um importante passo rumo à promoção da qualidade ambiental e da 

qualidade de vida humana”. Também, esses espaços podem viabilizar as ações locais 

propostas desde a instância global, como prega o discurso da Agenda 21, proposto pelas 

Nações Unidas, até as instâncias locais, conforme as legislações municipais (GOMES, 2005, 

p.52-53).  

No entanto, há o discurso dominante que associa áreas verdes à oferta de qualidade de 

vida e sustentabilidade ambiental, no qual as praças se incluem. Em estudo sobre parques 

urbanos, Gomes (2014) considera que a criação de áreas chamadas “ecológicas” tem sido 

acompanhada de um discurso ilusório, baseado na proteção da fauna e da flora, do aumento 

das áreas verdes e de melhores condições de vida urbana. Embora se pregue que a 

implantação de áreas verdes beneficia a população independente do seu grupo social, os 

empresários e promotores imobiliários passaram a utilizar esse discurso para ofertarem as 

áreas verdes como mercadoria, ampliando as disparidades socioespaciais.  

Henrique (2006), ao se referir à apropriação da natureza e à sua valorização por parte 

dos empreendimentos imobiliários em São Paulo, considera essa apropriação como forma de 

agregar valor a uma propriedade privada. “Cria-se uma diferenciação espacial da natureza na 

cidade de acordo com a estratificação social” (p.69), em outras palavras, tem-se a segregação 

urbana, pois 
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nas áreas nobres e valorizadas tanto dos centros quanto das periferias urbanas ricas o 
que se vê é uma natureza trabalhada e bem cuidada – tanto sob a forma de jardins 
ingleses, franceses ou bosques e lagos, um lugar para passeio e exibição, um lugar 
de prestígio -, nos bairros menos abastados, nas vilas, nos conjuntos habitacionais e 
nas periferias pobres, a natureza bruta (ou o mato?) faz-se presente [...] 
(HENRIQUE, 2006, p.69). 

 

Enquanto mercadorias, não vendáveis em si, pois em geral são públicas (GOMES, 

2013), as áreas verdes, em geral, estão localizadas em áreas de perfis socioeconômicos mais 

elevados. As áreas verdes das cidades brasileiras estão concentradas em bairros nobres, 

enquanto que “na maioria dos bairros da periferia social e de ocupação popular, altamente 

adensados, são inexistentes áreas públicas verdes e de lazer” (HENRIQUE, 2009, p.118).  

Silva (2001) apontou a relação entre padrão socioeconômico e padrão arbóreo em 

Campos dos Goytacazes, ao constatar que a quantidade de árvores e o tratamento paisagístico 

nas vizinhanças com “altos valores do solo” eram superiores ao grupo de bairros com “médios 

e baixos valores do solo”. O autor ainda afirma que, além de haver a segregação quanto ao 

perfil econômico dos moradores, as vizinhanças residenciais são segregadas quanto à 

densidade e diversidade da arborização das vias públicas. 

Silva (2001, p. 84), ao comparar dois bairros dos grupos de alto e baixo valor do solo 

urbano de Campos dos Goytacazes, Flamboyant e Parque Prazeres, respectivamente, concluiu 

que “há uma desigualdade no provimento da arborização entre os dois bairros, onde a 

população com menor renda e grau de instrução convive num ambiente mais pobre do ponto 

de vista da arborização”. Desse modo, vale ressaltar que a participação da população do bairro 

Flamboyant, que é mais escolarizada e de maior renda, foi primordial para o plantio das 

árvores, pois a pesquisa demonstrou que foram os moradores que pagaram pelo plantio. Já os 

moradores do Parque Prazeres, menos escolarizados e de menor renda, acreditam que a 

comunidade tem necessidades mais urgentes (serviços tais como saúde, prevenção de 

enchentes, calçamento, transporte e educação) do que a arborização (SILVA, 2001). De todo 

modo, isso não significa necessariamente o não reconhecimento da arborização para essa parcela 

da população. 

Embora a presença da vegetação no espaço urbano não seja prioridade da população 

de baixa renda e da gestão pública, Loboda e De Angelis (2005) destacam os benefícios que 

as funções da vegetação podem trazer aos espaços urbanos. Sinteticamente, a vegetação 

contribui para melhoria da composição atmosférica, reduzindo a poluição do ar; manutenção 

do equilíbrio solo-clima-vegetação, ou seja, diminui as elevadas temperaturas, diminui a 
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erosão do solo e o escoamento das águas das chuvas pelas áreas impermeáveis etc.; atenuação 

dos ruídos sonoros; além da melhoria estética urbana, por exemplo, com efeitos de bem-estar 

psicológico e valorização visual das áreas urbanas.   

Diante da importância da vegetação para as áreas urbanas, a pesquisa realizada nas 

praças públicas de Campos dos Goytacazes buscou identificar a sua existência seja por meio 

de gramados, canteiros ou árvores. No caso da existência de arborização, avaliou-se se há 

sombra em pelo menos 40% da praça (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Sombreamento pela arborização das praças - 2016 

Condição: Praças (%) 

40% da área com sombra 25,8 

Menos de 40% de sombra 67,4 

Inexistente   6,8 

Total 100 

                  Fonte: Trabalho de Campo (2016). 
    Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 

 

 Das praças que compuseram a pesquisa, 93,2% apresentam algum tipo de vegetação. 

Entretanto, dados da tabela 9 mostram que 67,4% das praças com vegetação não possuem 

árvores que proporcionem pelo menos 40% de sombra. A Praça São Salvador, por exemplo, 

foi reformada entre os anos de 2004 e 2005, perdendo sua vegetação e valorizando mais o seu 

uso noturno. As Figuras 34 e 35 mostram a Praça São Salvador antes e depois da reforma, 

demonstrando, principalmente, as mudanças no que refere ao sombreamento das árvores.   
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   Figura 34 – A Praça São Salvador antes da reforma de 2005 

 Fonte: Folha da Manhã Online, 13 out. 2013.  
 Disponível em:  http://www.fmanha.com.br/cultura-lazer/do-verde-ao-
concreto#. Acesso em: 21 jan. 2016. 

 
 

                                           
                      Figura 35 – A Praça São Salvador após a reforma de 2005 
                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant Anna (2015) 
 

 

 

 

 

http://www.fmanha.com.br/cultura-lazer/do-verde-ao-concreto
http://www.fmanha.com.br/cultura-lazer/do-verde-ao-concreto
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Entre aquelas praças que possuem mais canteiros e gramados do que árvores estão, por 

exemplo, a Praça Francisco das Chagas (Parque Alvorada), a Praça do Maçon (Avenida XV 

de Novembro) e a Praça da Chatuba (Comunidade da Chatuba), estando a última praça 

localizada em um bairro de população de baixa renda e de moradias muito precárias, ou seja, 

a praça tem poucos equipamentos estruturais e gramado sem manutenção, conforme ilustra a 

Figura 36.  

 

 
 Figura 36 – Gramado da Praça da Chatuba - 2016. Bairro: Comunidade da 

                             Chatuba. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 

 

As flores, gramados e arbusto, somados às árvores, são importantes para a composição 

paisagística das cidades. “Embora suas funções aparentemente sejam mais estéticas do que 

funcionais, têm importância fundamental na cobertura do solo, no embelezamento das praças 

e psicologicamente para as pessoas” (GOMES, 2005, p. 173).  De modo geral, as praças da 

periferia pobre são carentes desses elementos de embelezamento. Henrique (2006) afirma que 

há uma nova valorização estética da natureza, o que ele chama de “simbolismo estético”, 

produzido pelo urbanismo, pela arquitetura e, também, pelo mercado imobiliário.  

De acordo com os estudos realizados por Araújo e Aguirre (2013) 45, as áreas verdes 

nos espaços públicos urbanos de Campos dos Goytacazes não atendem aos parâmetros46 

                                                     
45  Os autores conceituam área verde pública a partir de Guzzo (2006): “espaço livre urbano público destinado 
em loteamento à implantação de vegetação e/ou conservação de vegetação natural ou implantada pré-existentes, 
associado à destinação e implantação de equipamentos de lazer” (AGUIRRE e ARAÚJO, 2013, p.60). 
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recomendados pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), que é de 15 m² por 

habitante. Os 76 bairros pesquisados pelos autores não atingem o mínimo previsto pela 

legislação de uso e parcelamento do solo do município, que é de 6% de áreas verdes, e ainda 

ratificam a desigual distribuição de áreas verde urbanas:  

 
O Centro, que é o bairro com maior percentual de áreas verdes 4,41% (com exceção 
do bairro Horto, com o horto da cidade, que atinge 10,74% incluído o sistema 
viário), é o único que quase atinge o percentual exigido pela lei, pois, excluindo o 
sistema viário resulta em um total de 5,87 % de área verde pública, no caso, praças 
(ARAÚJO; AGUIRRE, 2013, p.64). 
 

 As praças Nilo Peçanha, Barão do Rio Branco, Poeta Antônio Roberto Fernandes e 

Jofre Maia, sendo esta representada na Figura 37, estão entre as que chamam atenção por 

estarem bem arborizadas. O gramado e a arborização favorecem o uso da praça, trazendo 

conforto térmico para os usuários. A Praça Alexandre Fleming (Figura 38), por exemplo, não 

conta com estrutura de bancos, mas com a arborização e o gramado é possível aos usuários 

realizarem piqueniques. 

 

 

                            Figura 37 – Arborização da Praça Jofre Maia - 2016. Bairro: Horto 
                           Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 

                                                                                                                                                                   
46

 Normalmente utilizados como critérios para indicar a qualidade ambiental  e de vida, os índices de áreas 
verdes, adotados pelos órgãos públicos e privados, tornaram-se importantes  para avaliar a eficiência do poder 
público, uma vez que refletem na  qualidade do espaço e da saúde da população. Esses índices  de áreas verdes 
por habitantes variam de acordo com os organismos, os estudos e critérios técnicos. Para a ONU/ OMS,   12m² / 
hab.,  a Resolução Conjunta Ibama/ Fatma 01/95 considera 8m²/ hab. (GOMES, 2013).   
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                         Figura 38 – Arborização e gramado da Praça Alexandre Fleming - 2016 
                             Bairro: Centro. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 

 

A insuficiência de elementos naturais que garantam sombra pode limitar os usos das 

praças em uma cidade como Campos dos Goytacazes, que apresenta, normalmente, 

temperaturas elevadas47. A vegetação contribui para que os equipamentos de infraestrutura 

possam desempenhar melhor suas funções, fazendo com que as praças cumpram o seu papel 

de espaço público. Desse modo, da forma como se dá em geral, o tratamento paisagístico das 

áreas verdes, praças, parques ou jardins contribui para um modelo de qualidade de vida e de 

apropriação dos espaços públicos que expressam a excludente produção das cidades 

capitalistas.  

Até aqui, a análise da infraestrutura das praças e a vegetação foram importantes para 

caracterizar as praças quanto aos aspectos materiais e socioespaciais, mas a apropriação 

privada para uso comercial também interfere no uso dos equipamentos das praças. Por isso, 

destacamos, na seção seguinte, que o estudo sobre a apropriação desses espaços públicos é 

determinante para reconhecer a influência desses equipamentos particulares sobre o uso 

efetivo das praças.  

 

 

                                                     
47O município de Campos dos Goytacazes está localizado numa região de clima tropical úmido, com índice 
pluviométrico máximo no verão e mínimo no inverno (RAMALHO, 2005).  
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2.4 APROPRIAÇÃO PRIVADA DAS PRAÇAS PARA FINS COMERCIAIS 

 

As praças compõem o conjunto dos espaços públicos livres, juntamente com as ruas e 

as calçadas, que são utilizados para socialização, lazer e comercialização de bens e serviços. 

Por meio de estruturas como brinquedos, bancas de jornal, carros de pipoca etc., alguns 

grupos ou indivíduos promovem a apropriação privada das praças e, em muitos casos, 

demarcam as áreas que são exclusivamente para o uso privado e não comum. As estruturas ou 

equipamentos referidos são de usos comerciais e de serviços normalmente utilizados por 

comerciantes, tanto ambulantes, como também bares, lanchonetes e restaurantes e, até 

mesmo, os quiosques construídos pela Prefeitura. 

Segundo o Artigo 19 do Código Civil Brasileiro (2008, p.157), os rios, mares, 

estradas, ruas e praças são bens públicos de uso comum do povo.  Conforme já apontado neste 

trabalho, o espaço da praça tem um caráter público, ou seja, está voltado para atender aos 

interesses comuns e não aos particulares. Entretanto, a necessidade de trabalho e 

sobrevivência da população faz com que trabalhadores autônomos, principalmente, façam uso 

das praças e das demais áreas públicas, apropriando-se delas temporária ou definitivamente. 

Os trabalhadores que comercializam nas praças e outros espaços públicos fazem parte  

da chamada economia do “circuito inferior”48. A economia do circuito inferior caracteriza-se 

por ter organização primitiva, capitais reduzidos, geração de emprego volumosa e não 

necessariamente assalariada, produtos com pequeno estoque e qualidade inferior, preço 

negociáveis entre comprador e vendedor, crédito pessoal, preço por unidade mais caro, 

relações pessoais com os clientes, publicidade e ajuda governamental praticamente nula, além 

de não ser dependente do exterior (SANTOS, 2004).  

Gerador de economia e renda, o circuito inferior está cada vez mais atrelado à 

economia do circuito superior, pois, atualmente, é possível ao comerciante do circuito inferior 

fazer uso de cartão de crédito e pagar a previdência como autônomo, por exemplo, mas, ainda 

assim, as precárias condições de trabalho mantêm-se com a exposição ao sol e a chuva para 

aqueles que trabalham nas praças públicas. 

A exclusão de parte da população de trabalhar e consumir no circuito superior revela-

se na moradia, nos serviços de transportes que lhes são oferecidos, e nas condições de 
                                                     
48 Para Milton Santos (2004), a economia das cidades pode ser classificada em “circuito inferior” e “circuito 
superior”. A tecnologia do circuito superior é importada e de “capital intensivo”, a organização é burocrática 
(com hierarquias e diversas chefias), elevado capital, o trabalho assalariado é reduzido e dominante (significativo 
número de emprego para estrangeiros), grande quantidade de estoque de produtos em geral, os preços são fixos e 
os bens e produtos de qualidade, com credito bancário, margem de lucro é alta na quantidade e não por unidade, 
há a utilização de publicidade, ajuda governamental e atividade voltada para o exterior. 
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trabalho. Essa exclusão do consumo pode estar representada na praça com a presença de 

moradores de rua, a ausência de paradas de ônibus, que indica a falta de mobilidade para tais 

espaços públicos, e, no caso específico desta seção, a apropriação privada do espaço público 

para o trabalho. Em pesquisa realizada por Cunha (2007) sobre a apropriação dos espaços 

públicos pelos trabalhadores de rua na cidade de Fortaleza, a ocupação de tais espaços está 

inserida em um contexto amplo de desemprego e desigualdade social nas cidades brasileiras.   

A presença de comerciantes nas praças pode dificultar o acesso dos pedestres e o 

excesso de informações compete com a beleza da natureza, mas, por outro lado, os diferentes 

serviços oferecidos pelos comerciantes podem tornar atrativos os espaços públicos. Cunha 

(2007) destaca positivamente que o comércio de rua oferece preços mais baratos, traz 

facilidade de acesso às mercadorias e o movimento para tais espaços.  A autora considera, 

principalmente, que a sobrevivência na rua estabelece uma nova forma de uso do espaço 

público, que busca garantir, por meio de disputas e resistência, o direito ao trabalho. Segundo 

Carlos (2004, p.36), os inúmeros trabalhadores de rua das metrópoles ocupam principalmente 

os centros, “redefinindo completamente o uso do espaço público de praças e ruas inteiras, ou 

ainda nos subcentros da cidade (...), impedindo os passos dos pedestres, e vivendo às turras 

com a prefeitura e com os comerciantes locais”.  

Não somente a classe social de menor renda se apropria de espaços públicos para usos 

particulares, embora apareça mais na paisagem das cidades e receba maior fiscalização.  São 

predominantes nas praças de Campos dos Goytacazes os comerciantes populares. As camadas 

de renda média e alta também fazem o uso particular e, até mesmo, comercial de áreas 

públicas, conforme reitera Serpa (2014, p.31): 

 
A privatização de espaços livres de uso coletivo é, no entanto, um problema que 
atinge as cidades como um todo, sem distinção de classes [...]. São condomínios que 
ocupam terrenos com playgrounds e áreas de lazer (de uso restrito aos moradores 
dos prédios), são escolas e faculdades particulares que levam seus muros alguns 
metros à frente para abrigar mais laboratórios e salas de aula (de uso restrito aos 
estudantes daquelas instituições) [...] 

 

Para Rodrigues (2008), a ocupação dos espaços públicos é uma ampliação do espaço 

político, e o acesso a esses espaços é definido pelo Estado. As propagandas dos 

empreendedores imobiliários, as exposições e feiras livres, os movimentos sociais e, até 

mesmo, eventos internacionais expõem suas mercadorias em espaços públicos e não apenas 

nos privados. Os trabalhadores das calçadas e praças, “(...) os ambulantes também estão sendo 

‘autorizados’ a se instalarem em lugares específicos que em geral os segregam” (p.421).  A 
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autora ainda diz que a ocupação dos espaços públicos materializa a luta pelo direito à cidade, 

pelo direito a ter direito, e que a ocupação é uma estratégia para mostrar o espaço público 

como espaço político. 

Nos estudos realizados no ano de 2008 por Chagas e Souza (2009), as calçadas, praças 

e jardins da área central de Campos dos Goytacazes (no caso, o centro histórico e a Pelinca) 

apresentaram intensa ocupação de comerciantes. A ocupação impedia a passagem dos 

pedestres nas calçadas de algumas ruas da cidade, obrigando-os a competirem nas ruas com os 

carros. Atualmente, o número das ocupações diminuiu, principalmente o das calçadas, pois 

foram retiradas sistematicamente pelo órgão responsável pela fiscalização da ordem pública, a 

Divisão de Posturas do município.  

No trabalho de campo realizado nas praças de Campos dos Goytacazes, foram 

observados dois tipos de apropriação privada, a total e a parcial, sendo a praça tomada 

plenamente por atividades comerciais na primeira, enquanto, na segunda, a praça consegue 

continuar desempenhando pelo menos algumas funções características. 

Inicialmente, foram considerados nesta análise os espaços que não fizeram parte do 

levantamento da infraestrutura, por perderem suas características de praça, após terem sido 

completamente ocupados.  

Entre os espaços que não desempenham função de praças, por terem suas áreas 

ocupadas por comércio, estão as praças da Bandeira, Prudente Moraes (Praça do Chá-Chá-

Chá) e do Sossego. Localização central, solo mais valorizado da cidade, a intensa circulação e 

o movimento tornam as antigas praças áreas de grande relevância comercial e, ao mesmo 

tempo, não atendem a mais elementar função das praças, que é a de contemplação. 

A Praça da Bandeira (Figura 39, página seguinte), conforme já mencionado no 

Capítulo 1, já fora denominada Praça 13 de Março e o seu uso registrado já em 1898, recebeu 

as intervenções do Plano Urbanístico de 1944, sendo ocupada por edificação institucional em 

1978. A pequena área que restou é utilizada por dois quiosques e, ainda, por conta de um 

contorno, está dividida em duas partes: de um lado ficam os quiosques e do outro, um 

chafariz.  

 A Praça do Sossego (Figura 40) conta somente com uma velha estrutura de quiosque 

com suas mesas e cadeiras, não oferecendo outro atrativo de lazer. Já a Praça Prudente de 

Moraes (Figura 41), a antiga Praça das Verduras do século XIX e conhecida popularmente na 

atualidade como Praça do Chá-Chá-Chá, já passou por várias transformações, ganhando 

várias funções ao longo da sua história: mercado municipal, praça, ponto de ônibus e 
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quiosque. Em 2013, o quiosque, considerado um endereço turístico pelo site49 oficial de 

turismo da prefeitura, foi reinaugurado após as obras que o poder público chamou de 

Revitalização do Centro Histórico. Embora tenha ganhado uma nova estética, continua sendo 

o espaço de mesas e cadeiras voltado para o consumo no quiosque.   

 

 

                    Figura 39 – Apropriação privada comercial da Praça da Bandeira - 2016 
                           Bairro: Centro. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
                 

 

Figura 40 – Apropriação privada da Praça do Sossego - 2016. Bairro:  
Centro. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 

                                                     
49 <http://camposturismo.com.br/1732_cha-cha-cha> Acesso em: 10 mar. 2016. 

http://camposturismo.com.br/1732_cha-cha-cha
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Figura 41 – Apropriação privada da Praça Prudente de Moraes - 2016.  
Bairro: Centro  
Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 

 

Os três casos citados são as áreas que mais chamaram atenção em relação à 

apropriação privada comercial das praças, uma vez que a ocupação comercial impossibilita 

alguns usos, mas algum tipo de ocupação privada faz parte da maioria delas.  

De maneira geral, as apropriações privadas ocorrem em 60% das praças levantadas por 

esta pesquisa, por isso, tais elementos particulares, acrescentados à paisagem urbana por um 

grupo ou uma pessoa, foram considerados na análise desses espaços de sociabilidade. 

 Bancas de camelôs, bancas de jornal, bancas de alimentos, trailers, quiosques, cadeiras 

e mesas, carrinhos de pipoca, de água e de churros, além de brinquedos, são as principais 

formas de uso comercial particular do espaço das praças. Essas formas são encontradas 

facilmente, mesmo que não estejam todos os tipos na mesma área.  A Tabela 10 apresenta, 

percentualmente, as estruturas voltadas para fins comerciais presentes nas praças: 
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Tabela 10 – A apropriação privada para fins comerciais das praças em Campos dos 

Goytacazes - 2016 

Formas de apropriação privada Praças (%) 

Bancas de alimentos (frutas, legumes 

verduras e peixes) 

4, 5 

Bancas de Jornal 13,5 

Brinquedos 3,4 

Cadeiras e mesas 3,4 

Camelôs 1,1 

Carrinhos de pipoca, água de coco etc.  16,8 

Quiosques 33,7 

Trailers 20,2 
    Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
    Organizadora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 
 

 Os quiosques, estruturas caracterizadas por serem imóveis, são em sua maior parte 

edificações construídas pelo poder público e estão em 33,7% das praças.  Segundo a Lei 

Municipal Nº 8.24850, a concessão do uso dos quiosques, bem como de trailers, é dada pela 

prefeitura por meio de processo de licitação. Os comércios em praças públicas não estão 

apenas relacionados aos pequenos comerciantes, pois a empresa multinacional McDonald’s 

(Figura 42) também ocupa o espaço público da Praça Duque de Caxias, em Campos dos 

Goytacazes, porém esses agentes econômicos de grande porte não sofrem perseguição como 

os vendedores ambulantes. 

   

                                                     
50 Lei Nº 8.248: Autoriza a concessão administrativa de bens públicos e dá outras previdências. 
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                Figura 42 – Quiosques na Praça Duque de Caxias - 2016. Bairro: Centro 
                Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

As bancas de jornal, embora o Código de Posturas exija que devam ser de fácil 

remoção, são estruturas difíceis de serem transportadas, por isso, é necessário que sejam 

mantidas no mesmo local. Esse equipamento, que ocupa 13,5% das praças da cidade, torna-se 

mais uma possibilidade de lazer, uma vez que o usuário da praça pode desfrutar de sua leitura 

nos bancos da praça. 

As demais formas de apropriação privada das praças são compostas por bens de fácil 

transporte. Juntamente com os quiosques, os trailers (20,2%) e os carrinhos (16,8%) de 

pipoca, água de coco etc. são os que mais aparecem nas praças. Os trailers, os carrinhos de 

pipoca e de água caracterizam-se por serem estruturas comerciais sobre rodas, mas esses 

últimos com portes menores do que os trailers. Ao final do expediente, normalmente, o 

comerciante leva os carrinhos de pipoca e de água para casa. O mesmo não ocorre com os 

trailers, que permanecem nas praças. 

A Praça Duque de Caxias (Figura 43) é uma das que possuem a maior ocorrência de 

ocupação privada e também as mais diferenciadas formas de apropriação, como banca de 

jornal, carrinho de pipoca, trailer etc., principalmente, pela sua localização em área de intenso 

movimento e, também, por ser local de desembarque dos transportes públicos. 
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 Figura 43 – Apropriação privada da Praça Duque de Caxias - 2016. Bairro: 
 Centro 

                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 

 

As bancas de alimentos, como frutas, legumes e verduras, localizam-se em apenas 

4,5% das praças. Lembrando que há um mercado municipal especializado nesse setor de 

alimentos perecíveis, e há grupos de pequenos produtores, como o da “Feirinha da Roça”, que 

montam suas bancas em dias específicos.   

 Camelôs (1,1%), cadeiras e mesas (3,4%) e brinquedos (3,4%) são os elementos 

menos encontrados nas praças. Os camelôs normalmente vendem roupas, óculos, bonés, na 

maioria das vezes, falsificados, por isso, localizam-se em áreas de grande circulação ou 

próximo a bairros populares, como é o caso da Praça da Lapa (Figura 44). As mesas e 

cadeiras de uso privado, diferente das fixadas pelo poder público, são móveis e estão 

relacionadas à presença de quiosques e trailers (Figura 45), ou seja, o seu uso está atrelado ao 

consumo, principalmente de alimentos como lanche, açaí etc. Os brinquedos infantis (Figura 

46), assim como as mesas e cadeiras, estão localizados em áreas frequentadas pela população 

que pode pagar por esses serviços.  



109 
 

 

            Figura 44 – Ocupação de camelô na Praça da Lapa -2016. Bairro: Lapa 
                Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016).  

 

 

       Figura 45 – Quiosque, mesas e cadeiras na Praça Amaro dos Santos 
                              Silva -2016. Bairro: Imperial 
                             Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
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                        Figura 46 – Brinquedos particulares na Praça Nilo Peçanha - 2016 
 Bairro: Centro. Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016). 

 

Dentre as praças com apropriação privada, vale mencionar o caso específico da Praça 

da Paz, em Goitacazes (Figura 47), a qual foi criada praticamente com o intuito de atender a 

função comercial, principalmente durante o período da noite, ou seja, trata-se de uma 

apropriação privada planejada pelo poder público. Os quiosques foram retirados do passeio 

existente na Avenida Raul Souto Maior, avenida principal do bairro Goitacazes, durante as 

obras de revitalização realizadas em 2016, e levados para uma praça de alimentação (a Praça 

da Paz), composta por quiosques simples e com poucos elementos infraestruturais de praça, 

como banheiros, bicicletário, um banco e uma estrutura de uso infantil. 
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        Figura 47 – Praça da Paz – 2016. Bairro: Goitacazes 

                                    Autora: Aline Guimarães de Souza Sant’Anna (2016) 
 

 Todas as atividades comerciais desenvolvidas no município, por ambulantes ou não, 

devem ser licenciadas pela prefeitura e tributadas, consoante prevê o artigo 179 do Código de 

Posturas Municipal. Mesmo com a autorização do município, a apropriação acaba gerando 

uma relação de domínio sobre determinada área. Durante a pesquisa, em uma das praças, uma 

comerciante questionou a pesquisadora se as fotos eram para outro comerciante que não a 

queria realizando as mesmas atividades naquele local. 

  Para Carlos (2016, p.60), “a produção do espaço se insere na lógica da produção 

capitalista que transforma toda a produção em mercadoria.” Espaços que antes eram 

estruturados para a contemplação, para a conversa, para compartilhar a comida em um 

piquenique, para práticas de esportes receberam estruturas (fixas ou não) que expressam as 

condições de trabalho e sobrevivência de parte da população, assim como a cidade enquanto 

espaço-mercadoria na desigual sociedade capitalista.  

 O uso comercial da praça é histórico, e a análise dos elementos comerciais podem 

somar funções de lazer para a praça, uma vez que a disponibilidade de brinquedos 

diferenciados ou a compra de um lanche pode ser um atrativo para as pessoas frequentarem as 

praças, ao mesmo tempo, pode-se perder o caráter inerente aos espaços públicos, que é a 

gratuidade e a acessibilidade. Dessa forma, são reveladas as contradições dos usos dos 

espaços públicos quanto à apropriação privada.  
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2.5 A DISTRIBUIÇÃO DAS PRAÇAS E SUA RELAÇÃO COM A VALORIZAÇÃO DO 

SOLO URBANO  

 

 Henri Lefebvre (2008), no livro “O Direito à Cidade”, chama a atenção para os 

processos de urbanização e industrialização e, ao mesmo tempo, para o processo de 

descentralização, ou seja, o surgimento de áreas periféricas nas cidades. De acordo com o 

autor, a expulsão do proletariado foi uma estratégia da nova classe dominante (burguesia) de 

Paris para conter a democracia urbana que surgia com a classe operária, a qual, anteriormente, 

morava nos pardieiros no centro da cidade. 

 O afastamento da população mais carente das áreas centrais gera o crescimento de uma 

periferia sem urbanização, formada por conjuntos habitacionais e pavilhões. “Em redor da 

cidade instala-se uma periferia desurbanizada e, no entanto, dependente da cidade” 

(LEFEBVRE, 2008, p. 25).  É possível analisar essa configuração da cidade descentralizada a 

partir da distinção feita por Lefebvre de habitat e habitar. 

 O habitat diz respeito a atender à necessidade de habitação para a sobrevivência, o 

acesso à moradia através de políticas do Estado, baseadas em concepções adotadas pela 

economia de mercado, e “[...] é simplesmente o projeto de fornecer moradias o mais rápido 

possível pelo menor preço possível” (LEFEBVRE, 2008, p.6). O habitar “é a apropriação 

pelos tipos e indivíduos de suas condições de existência” (p. 26), a participação de uma vida 

social na cidade, é um atributo da vida urbana.  

 Os “cidadãos” de baixo status econômico e político foram afastados das áreas mais 

bem dotadas dos serviços públicos (de transporte, lazer, saúde etc.), bem como da 

participação política na gestão desses serviços e foram impedidos de viver o “urbano”. O 

urbano que para Lefebvre (2008) é o lugar do encontro e da convivência, lugar em que a 

prioridade é o valor de uso e não o valor de troca.   

 Diante disso, Lefebvre (2008) propõe “o direito à cidade”, não apenas o direito a 

moradia na cidade, mas o acesso aos recursos da vida urbana, baseados no valor de uso, o 

direito à vida urbana. Nessa direção, o autor afirma: 

 
[...] o direito à cidade se afirma como um apelo, como uma exigência. Através de 
surpreendentes desvios – a nostalgia, o turismo, o retorno para o coração da cidade 
tradicional, o apelo das centralidades existentes ou recentemente elaboradas – esse 
direito caminha lentamente. [...] O direito à cidade não pode ser concebido como 
um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 
formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada (LEFEBVRE, 2006, 
p.117-118).  
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 Em seu livro “O Espaço do Cidadão”, Milton Santos (2014) analisa a cidadania no 

Brasil, considerando a distribuição dos indivíduos pelo território, segundo as classes sociais e 

o poder aquisitivo, pois 
  

[...] a atividade econômica e a herança social distribuem os homens desigualmente 
no espaço, fazendo com que certas noções consagradas, como a rede urbana ou a de 
sistema de cidades, não tenham validade para a maioria das pessoas, pois seu acesso 
efetivo aos bens e serviços distribuídos conforme a hierarquia urbana depende do 
seu lugar socioeconômico e também do seu lugar geográfico (SANTOS, 2014, 
p.11).  

  

 Qualquer análise, ainda que simples, a respeito da distribuição da população e da 

disposição dos serviços públicos urbanos possibilita correlação entre a localização das pessoas 

e o seu respectivo nível social e econômico (SANTOS, 2014). A proximidade de serviços de 

saúde e de educação, o acesso aos transportes e aos serviços de limpeza e as obras públicas, 

bem como aos serviços de lazer gratuitos, como as praças, parques e jardins públicos, estão 

relacionados ao status socioeconômico e, também, às melhores condições de moradia. 

 Sobre a segregação socioespacial que exprime formas e conteúdos, Rodrigues (2007, 

p.75) acrescenta: 

 
Nas áreas ricas ou nobres, bairros jardins, onde trabalha, reside e transita uma 
determinada camada de classe, as unidades habitacionais têm ampla fachada, 
garagens, grades e muros, ruas, avenidas, praças com iluminação pública, 
ajardinamento e arborização onde se encontram vigias em cubículos e empregados 
que só aparecem no vai e vem do morar ao trabalhar. Os edifícios utilizados para 
escolas, hospitais, bancos, shopping centers, restaurantes, são amplos e “modernos”. 
Nas últimas décadas, além dos bairros jardins, proliferam loteamentos murados com 
áreas “próprias” de lazer e equipamentos de consumo coletivo interno aos muros, 
caracterizando uma face da especulação imobiliária, da ausência e presença do 
Estado capitalista e da segregação socioespacial. 
 

 

 A população urbana sem condições de mudar de casa e de bairro tem sua pobreza 

ampliada “[...] pelo fato de o bairro de sua residência não contar com serviços públicos”, ou 

seja, “[...] pelo fato de não dispor de mais recursos, o individuo é condenado a permanecer 

num bairro desprovido de serviços” (SANTOS, 2014, p.111). Além da ausência de certos 

bens e serviços, a falta ou a pequena mobilidade dos bairros de população de baixa renda 

dificulta o acesso a esses serviços nos bairros mais bem valorizados. 

 Ao analisar os parques públicos, Serpa (2014, 2016) considerou que tais espaços se 

tornaram importantes elementos de valorização fundiária na cidade contemporânea e, com 

isso, contribuem para a substituição das populações, a segregação e a autossegregação. 
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Embora o autor considere que as praças e jardins não interessam à lógica do mercado 

mundializado, é possível relacionar as melhores infraestruturas, vegetação e conservação das 

praças ao elevado preço do solo em Campos dos Goytacazes, como fez Gomes (2013) em 

relação aos parques implantados em Ribeirão Preto – SP.  

  Serpa (2014), ao se referir à implantação dos parques da Orla Atlântica, em Salvador, 

considera que os mesmos tinham como finalidade “alimentar e ‘coroar’ um processo de 

valorização imobiliária das áreas nobres da cidade, acrescentando novas amenidades físicas 

aos bairros que já possuem melhor infraestrutura de comércio e de serviços [...]”. Em 

proporção menor, as praças acabam trazendo embelezamento e lazer para as áreas já 

valorizadas, como é o caso das praças de boas e ótimas condições estruturais que estão 

localizadas no Setor Central  de Campos dos Goytacazes. Assim, o intuito desta análise é 

relacionar o preço do solo urbano com a localização das praças públicas de melhor 

infraestrutura. 

 Gomes (2015) realizou estudos sobre a valorização do solo urbano em Campos dos 

Goytacazes, considerando o crescimento dos empreendimentos imobiliários ocorrido nos 

últimos anos, em um contexto de dinamismo econômico no município oriundo dos royalties 

do petróleo. O autor setorizou o espaço urbano de Campos dos Goytacazes em Norte, Central, 

Leste e Oeste e analisou o preço do solo entre os anos de 1981 a 2011, conforme demonstra a 

Figura 48:  
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Bairro 1981 1991 2001 2011 
Setor Norte 

Jardim Carioca  113,36  
 

175,49  
Parque Calabouço  43,28   

Parque Santos Dumont 17,75    
Parque Guarus 33,95      63,29  

 

  170 
Codin        139,33  

Aeroporto  12,07   
 

44,17 111,10 
Eldorado             33,42 

 

    54,69 
 

69,44 
Valor médio  28,37 56,23 95,39 116,84 

Setor Central  
Centro 280,14 316,16 404,15 1.344,75 

Pq. Av. Pelinca    1.344,75  
Parque São Caetano         166,15  

 

161,72 369,38  
 

420,5  
Parque Tamandaré       250,64  

 

388,12   
Turf Club      65,41    

 

98,75 131,46 366,73 
Vila da Rainha  60,26   256,25 

Parque Califórnia  
 

71,61    
Jardim Flamboyant 180,75 

 
235,58  

 

 417,67 
Parque Rodoviário    

 

85,85   407,5 
Valor médio  

 

145,1 240,06   
 

246,26 515,52  
Setor Leste 

Jockey Club                 52,2  
 

  286,05 
Bela Vista 

 

 64,12  
 

   
Penha    80 

Valor médio 58,16   183,02 
Setor Oeste 

Parque Leopoldina  184,82  
 

 226,19  
Parque Esplanada  53,29 70,28  
Nova Brasília   

 

 165,09   
Parque Corrientes        77,21   

 

192,31 
Pecuária  

 
52,22       88,05   

 

170,75 
Julião Nogueira      144,06   

 

264,87 
Caju   

 

131,59    
Valor médio    

 

91,9  
 

134,4 94,9  
 

168,53 
Setor Sul 

  Parque Rosário   139,96  
 

569,45  
 IPS             IPS   

 

51,94 68,36  
 

110,49 312,5 
Alphaville 

 
    80,08  285,59  

 

Parque São Benedito 
 

   200 
Parque Aurora 

 

   98,04  
             Parque João Maria 

 

   300  
 Valor médio     

 

51,94 68,36  

 

110,17 294,26 
Figura 48 – Campos dos Goytacazes - RJ: preço do solo por m² na área urbana, em R$ (1981-2011) 
Fonte: GOMES (2015).  
 

 De acordo com a Figura 48, o autor selecionou alguns bairros para representar os 

setores da cidade. Desse modo, o preço do solo por setor resulta de uma média de preços 

praticados nos bairros analisados (Figura 49).  
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            Figura 49 – Campos dos Goytacazes-RJ: Preço do solo (m²) - 2011 

                Fonte: GOMES (2015). 
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 O preço do solo do Setor Central manteve-se o mais elevado nos quatro períodos 

pesquisados. Além do Centro, os setores Oeste, Leste e Sul são historicamente beneficiados 

com expressivos investimentos públicos e privados. Já o Setor Norte apresentou o menor 

preço médio do solo em todos os períodos (GOMES, 2015): 

 
O Setor Norte-Guarus, considerado área deprimida, historicamente se caracteriza 
como um grande maciço de pobreza, com precários investimentos públicos em 
infraestrutura básica, como água, esgoto e asfalto, onde predominam loteamentos 
populares e ocupações irregulares, às margens de ferrovia e rodovia, beiras de rios e 
lagoas etc. Este setor se mostra pouco atrativo para o mercado imobiliário (GOMES, 
2015, p.37).  

  

 Dessa forma, o direito de morar confunde-se com o direito de ser proprietário de uma 

casa, predominando a visão imobiliária da cidade (SANTOS, 2014). Parte da população até 

possui onde morar, com muitos casos de ocupações irregulares, de construção de casas 

populares pelo poder público, mas a visão imobiliária, segundo Santos (2014), impede 

enxergar a totalidade da cidade.  

 A totalidade da cidade é uma inferência ao direito à cidade, o direito ao entorno, o 

direito aos espaços públicos. O direito à cidade é bastante amplo, não diz respeito apenas à 

moradia, mas ao acesso aos bens e serviços que a vida urbana pode proporcionar. Para 

desfrutar de áreas verdes, bosques etc. é necessário comprar, e “o lazer na cidade torna-se 

igualmente o lazer pago, inserindo a população no mundo do consumo” (SANTOS, 2014, 

p.64).  

 Assim, os espaços públicos, que deveriam ser uma alternativa de lazer público e 

gratuito, também acabam sendo inseridos como espaços de consumo, pois são implantadas as 

melhores infraestruturas nos bairros mais valorizados, atendendo os interesses da especulação 

imobiliária. No caso das praças públicas de Campos dos Goytacazes, a espacialização das 

praças está concentrada, tanto em quantidade como em qualidade, nas áreas de maior 

valorização do solo urbano (Mapa 5).  
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               Mapa 5 – Campos dos Goytacazes/RJ: Distribuição das praças e preço do solo 
                  Fonte: CIDAC (2016), GOMES (2015). Orgs.: Carolina Ciade e Aline Sant’Anna (2016)
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Observando o Mapa 5, é possível retomar a análise de Terra (2007), quando considera 

a localização espacial das áreas nos extremos da estrutura social, os grupos socioespaciais 

baixos e os altos. Os grupos socioespaciais de alto status “que receberam o maior volume de 

investimentos per capita em cada uma das gestões dos períodos analisados estão localizados 

nas áreas próximas ao centro e a zona oeste da cidade, sendo que vários setores beneficiados 

são contíguos territorialmente” (TERRA, 2007, p.194). Enquanto na zona norte, foram 

beneficiados com altos investimentos per capita da gestão pública apenas os bairros de Jardim 

Carioca e do Parque Guarus. 

De acordo com Terra (2007), os altos investimentos públicos nas áreas residenciais 

geraram impactos que favoreceram os grupos de alta renda monetária, uma vez que alterou o 

valor do solo urbano e, consequentemente, o preço dos aluguéis e o preço dos imóveis, o que 

pode ter provocado a alteração da distribuição da população. No mapa 5, as praças com 

melhor aspecto infraestrutural, ou seja, com estado de conservação avaliado entre bom e 

ótimo, estão localizadas nas áreas com maior preço do solo urbano. As praças com qualidade 

ruim estão presentes, respectivamente, no Setor Norte, Setor Leste, Setor Oeste e Sul, 

destacando o Setor Norte que é o que tem mais praças em estado ruim e menor valorização do 

preço do solo, seguido dos setores Leste e Oeste, que apresentam percentual próximo de 

praças ruins. Vale mencionar que esses dois setores estão na escala intermediária do preço do 

solo. 

Dessa forma, a concentração espacial dos espaços de lazer, bem como a forma que 

ocorre a manutenção desses espaços, influencia nos usos e na valorização pela população dos 

espaços públicos mais próximos da sua residência e do seu cotidiano. 

 Para compreender a relação entre a infraestrutura das praças e os seus usos, foram 

selecionadas três praças, utilizando como critérios: “aspecto paisagístico geral avaliado entre 

bom a ótimo” e “a intensa movimentação de pessoas”. A Praça São Salvador, no Centro, a 

Praça Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), Centro, e a Praça dos Trovadores, no Flamboyant, 

foram escolhidas para análise dos seus usos, levando em consideração a boa condição 

estrutural das praças, bem como a valorização do solo urbano, conforme demonstrado no 

mapa 5 . 

 As três praças estão localizadas no Setor Central, área de maior valor do solo urbano 

de Campos dos Goytacazes, e duas delas em áreas de fácil acesso a transportes como ônibus e 

táxis, ou seja, possibilitando o contato com pessoas de vários bairros. Em conversas 

informais, foi possível avaliar as razões que provocaram o deslocamento das pessoas de 



120 
 

outros bairros e se estão relacionadas ou não à infraestrutura. As conversas foram 

direcionadas pelas seguintes questões: 

 Em qual bairro você mora? 

 O que te fez/faz escolher esta praça para frequentar? 

 E para o caso da pessoa ser de outro bairro e este ter praça: Por que preferiu esta praça 

à do seu bairro? 

 

   Além dessas questões, foram observados os usos da praça, considerando que podem 

variar de acordo com o turno do dia, ou seja, de manhã a praça pode predominar uma função, 

de tarde e a noite outras ou, então, pode ter espaços demarcados por grupos específicos.  

No caso da Praça São Salvador, localizada no Centro Histórico da cidade, durante o 

dia é predominantemente espaço de passagem, uma vez que as palmeiras imperiais que estão 

ao seu entorno não proporcionam sombra, já à noite, a praça tornou-se um espaço de intensa 

frequência da população, após a reforma que retirou a sua vegetação em 2005. A mudança 

infraestrutural da praça alterou os seus usos, pois, se a praça era utilizada durante o dia pelos 

jovens para namorar e pelos idosos para se refrescar e ler jornais antes da reforma, na 

atualidade, foram encontradas poucas pessoas da terceira idade à noite. 

 No turno da noite e, principalmente, nos finais de semana, jovens e crianças se 

divertem andando de bicicleta, patins e skate sobre a estrutura plana e sem obstáculo da Praça 

São Salvador. Nos bancos ao entorno da praça, os casais namoram, famílias e amigos 

conversam. Ao mesmo tempo, há apresentação de dança no estilo hip hop que, segundo o 

grupo, utiliza a praça para os seus ensaios também durante a semana.  

 A Praça São Salvador é a que mais apresenta opções de transporte, possui serviços de 

táxi, de vans e de ônibus, pois está localizada próximo a um terminal  de ônibus (Terminal 

Carlos Prestes), de onde saem várias linhas para os bairros da cidade. Isso possibilita o acesso 

de pessoas de diferentes bairros, dentre os quais foram encontrados alguns representantes na 

praça: IPS, Parque Novo Mundo, Parque Aurora, Alphaville, Goitacazes, Jockey, Parque 

Guarus, Turf Club, Centro, Jardim Carioca etc.  

Nas conversas informais sobre os motivos que atraem as pessoas para a praça, foram 

apontados a fresca, a beleza do ambiente, por ser um espaço para as crianças brincarem e a 

segurança, este pode ser explicado também pela presença da guarda municipal. O movimento 

é importante, pois outras praças “ficam com poucas pessoas e têm assaltos” (informante). As 

pessoas preferem a Praça São Salvador por causa da infraestrutura, do movimento e, também, 

das opções de alimentação oferecidas pelo Plaza Shopping, centro comercial próximo, 
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conforme chegou a dizer uma das informantes que participou das conversas: “é a única que 

tem o atrativo, o movimento e, por isso, vêm pessoas de toda a cidade”.  

A Praça Nilo Peçanha, também chamada de Jardim São Benedito, por ter sido 

gradeada, funciona de 7 às 22 horas, localiza-se no bairro Centro e, embora não possua 

paradas de ônibus, está situada entre a rodoviária e o Terminal Carlos Prestes, ou seja, aos 

moradores de outros bairros que utilizam o ônibus para acessar o espaço é necessário realizar 

um trajeto a pé de uns 10 minutos até a praça.   

De acordo com as conversas realizadas nos turnos mais frequentados (manhã e tarde) 

da Praça Nilo Peçanha, as pessoas que utilizam o espaço são de bairros diversificados, tais 

como Ururaí, Santa Rosa, Parque Prazeres, Parque Vicente Dias, Parque Aurora, Jockey Club, 

Novo Jockey, Nova Brasília, Capão, Alphaville, Parque Califórnia, Flamboyant, Horto, 

Parque Rodoviário, Parque Rodoviário. 

A maior área de estrutura de lazer ao ar livre da cidade, a Praça Nilo Peçanha possui 

muitas possibilidades de atividades, devido à sua extensão e à variedade de equipamentos. 

Segundo as pessoas que frequentam esse espaço, apesar de muitas vezes seus bairros 

possuírem praças, a Praça Nilo Peçanha é mais equipada e oferece mais opção de lazer. A 

tranquilidade é um atrativo para a praça, pois, em alguns bairros, as pessoas têm medo da 

violência. Um morador do Parque Prazeres afirmou que seu bairro era violento e sua praça, 

um espaço de uso de drogas. Não se pode afirmar que essa prática não ocorra na Praça Nilo 

Peçanha, mas a movimentação frequente, a presença de funcionário no espaço e a ronda 

policial, possivelmente, inibem a ação do tráfico.  

 A Praça dos Trovadores, no Flamboyant, está mais distante das outras duas praças e 

localizada em uma área em que há menos oferta de transporte público, embora esteja a poucos 

minutos a pé de uma importante avenida da cidade, a Avenida 28 de Março, é mais 

“escondida” e de menor acessibilidade. A população do bairro do Flamboyant é a principal 

usuária da Praça dos Trovadores, que tem como uso principal as atividades infantis, 

principalmente aos fins de semana, quando há brinquedos particulares, como o pula-pula. Na 

Praça, ocorre também a realização de atividades físicas, como caminhadas e corridas.  A outra 

praça do bairro, chamada Praça Antônio Roberto Fernandes, devido à maior proximidade com 

bairros vizinhos, é bastante frequentada pelos moradores desses bairros, principalmente, os do 

Jockey. 
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Na pesquisa de Xavier (2004), sobre os projetos51 de lazer que ocorreram em tempos 

passados no Lagamar, em Farol, e na Praça Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), foram 

realizadas entrevistas que apontaram as praças e as quadras como os equipamentos mais 

presentes nos bairros dos frequentadores desses projetos, porém, esses mesmos equipamentos 

foram os que os entrevistados mais gostariam de ter nos bairros próximos às suas moradias. 

Para a autora, essa contradição se justifica porque “as praças e quadras existentes na maioria 

dos bairros campistas (especialmente aqueles em que a população possui um nível de renda 

mais baixo), estão em péssimo estado de conservação e, por isto não estão convenientemente 

inseridas no cotidiano das comunidades” (XAVIER, 2004, p.69).  

A situação analisada por Xavier (2004) parece se repetir na atualidade. As 

características bastante regulares do estado de conservação da maioria das praças de Campos 

dos Goytacazes são demonstradas nas falas das pessoas que buscam o lazer em espaços livres 

e gratuitos e que lhes ofereçam melhor infraestrutura.  As estruturas e os usos das praças 

demonstram a desigual distribuição e qualidade das materialidades urbanas, e estão inseridas 

no contexto mais amplo da urbanização capitalista.  

 
A desigualdade socioespacial exprime formas e conteúdos da apropriação e da 
propriedade, da mercadoria terra e das edificações, da cidade mercadoria, da 
exploração e da espoliação da força de trabalho, da acumulação desigual no espaço, 
da presença e da, aparentemente paradoxal, ausência do Estado capitalista no urbano 
(RODRIGUES, 2007, p. 74). 

 
 

As pessoas dos bairros menos valorizados, com menor preço do solo e piores 

condições infraestruturais das praças, buscam as melhores praças e mais acessíveis quanto à 

mobilidade. É claro que há exceção, isto é, pessoas que moram em bairros com praças em 

boas condições de uso também frequentam as praças supracitadas, mas por questões 

particulares ou por, simplesmente, quererem ir a um lugar diferente e encontrar pessoas 

diferentes. Porém, nas conversas, o que ficou evidenciado foi a busca pela qualidade das 

praças públicas. Desse modo, “as formas” das praças disponibilizadas para a população geram 

“conteúdos”, relações de afastamento das praças próximas do seu lugar de moradia e de 

apropriação/aproximação das praças mais bem equipadas. 

  Este capítulo apresentou a caracterização das praças públicas de Campos dos 

Goytacazes a partir do levantamento de seus equipamentos, das formas de ocorrência da 

apropriação privada e do aspecto da vegetação, para realizar as análises socioespaciais que 

                                                     
51 Ver p.56, Capítulo 1. 
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relacionaram esses aspectos ao preço do solo urbano e os usos da população. Assim, procedeu 

a leitura das praças enquanto conteúdos das desigualdades urbanas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou analisar as praças enquanto conteúdos materiais da cidade, tendo 

em vista as contribuições que o estudo dos espaços públicos podem trazer à discussão teórica 

do conhecimento geográfico, as praças como elementos inseridos no contexto histórico das 

cidades brasileiras, as especificidades da produção do espaço urbano de Campos dos 

Goytacazes, os equipamentos infraestruturais das praças como elementos da valorização 

urbana e, consequentemente, a relação entre sua qualidade e os usos das praças. 

O entendimento da praça como espaço público, que deve garantir a acessibilidade e o 

uso para a população, e como espaço produzido, dotado de características materiais e sociais, 

permitiu analisar o seu papel no contexto das cidades, bem como sua importância histórica 

para as cidades brasileiras. E, também, foi realizado um breve levantamento histórico da 

produção do espaço urbano de Campos dos Goytacazes, um levantamento atual das praças e a 

aplicação de um formulário que descreve as principais características das praças e do seu 

entorno. Assim, foi possível relacionar as características infraestruturais às socioespaciais e, 

do mesmo modo, relacionar ambas aos usos desses componentes urbanos.   

 Os planos urbanísticos do passado e as atuais leis que ordenam o território e regulam o 

uso e a ocupação do solo contribuíram para a análise das praças, principalmente, quanto a sua 

distribuição territorial. O papel histórico, social e ambiental das praças para as cidades 

demonstra a relevância de haver uma distribuição equânime desses equipamentos. Além 

disso, é importante que a implementação e a manutenção das praças pelo poder público 

atendam às necessidades específicas das comunidades, garantindo os equipamentos de 

infraestrutura para lazer, recreação e contemplação etc., bem como melhoria estética e 

paisagística. 

Na instância municipal, o poder público é o principal responsável por legislar sobre a 

criação das praças, bem como a gestão de sua manutenção e conservação.  No caso de 

Campos dos Goytacazes, enquanto a “Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e 

Jardins” realiza a limpeza, a “Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana” 

fiscaliza a empresa terceirizada que faz a manutenção de equipamentos urbanos de Campos 

dos Goytacazes. A empresa tem a atribuição de efetuar a implantação de novos equipamentos, 

a troca dos equipamentos danificados, a poda e o cuidado com as infraestruturas dos 

canteiros, parques, praças, jardins e afins. A demanda de funções das secretarias é grande, e a 

falta de informações sobre a localização e a legislação de criação das praças dificulta a 
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identificação das mesmas. A falta de informações da gestão pública desdobra-se na qualidade 

dos serviços prestados.  

 No Primeiro Distrito de Campos dos Goytacazes, área de estudo deste trabalho, foram 

encontradas 89 praças efetivamente implantadas, 45% localizadas em áreas com perfil 

imobiliário de padrão médio. Embora as praças com aspecto paisagístico regular (51,7%) 

estejam em toda a cidade, as praças de melhor infraestrutura estão localizadas próximas às 

áreas valorizadas do Centro e do seu entorno, tais como as Praças Nilo Peçanha (Centro), São 

Salvador (Centro), Quatro Jornadas (Centro), Jofre Maia (Horto) e dos Trovadores 

(Flamboyant).  As praças localizadas nos bairros da periferia pobre, no geral, são carentes de 

infraestrutura, de elementos de embelezamento e de manutenção das estruturas existentes. 

Entre as praças com as piores estruturas estão as Praças da Comunidade do Oriente, a Praça 

da Chatuba, as duas praças da Codin, a do Residencial Santos Dumont, a do Conjunto 

Habitacional de Goitacazes.  . 

De modo geral, as praças de Campos dos Goytacazes apresentam algum tipo de 

vegetação (como canteiros, gramados etc.), porém é pequena a presença de arborização que 

proporcione sombra e conforto térmico para o melhor uso dos equipamentos da praça. As 

praças mais bem arborizadas estão localizadas em bairros com população de renda mais 

elevada e maior infraestrutura urbana. 

O acesso à Internet, assim como os convencionais equipamentos de infraestrutura das 

praças, está distribuído desigualmente pelo território. Esse serviço ainda é pouco presente nos 

espaços públicos e está disponível, principalmente, nas praças localizadas em áreas mais 

valorizadas da cidade.  Os serviços de Internet agregam uma nova forma de uso da praça, pois 

com essa outra opção de lazer, as pessoas que não têm tal serviço em casa podem aumentar 

sua frequência à praça. O uso da Internet pode ser um ponto de partida para que a população 

retorne às praças e, estando nelas, outras formas de lazer e interação poderão chamar a 

atenção para a permanência nos seus espaços de lazer. Assim como os equipamentos 

infraestruturais e a vegetação das praças, os equipamentos voltados para os usos comerciais 

foram observados nesta pesquisa, não somente pelas formas que imprimem no espaço, mas 

também por revelarem as condições sociais da população, por meio do trabalho precarizado, 

por exemplo. A partir da teoria dos dois circuitos foi possível compreender que a ocupação 

dos comerciantes está relacionada a um contexto mais amplo da economia urbana. As formas 

de apropriação dos comerciantes representam a exclusão dos trabalhadores do circuito 

superior da economia e a busca pela sobrevivência por meio da inserção do trabalhador na 

economia inferior. 
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Para Rodrigues (2008), a ocupação dos espaços públicos consubstancia a luta pelo 

direito à cidade, pois, por meio das diferentes ocupações, é possível mostrar a dimensão 

política desses espaços. Os movimentos sociais expressam a força da participação política nos 

espaços públicos, as feiras ou negócios mobiliários ocupam os espaços públicos e 

movimentam a economia da mesma forma que os trabalhadores se apropriam desses espaços 

para sobreviver. Rodrigues (2008) ainda afirma que é do Estado a permissão para a atuação 

desses agentes sociais sobre o espaço público, e este, por sua vez, adquire uma nova 

configuração em decorrência da concepção e dos usos que a sociedade faz. 

As apropriações privadas para finalidade comercial estão presentes em um percentual 

significativo das praças, tanto definindo novos e atrativos usos, como também impedindo a 

acessibilidade e interferindo na estética da cidade. Os serviços comerciais oferecidos nas 

praças de Campos dos Goytacazes variam de acordo com o público que as frequenta, ou seja, 

naquelas utilizadas por população de baixa renda, são oferecidos produtos mais populares do 

que nos bairros das classes mais abastadas, enquanto para estas são oferecidos serviços que 

aumentam as possibilidades de lazer e recreação. As praças demonstraram relação com a 

valorização imobiliária, principalmente aquelas praças bem dotadas de equipamentos 

infraestruturais. Isso ficou evidenciado ao serem comparados a localização das praças e o 

preço do solo por metro quadrado. As praças de Campos dos Goytacazes que possuem 

equipamentos em ótimo estado de conservação estão localizadas nas áreas com os maiores 

preços do solo. Em vários bairros, o perfil imobiliário das casas imediatamente ao redor das 

praças era de padrão mais elevado se comparado ao restante da localidade, e isso foi 

demonstrado também pela presença de imóveis voltados para as atividades comerciais. 

Nesta análise se considerou também a participação da população na conservação dos 

espaços públicos das praças, uma vez que a identificação da população com as praças é que 

torna o seu uso efetivo. As praças com boas condições infraestruturais, que também têm mais 

opções de lazer e fácil acessibilidade quanto à mobilidade urbana e a sensação de segurança, 

são muito movimentadas e frequentadas pela população de diferentes bairros da cidade, mas, 

principalmente, pelas pessoas de bairros com menor valorização do preço do solo urbano. 

Essas pessoas buscam esses espaços de boa qualidade, localizados na área central, para 

desfrutar de equipamentos de lazer e embelezamento não encontrados nos seus bairros. Ao 

mesmo tempo, observou-se que as praças “abandonadas” pelo poder público podem ser alvos 

do desprezo e do vandalismo por parte da população, como é o caso da Praça da Codin I.  

Os estudos das materialidades das praças e sua distribuição e qualidade foram 

respaldados em uma reflexão mais ampla proposta por Lefebvre (2008) e Milton Santos 
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(2014), ao tratarem, respectivamente, sobre “o direito à cidade” e “o cidadão integral”. De 

forma geral e resumida, os autores consideram que os indivíduos têm direito não apenas a 

morar na cidade, mas aos serviços urbanos, independente do seu poder aquisitivo e da sua 

localização no território. Considerando que esse trabalho questionou de que maneira a 

estrutura das praças, suas formas de uso e apropriação privada revelam as condições 

socioespaciais urbanas, de fato, as praças podem denunciar vários problemas sociais no que 

diz respeito à moradia, à violência, ao tráfico de drogas, ao desemprego, ou seja, questões que 

estão além da sua função de lazer podem mensurar a cidadania dos indivíduos de um 

território.     

A pesquisa demonstrou que, ao longo da produção do espaço urbano de Campos dos 

Goytacazes, as praças públicas traduzem a histórica desigualdade no que tange aos 

equipamentos urbanos. A notável diferença entre os diversos serviços urbanos oferecidos nas 

áreas centrais e periféricas de Campos dos Goytacazes expressa a concentração dos 

investimentos públicos, principalmente, com a abundância de recursos dos últimos anos. 

Desse modo, espera-se que este trabalho contribua para a reflexão das praças enquanto 

espaços públicos, que devem ser acessíveis a todos, mas que reproduzem as desigualdades 

sociais. E que apontamentos sobre essas desigualdades socioespaciais contribuam para que a 

gestão pública, estudiosos e cidadãos enxerguem as praças como conteúdos capazes de revelar 

muitos significados sociais a respeito da cidade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Fotografias das Praças de Campos dos Goytacazes  
 

 
Praça Ana Salles -2016, Jockey 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 09/04//2016. 

 

 

  
Praça Antônio Viana de Souza, Parque Turf 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 25/03/2016. 
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Praça Artêmio Siqueira/ Antônio Siqueira - 2016, Parque Leopoldina   

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 16/04//2016. 

 

 

 
Praça Barão do Rio Branco/ Jardim do Liceu - 2016, Centro 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 07/05//2016. 
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Praça da República - 2016, Centro 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 18/05//2016. 

 

 

 
Praça Deocleciano Cacheiro Duque - 2016, Parque Santa Rosa 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 24/03//2016. 
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Praça de Santa Edwirges - 2016, CodinII 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 

 

 

 
Praça de Ururai -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 16/04//2016. 
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Praça do Cacique -2016, Parque São José 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 

 

 

 
Praça do Parque Esplanada -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 09/04//2016. 
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“Praça 1” do Parque Guarus -2016 (NÂO IMPLANTADA) 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 

 

 

 
“Praça 2” do Parque Guarus -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 
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Praça do Parque Jardim Aeroporto - 2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 

 

 
Praça do Parque Jockey II -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 09/04//2016. 
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Praça do Parque Prazeres -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 24/03//2016. 

 

 
Praça do Parque Santa Rita -2016, Atrás do HGG 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 07/05/2016 
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Praça Elias Vieira de Vasconcelos - 2016, Parque Santo Amaro 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 16/04//2016. 

 

 
Praça Francisco das Chagas – 2016, Parque Alvorada 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 19/03//2016. 
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Praça Júlio Machado/ Cooperleite - 2016, Pecuária 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 09/04//2016. 

 
 

 
Praça Morar Feliz Parque Prazeres -2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 24/03//2016. 
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Praça Nélson de Souza Maciel - 2016, Parque Aurora 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 26/03//2016. 

 

 
Praça Otacílio da Silva Lisboa 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 25/03//2016. 
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Praça Ovídio Ferreira -2016, Parque Lebret 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 13/03//2016. 

 

 
Praça Ribeiro do Rosário - 2016, Parque Leopoldina 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 16/04//2016. 
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Praça Salim Nagem- 2016, Parque Nova Brasília 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 09/04//2016. 

 

 
Praça São Benedito - 2016, Goitacazes 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 2016. 
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Praça São João Batista - 2016, Capão 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 26/03//2016. 

 
 

 
Praça Santa Terezinha/ Bananeira -2016, Parque Pecuária 

Fonte: Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 07/05/2016. 
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Praça Santo Antônio – 2016, Parque Santo Antônio.  

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 04/03//2016. 

 

 
Praça Vereador José Renato Lima da Silva/ Dr. Beda: Apropriação Privada para fins comerciais - 2016 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 24/03//2016. 
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Praça Zózimo Rabello/ Manoel Felismino - 2016, Parque Oliveira Botelho 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 07/05/2016. 

 

 

 
Praça 1° de Maio - 2016, Parque Pelinca. 

Fonte:Trabalho de campo; Aline Guimarães de Souza Sant’Anna, 12/11//2015. 
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APÊNDICE B – Questionário Escrito com o representante do poder público 

Secretaria de Praças e Jardins 

Identificação: Gecelmo Gomes de Souza 

 

1- Qual a função da Secretaria de Praças e Jardins? 
R: Não é a Secretaria de Praças e Jardins e sim a Secretaria municipal de 
infraestrutura e mobilidade urbana a responsável por fiscalizar a manutenção das 
praças. 
 

2- Quais são as maiores dificuldades encontradas pela secretaria para desempenhar sua 
função? 
R:  
 

3- Como funciona a manutenção (limpeza e consertos dos equipamentos) das praças 
públicas em Campos dos Goytacazes?  
R: A limpeza é realizada diariamente, e os consertos realizados de acordo com a 
demanda. 
 

4- Quantas praças são visitadas por semana? Quantas vezes por mês uma praça recebe a 
equipe da secretaria? 
R: Dependendo do tamanho da praça a mesma pode ser visitada de duas vezes na 
semana há duas vezes no mês. 
 

5- Quantos funcionários são alocados para manutenção das praças? 
R: Aproximadamente 105 funcionários no geral. 
 

6- Alguma(s) praça(s) da cidade recebe a equipe da secretaria mais vezes do que outras? 
R: Sim. Trevo do Índio, Curumã, Maçon e Independência. 
 

7- Há alguma praça que possui funcionário exclusivo diariamente ou responsável da 
comunidade por sua manutenção? 
R: Sim. 
 

8- Os serviços prestados para manutenção (implantação de equipamentos,  e limpeza) das 
praças são terceirizados? 
R: Sim. 
 

9- Quais critérios para escolha dos tipos de equipamentos (brinquedos, quadra esportiva, 
etc.) em uma determinada praça? 
R: De acordo com o projeto. 
 

10-  Há praças na cidade de Campos dos Goytacazes que não tenham recebido nos últimos 
meses (três meses) a manutenção por parte da secretaria? 
R: Não. Todas foram atendidas. 
 



155 
 

11- Qual é o orçamento destinado à manutenção das praças públicas em Campos dos 
Goytacazes? 
R: O valor contratual de R$ 11.450.00,00 é destinado manutenção, construção de 
praças, jardins e campos de futebol. 

 

 
 




