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RESUMO

Definido como espaço público ou espaço aberto de uso comum, a praça é um espaço
fundamental para a vida urbana. Sua função depende tanto do contexto histórico,
quanto da sua localização na cidade, mas de maneira geral, está associada a atividades
de lazer. Apesar de sua importância, muitas praças brasileiras encontram-se
abandonadas e degradadas, algumas são usadas indevidamente, outras nunca saíram do
papel e são terrenos baldios, na maioria das vezes, transformados em depósitos de lixo.
A falta de equipamentos adequados nas praças ou à precariedade dos mesmos, tais
como bancos, iluminação e locais para as diferentes faixas etárias; a falta da
“natureza”, ou seja, de verde; e a falta de manutenção são alguns dos problemas
observados nas praças de Natal. A manutenção é fator essencial para a própria
existência da praça, tanto em relação à qualidade física do espaço, como em relação à
presença, ou não, de usuários. Nesse trabalho, estudamos as praças de Natal e a
parceria público-privada como forma de gestão compartilhada do espaço público.
Nosso objetivo é entender como se dá essa parceria na produção e manutenção de
praças em Natal e quais os benefícios para as partes envolvidas. Para tanto, resgatamos
historicamente a produção de praças na cidade de Natal/RN; analisamos a legislação
que regulariza a adoção de praças em alguns municípios brasileiros e o Projeto de Lei
de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes em Natal/RN; e, por
último analisamos três praças natalenses que tiveram investimento privado na
construção, reforma e/ou manutenção. As “parcerias” envolveram permuta por terreno,
compensações ambientais e sociais, sempre atendendo aos interesses privados, e nada
foi registrado ou documentado nos órgãos públicos competentes. Com essa dissertação
desejamos contribuir para a valorização das praças e a relevância da construção,
renovação e manutenção desses espaços públicos na cidade de Natal, como espaços de
vida, de encontros, de lazer.
Palavras-chave: praça, público, privado, espaço público e lazer.

ABSTRACT

Defined as public space or space open of common use, the square is a fundamental
space for the urban life. Its function depends so much of the historical context, as of its
location in the city, but general way, it is associated to leisure activities. In spite of its
importance, many Brazilian squares are abandoned and degraded, some are used
improperly, other they never left the paper and they are wastelands, most of the time,
transformed in garbage deposits. The lack of appropriate equipments in the squares or
to the precariousness of the same ones, such as banks, illumination and places for the
different age groups; the lack of the "nature", in other words, of green; and the
maintenance lack is some of the problems observed at the squares of Natal/RN. The
maintenance is essential factor for the own existence of the square, so much in relation
to the physical quality of the space, as in relation to the presence, or no, of users. In
that work, we studied the squares of Natal/RN and the partnership public-private as
form of shared administration of the public space. Our objective is to understand as it
feels that partnership in the production and maintenance of squares in Natal/RN and
which the benefits for the involved parts. For so much, we rescued the production of
squares historically in the city of Natal/RN; We analyzed the legislation that
regularizes the adoption of squares in some Brazilian municipal districts and the Bill
of Adoption of Public Squares and of Sports and Green Areas in Natal/RN; and, last
we analyzed three natalenses squares that had private investment in the construction, it
reforms and/or maintenance. The "partnerships" involved exchange for land,
environmental and social compensations, always assisting to the private interests, and
nothing was registered or documented in the competent public organs. With that
dissertation we wanted to contribute for the valorization of the squares and the
relevance of the construction, renewal and maintenance of those public spaces in the
city of Natal/RN, as life spaces, of encounters, of leisure.
Words-key: square, public, private, space public and leisure.
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INTRODUÇÃO

A praça é um espaço público urbano que tem estado em constante
transformação, tanto do ponto de vista estético, como de suas funções na cidade.
Portanto, para orientar a nossa pesquisa, utilizamos a definição de praça de Robba e
Macedo (2003, p. 17): “Praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer
e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”.
As praças, juntamente com outros espaços abertos públicos, como as
áreas esportivas e os parques ambientais, são espaços que sugerem a participação
coletiva ou individual em atividades de lazer. O uso do tempo livre no lazer faz parte
da nossa cultura, serve para o prazer e a renovação física e mental após o dia de
trabalho ou para a pura diversão e interação com os outros. Apesar do seu potencial,
muitas praças brasileiras encontram-se abandonadas e degradadas, algumas são usadas
indevidamente, outras nunca saíram do papel e são terrenos baldios, na maioria das
vezes, transformados em depósitos de lixo. Esses espaços, assim degradados, em geral,
relacionam-se às camadas de baixo poder aquisitivo. Dessa forma, quem tem um poder
aquisitivo melhor, muitas vezes se auto-exclue dos espaços públicos de uso geral,
como afirma Gomes (2006, p.185) em seu estudo sobre o Rio de Janeiro: “[...] as
classes médias procuram sempre por espaços de lazer mais protegidos e de mais difícil
acesso, onde o filtro exercido pelo poder aquisitivo ou pela acessibilidade seja efetivo
na seleção social”.
E também há, na atualidade, um grande número de tecnologias
informacionais que permitem o desenvolvimento de novas formas de lazer dentro de
casa – nem sempre acessíveis a todos –, como a televisão por assinatura, o videogame,
o DVD e a Internet, por exemplo. “O mundo chega até nós sem que precisemos sair de
casa: o lazer, as necessidades de abastecimento e a comunicação social são assim cada
vez mais intermediados por máquinas que permitem um deslocamento solitário e
virtual” (GOMES, 2006, p.183). Soma-se a isto a carência de infra-estrutura e a
degradação das praças e temos o abandono e a negligência, não só do poder público,
como também da própria sociedade, que perdeu o estímulo de usá-las devido a
problemas como degradação física e social, violência etc., que fazem com que o
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cidadão, muitas vezes, prefira ficar “a salvo” dentro de casa e dos shoppings, cercado
por muros. Como ressalta ainda Gomes (2006), é possível observar duas
conseqüências desse processo nas cidades brasileiras: a primeira é a vivência cada vez
menor do espaço da cidade, que passa a servir apenas à circulação; a segunda é o uso
indevido dos espaços públicos em atividades ilegais, como venda e consumo de
drogas, depósito de lixo, entre outras, que tornam o espaço cada vez menos atrativo.
Esses problemas acima levantados são pertinentes à cidade de Natal,
onde muitas praças são transformadas em ponto de venda de drogas e prostituição,
depósito de lixo e banheiro público (COMUNIDADE não..., 2004). Góis, Ferreira e
Souza (2002, p. 216) relatam que a maioria das áreas públicas da cidade de Natal se
encontra nos conjuntos habitacionais e que muitas das áreas destinadas para áreas
verdes, praças e equipamentos comunitários, em geral, são terrenos baldios esperando
há muito tempo por investimentos e, tornando-se, assim, focos de muitos problemas,
como o acúmulo de lixo, a presença de vetores de doenças e de crimes. Os autores
levantam o problema da falta de investimentos na construção de praças, pois, segundo
a Lei Federal nº 6.7661, de 19/12/19979, essas áreas são destinadas para esse fim.
Segundo Magagnin e Nascimento Junior (1998), outro problema
relevante observado em um estudo das praças dos conjuntos habitacionais de Bauru,
mas que também é observado em Natal, é quanto à falta de equipamentos adequados
nas praças existentes ou à precariedade dos mesmos, tais como bancos, iluminação e
locais para as diferentes faixas etárias poderem usufruir dela. “Com isso, o usuário não
se sente à vontade no local, tornando assim a praça apenas um meio de passagem e não
um lugar de uso pela população de seu entorno” (MAGAGNIN; NASCIMENTO
JUNIOR, 1998, p. 672). Outro problema identificado pelos mesmos autores é a falta
da “natureza” nas praças, ou seja, a falta de verde e de todas as suas características
benéficas para o conforto e o bem-estar no uso do espaço: sombreamento, beleza
paisagística, qualidade sonora e do ar, entre outras.
Destacamos também a falta de manutenção, como mais um problema
relacionado à praça. Para Robba e Macedo (2003, p. 49), a manutenção é fator
essencial para a própria existência da praça, tanto em relação à qualidade física do
1

Lei Federal nº 6.766 de 19/12/1979: Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.
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espaço, como a presença, ou não, de usuários. Para esses autores, à falta destes últimos
está diretamente relacionada à falta de manutenção do espaço. Por sua vez, à falta de
usuários desestimula o investimento público, o que cria um ciclo perigoso, de
abandono do espaço. No caso da cidade de Natal, a Prefeitura alega falta de recursos
para a manutenção das praças da cidade.
A falta de recursos para a manutenção de praças é um problema nacional
(ROBBA; MACEDO, 2003) que muitas cidades do Brasil estão enfrentando com
programas de adoção de praças por empresas privadas. Em Natal não há um programa
desse tipo, mas apresenta algumas praças com investimento privado. E tramita na
Câmara Municipal, um Projeto de Lei de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e
Áreas Verdes.
Diante de tudo que foi exposto, trazemos para discussão, as praças de
Natal e a parceria público-privada como forma de gestão compartilhada do espaço
público em questão. Para tanto, nosso objetivo é entender como se dá a relação entre o
público e o privado na produção e manutenção de praças em Natal e quais os
benefícios para as partes envolvidas.
Procuramos primeiro, resgatar historicamente a produção de praças na
cidade de Natal/RN para compreender a desigual distribuição desse equipamento na
cidade; em segundo, analisamos a legislação que regulariza a adoção de praças em
alguns municípios brasileiros: São Leopoldo/RS, Senador Salgado Filho/RS, Foz do
Iguaçu/PR, Laranjeiras do Sul/PR, São Paulo/SP, Campinas/SP, Camanducaia/MG,
Uberaba/MG e Parnaíba/PI. Ainda sobre a adoção de praças, com o intuito de
verificarmos a viabilidade, ou não, deste tipo de programa na cidade de Natal,
observamos como a legislação se dá na prática, apresentando o programa de duas
capitais brasileiras: São Paulo/SP e Recife/PE, e analisamos o Projeto de Lei de
Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes em Natal/RN.
Foram identificados em Natal cinco praças que apresentam investimento
privado, na construção, reforma e/ou manutenção. O Quadro 1, a seguir, apresenta as
praças, seus endereços, a empresa que investiu e o tipo de parceria que tem ou teve
com a prefeitura de Natal. As três primeiras praças são objetos dessa pesquisa.
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PRAÇA
Praça Prefeito
Claudionor de Andrade
Praça Luiz da Câmara
Cascudo
Praça Anacleto Benigno
de Morais e Quadra
Poliesportiva Dimas B.
Cardoso
Praça Ney Aranha
Marinho
Praça Omar O’Gray

ENDEREÇO
Rua Joaquim Alves/Rua
Desembargador Silvino
Bezerra Neto, Bairro Lagoa
Nova
BR-101/Rua das Tulipas,
Conjunto Mirassol, Bairro
Capim Macio
Av. Romualdo Galvão/Rua
São Joaquim
Av. Juvenal Lamartine/
Residencial Por do Sol,
Bairro Tirol
Rua da Lagosta, Conj.
Alagamar, Ponta Negra

EMPRESA

TIPO DE
PARCERIA

CEI – Centro de
Educação
Integrada

Construção e
manutenção

Carrefour

Construção

Shopping
Midway Mall

Construção

Hasbum

Reforma

Delphy

Reforma

Fonte: Pesquisa de campo

Quadro 1 – Relação das praças que apresentam investimento privado

Para cumprir com os objetivos propostos neste trabalho, realizamos uma
pesquisa documental e uma pesquisa de campo. A pesquisa documental dividiu-se em
três etapas. Na primeira, foram analisados trabalhos acadêmicos que tratam das praças
de Natal; em seguida, procuramos nas secretarias municipais, SEMSUR E SEMURB
(Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente), documentos com informações
referentes às parcerias público-privadas. Dessa forma, também investigamos as
empresas envolvidas, em busca de algum registro do investimento feito nas praças. A
terceira etapa se refere à pesquisa na Internet, de leis e programas de adoção de praças
no Brasil.
A pesquisa de campo dividiu-se em duas partes. A primeira parte
consiste em entrevistas semi-estruturadas feitas com atores envolvidos nas parcerias,
como funcionários das secretarias acima citadas (APÊNDICE A, p. 128) e
representantes das empresas envolvidas (APÊNDICE B, p. 129), para entender como
se dá o processo de participação, suas razões e impressões. Na segunda parte,
verificamos as condições físicas das praças – registradas em fotografias –, como infraestrutura (bancos, piso, brinquedos infantis, iluminação), vegetação (arborização,
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jardim) e segurança, para detectar se há manutenção, ou não, desses espaços. Foi
elaborado uma ficha de anotações de dados (APÊNDICE C, p. 130), para a segunda
parte da pesquisa de campo.
A praça é um equipamento urbano. Esta característica a destaca como
objeto de estudo de suma importância. No contexto urbano atual, em que as cidades
crescem rapidamente, apresentando uma série de problemas sociais e ambientais,
Robba e Macedo (2003) elencam quatro grandes qualidades dos espaços livres
públicos em geral: ambiental, funcional, estética, e simbólica.
A qualidade ambiental se divide, entre outras, em três questões
importantíssimas: primeiro, em relação à ventilação e aeração da cidade, permite a
circulação do ar e a dispersão de poluentes; segundo, a vegetação ajuda no controle da
temperatura, principalmente a vegetação arbórea que proporciona o sombreamento de
praças e ruas; em terceiro, as áreas vegetadas e permeáveis permitem o escoamento de
parte da água da chuva, favorecendo a infiltração da água no solo e evitando a erosão.
A qualidade funcional está no uso que esses espaços proporcionam, principalmente
quando eles se apresentam como única opção de lazer de um bairro. O valor estético –
terceira qualidade – diz respeito ao embelezamento da cidade. Está na arborização, no
ajardinamento, no pedaço de natureza em meio a paisagem urbana. Por fim, o valor
simbólico está no referencial que esses espaços se tornam para nós, pois estão
incorporados à vida de todos, nos caminhos que usamos para o trabalho, para a escola,
enfim, faz parte da vivência urbana. Para Scarlato e Pontin (1999, p. 59), “a
importância que os lugares têm para a nossa identidade não reside simplesmente nas
coisas contidas neles. Ruas, praças, cenários passam a ter significado quando são
compartilhados com outras pessoas: familiares, amigos, vizinhos, etc”.
Assim, Machado (1993) destaca também o valor social da praça, pois ela
permite o convívio entre pessoas de diferentes idades, sexo e condição social, já que o
seu uso é aberto a todos, e ratifica a importância das praças com as seguintes palavras:
As praças são então, de grande importância nos centros urbanos, pois
através delas o homem entra em contato com a natureza, melhora a saúde
física e mental, aliviando sua tensão, muito freqüente entre os cidadãos que
passam a maior parte do tempo fechados em escritórios, fábricas ou
apartamentos (MACHADO, 1993, p.19).
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Portanto, nesta dissertação queremos contribuir para a valorização das
praças e a relevância da construção, renovação e manutenção desses espaços públicos
na cidade de Natal, como espaços de vida, de encontros, de lazer, no qual o cidadão
“descansa, observa, caminha, medita, conversa, relaciona-se com outras pessoas e com
a paisagem” (MACHADO, 1993, p.21).
No primeiro capítulo apresentamos um referencial teórico, com alguns
conceitos que envolvem o tema da pesquisa – público e privado, espaço público, lazer.
No segundo capítulo, tratamos da praça, um pouco da história e de sua
evolução no Brasil e em Natal, assim como, de maneira geral, nos países que
influenciaram os tipos de praças que temos em nosso país.
No terceiro capítulo, analisamos as leis de adoção de praças de alguns
municípios brasileiros e, em seguida, apresentamos o programa de adoção de praças
em duas capitais, São Paulo e Recife e o Projeto de Lei de Adoção de Praças Públicas
e de Esportes e Áreas Verdes em Natal/RN.
No quarto capítulo, apresentamos as praças natalenses em que se
estabeleceu uma parceria público-privada e fazemos uma reflexão a respeito da
parceria que se dá entre o poder público e a iniciativa privada em relação a essas
praças. Por último, apresentamos nossas considerações finais.
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1 COMPREENDENDO O ESPAÇO PÚBLICO

Discutir espaço público não é uma tarefa fácil e o primeiro passo para o
seu entendimento é diferenciá-lo de espaço aberto ao público, que pode ser de acesso
livre ou pago. Por exemplo, shoppings e transportes coletivos, entre outros, são
espaços abertos ao público, mas não são espaços públicos devido às circunstâncias que
lhes condicionam o acesso: “são espaços destinados a grupos sociais específicos,
determinados, principalmente pelo nível de renda e consequentemente pela capacidade
de consumo” (LEITÃO, 2002, p. 19).
Já o espaço público é caracterizado, principalmente, pela acessibilidade
de todos os grupos sociais. Leitão (2002, p. 18) define o espaço público da seguinte
forma: “espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto das
pessoas que vivem numa cidade”. Mas a discussão é mais complexa e exige a reflexão
sobre o público e o privado, que se transformaram no decorrer da história e que tem
conseqüências significativas na forma, no uso e na função dos espaços públicos na
cidade.

1.1 Público e privado na discussão do espaço público

Verificando uma série de diferentes usos dos termos público e privado,
Lavalle (2005) pesquisou os usos do substantivo “público” no castelhano, assim como
suas mudanças ao longo do século XIV ao século XX. Chegou a três dimensões do
público, que ele correlacionou com os respectivos sentidos de privado e os termos
associados, tensões e características no que se refere ao espaço público.
A primeira dimensão começa no século XIV e tem como público tudo
aquilo que é aberto, acessível, ou seja, que não há restrições quanto à entrada e/ou
circulação. Os termos próprios para designar este entendimento de público são: parque
público e via pública. Tem como privado tudo aquilo que pode ser considerado próprio
da intimidade ou que é restrito ao mundo familiar. Temos então espaço público como
oposto à privacidade, associando dicotomias como: casa x rua, conhecimento x
estranho, fechado x aberto, família x mundo, segurança x perigo (LAVALLE, 2005).
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É no século XVI que surge a segunda dimensão de público, que diz
respeito a tudo aquilo que é comum, geral e de interesse de todos, o que exclui a
possibilidade de apropriação privada. É designada por termos como: bem público,
propriedade pública, poder público, orçamento público, educação pública. Nesse
sentido, privado é tudo aquilo que pode ser considerado propriedade privada. Assim, o
espaço público é uma propriedade pública. Relaciona dicotomias como: particular x
geral, interesse x razão, economia x política, público x privado-capital (LAVALLE,
2005).
A terceira e última dimensão aparece no século XVIII, também
conhecido como o século das luzes, e tem como público tudo aquilo que é amplamente
difundido e aquele para quem é divulgado ou que assiste um evento ou espetáculo.
Para este entendimento de público os termos são: publicar, publicidade, publicitar,
opinião pública, conhecimento público, em público e público (espectador). Dessa
forma, privado corresponde a tudo aquilo que não atinge notoriedade pública,
permanecendo no conhecimento de um número limitado de pessoas. Temos então
espaço público como oposto ao mundo das particularidades, associando dicotomias
como: local x geral, opinião particular x opinião pública, irrelevante x relevante, e
ignorado x notório. Lavalle (2005) constata que os três sentidos gerais de público
tiveram o surgimento de seus significados em períodos históricos diferentes, o que
sugere eventuais mudanças na definição do que socialmente chamamos de público. No
entanto, uma dimensão não anula as outras, de modo que convivemos com essa
complexidade dos termos público e privado.
Sennett (1988) vai buscar na literatura inglesa e francesa os significados
de público e privado. Pesquisando na literatura inglesa, ele encontra as primeiras
ocorrências do uso do termo público em 1470, sendo este o bem comum de uma
sociedade. No século seguinte, ele observa que o termo público é utilizado como
aquilo que é aberto e passível à observação de todos; o termo privado significa então,
os privilégios do alto governo. Já no século XVII, público continua com o sentido
anterior, mas privado vai significar um lugar definido pelas relações de família e
amigos. Na literatura francesa, os sentidos são semelhantes, acrescentando-se, no
século XVII, o sentido de público-platéia. Este autor também indica que um sentido
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não exclui os outros, mas afirma que é no século XVIII que surge o sentido moderno
de público. Assim, público

significava não apenas uma região da vida social localizada em separado do
âmbito da família e dos amigos íntimos, mas também que esse domínio
público dos conhecidos e dos estranhos incluía uma diversidade
relativamente grande de pessoas. [...] grupos sociais complexos e díspares
teriam que entrar em contato inelutavelmente (SENNETT, 1988, p. 31-32).

O termo “público”, para Arendt (1999), nos remete a dois fenômenos
que se relacionam, mas não são idênticos. O primeiro refere-se à aparência, ou seja, a
tudo que pode ser visto e ouvido por todos, sendo esta a característica que dá realidade
ao mundo em que vivemos e à nossa própria existência. O segundo significa o mundo
que é comum a todos nós, o mundo do artefato humano, ou seja, que é produzido e
negociado pelas mãos humanas.
Analisando as idéias de Lavalle, Sennett e Arendt, verificamos o grande
leque de possibilidades de entendimento do público e, consequentemente, do termo
privado, que pode variar de acordo com o contexto em que os aplicamos. De maneira
geral, observamos também que há certa recorrência em um ponto: para estar em
público, ser uma pessoa pública, ou tornar algo público, é imprescindível a presença de
outros. Este é um ponto importante e que vai permear toda a nossa discussão.

1.2 Auge e declínio da vida pública

A filósofa Hanah Arendt, em seu livro A condição humana (1999), trata
das atividades humanas que são as condições fundamentais de nossa existência: labor,
trabalho e ação. A esse conjunto de atividades ela chama vita activa.
O labor corresponde a um conjunto de atividades que suprem as
necessidades do indivíduo do ponto de vista biológico, no processo da manutenção da
vida. Vai além da sobrevivência de cada um, pois assegura a continuação da espécie
humana. “A condição humana do labor é a própria vida” (ARENDT, 1999, p. 15). O
trabalho produz o artificialismo da vida humana. Cria um mundo material e artificial,
transformando a natureza. O produto do trabalho – o artefato humano – transcende a
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efemeridade do ciclo da vida, do tempo humano. “Por ser uma existência
condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas, e estas seriam um
amontoado de artigos incoerentes, um não-mundo, se esses artigos não fossem
condicionantes da existência humana” (p. 17). A ação é fruto da pluralidade humana e
se dá diretamente entre os homens, sendo a condição principal da vida política. “A
ação, na medida em que se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a
condição para a lembrança, ou seja, para a história” (p. 17). Apesar de toda a vita
activa ser condicionada pelas relações dos seres humanos, a ação é a única atividade
humana que não pode ser pensada fora da sociedade, pois depende da presença do
outro.
Segundo a referida autora, o trabalho, a ação, e o discurso precisam do
espaço público para se efetivar.

Tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na
medida em que pode ser discutido. [...] Os homens no plural, isto é, os
homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem
experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis
entre si e consigo mesmos (ARENDT, 1999, p. 12).

É nesse quadro de referência que a autora insere a discussão das esferas
pública e privada da vida humana, imprescindíveis para o entendimento de espaço
público. Esta autora vai buscar a gênese dessas esferas na Grécia e na Roma Antiga,
com o surgimento da cidade-estado, na qual cada homem tinha, além de sua vida
privada, uma outra – bios politikos – formada pela ação (praxis) e pelo discurso (lexis),
ou seja, uma vida própria, particular, e uma vida em comum com outros (p. 33-34);
esta última exercida, geralmente, em espaços públicos. A esfera da vida privada
correspondia à esfera da família e a esfera da vida pública à esfera da política. A
grande diferença era que, na primeira, o que unia os homens eram as necessidades
vitais, enquanto que, na segunda, havia a presença daqueles que estavam “libertos” de
prover tais necessidades (p. 39-40).
A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer ‘iguais’,
ao passo que a família era o centro da mais severa desigualdade. [...] É
verdade que esta igualdade na esfera política muito pouco tem em comum
com o nosso conceito de igualdade; significava viver entre pares e lidar
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somente com eles, e pressupunha a existência de ‘desiguais’; e estes, de
fato, eram sempre a maioria da população na cidade-estado (ARENDT,
1999, p. 41-42)

Nesse sentido, qualquer atividade que fosse efetuada para suprir alguma
necessidade vital do ser humano, não era inserida na esfera política. Portanto, às
mulheres e aos escravos não era permitido o ingresso nessa esfera.
Com a ascensão da sociedade moderna, surge a esfera social que se
distingue da esfera privada e da pública, alterando o significado e a importância dessas
esferas na vida dos homens. E com o surgimento de uma sociedade de massas, vários
grupos sociais foram absorvidos por uma sociedade única, tendo a distinção e a
diferença reduzida a questões privadas do indivíduo. Dessa forma, a esfera do social
conseguiu atingir e manter o controle sobre toda a sociedade.
Embora esta “igualdade” estabeleça um mundo comum a todos, os
indivíduos ocupam diferentes lugares, o que faz com que o que está em público seja
visto e ouvido de ângulos diferentes, pois

[...] somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, numa
variedade de aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que os que estão à
sua volta sabem que vêem o mesmo na mais completa diversidade, pode a
realidade do mundo manifestar-se de maneira real e fidedigna (ARENDT,
1999, p. 67).

E esse mundo comum a todos é aquele no qual, segundo Arendt (1999),
ingressamos ao nascer e deixamos ao morrer. Vai além da nossa permanência e
ultrapassa a nossa noção de passado e futuro. É isto o que temos em comum com as
gerações passadas e com as que virão (p. 64-65). Portanto, “se o mundo deve conter
um espaço público, não pode ser construído apenas para uma geração e planejado
somente para os que estão vivos: deve transcender a duração da vida de homens
mortais” (p. 64).
Das três atividades que compõe a vita activa, o labor é a única que não
constrói nem precisa necessariamente de um espaço público para acontecer. Já o
trabalho, ou melhor, o “homo faber”, produz uma esfera pública própria, que se
materializa no mercado de trocas. É lá que ele exibe os produtos fabricados e se
relaciona com outras pessoas através da troca. Nessa relação, passa-se de fabricante
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para dono de mercadorias e se inicia, segundo Arendt (1999), o que Marx chama de
auto-alienação, pois os próprios homens também se tornam mercadorias expostas
como força de trabalho. É na esfera pública que os produtos do trabalho adquirem
valor:
Este valor consiste unicamente na estima da esfera pública na qual as coisas
surgem como mercadorias; e o que confere esse valor a um objeto não é o
labor nem o trabalho, não é o capital nem o lucro nem o material, mas única
e exclusivamente a esfera pública, na qual o objeto surge para ser estimado,
exigido ou desdenhado. O valor é aquela qualidade que nenhuma coisa pode
ter na privatividade, mas que todas adquirem automaticamente assim que
surgem em público (ARENDT, 1999, p. 177-178).

Nesse espaço, as pessoas se encontram pela possibilidade de troca
material. Esta ausência de relacionamentos humanos e supervalorização das relações
de troca são típicos da sociedade comercial e entra em conflito com a terceira
atividade da vita activa – a ação – cujo entendimento é imprescindível para nosso
estudo.
A condição para a ação e o discurso, como já foi dito antes, é a
pluralidade humana, que se apresenta de duas maneiras: na igualdade e na diferença.
Somos iguais enquanto espécie, mas somos únicos enquanto indivíduos, do contrário
não precisaríamos do discurso e da ação para nos comunicarmos: usaríamos apenas
simples sinais e sons, afirma Arendt (1999).
Para a ação, é preciso a presença de outros, portanto, ela jamais se dá no
isolamento. Esta atividade só ocorre entre pessoas, ao agirmos em relação a elas e ao
mundo material “dos quais procedem seus interesses específicos, objetivos e
mundanos” (ARENDT, 1999, p. 195). É a partir desses interesses que construímos o
que Arendt chama de “teia de relações humanas”, tendo como produto “histórias”, as
quais registramos em documentos, monumentos, espaços, objetos de uso ou em obras
de arte, sejam elas escritas, pintadas, ou esculpidas, entre tantas outras formas.
Na ação e no discurso, revelamos nossa identidade e nossos interesses:
“esta qualidade reveladora do discurso e da ação vem à tona quando as pessoas estão
com outras, isto é, no simples gozo da convivência humana, e não “pró” ou “contra” as
outras” (ARENDT, 1999, p. 192). Este ponto é muito importante, pois este “estar
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com” outros se dá por iniciativa própria, sem obrigações, além de precisar de um
espaço para se efetivar – o espaço público – ou “espaço da aparência”. Como acerta
Arendt: “[...] espaço da aparência, no mais amplo sentido da palavra, ou seja, o espaço
no qual eu apareço aos outros e os outros a mim” (p. 211). Só através dessa relação
chegamos à percepção do eu, do outro e do mundo a nossa volta.
Na sociedade moderna, as esferas pública e privada foram engolidas pela
esfera social e em contraposição a esta surge a esfera da intimidade, da subjetividade
humana. Para Arendt, “a intimidade do coração, ao contrário da intimidade da moradia
privada, não tem lugar objetivo e tangível no mundo, nem pode a sociedade contra a
qual ela protesta e se afirma ser localizada com a mesma certeza que o espaço público”
(1999, p. 48). Essa nova situação acarreta uma série de conflitos, pois o que antes fazia
parte da esfera privada vem a público, como as necessidades corpóreas do ser humano,
e o que passa hoje para o privado é o estado de espírito, as emoções e sentimentos
humanos. Nesse sentido, o ser humano moderno não se sente à vontade na sociedade,
mas também não é capaz de viver isolado dela. Surge então uma crise no espaço
público, um esvaziamento, pois poucos são aqueles que se arriscam a expor seus
sentimentos e, também, porque a diminuição da “pluralidade equivale sempre à
supressão da própria esfera pública” (1999, p.233). É nesse momento que a esfera
pública se transforma numa esfera restrita de governo e administração, perdendo o seu
sentido de “espaço da aparência”, no qual a ação e o discurso se davam através da
convivência humana.
Outro grande estudioso da esfera pública que também decretou a crise do
espaço público é Richard Sennett. Em seu livro, intitulado O declínio do homem
público: as tiranias da intimidade (SENNETT, 1988), ele analisa a vida pública e o
espaço público à luz do comportamento humano, discurso e crenças. Para este autor, o
auge da vida pública aconteceu no século XVIII, especialmente nas capitais da
Europa: “À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se redes de sociabilidade
independentes do controle real direto, aumentaram os locais onde estranhos podiam
regularmente se encontrar” (p. 32).
São dessa época a construção de parques urbanos e a abertura de ruas
exclusivas para pedestres, com seus famosos cafés. Depois surgiram os bares e as
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estalagens, todos representando importantes centros sociais. É também deste período a
popularização do teatro e da ópera que antes era exclusividade da elite. Segundo
Sennett (1988), a “classe laboriosa” começa também a usufruir desses espaços
adotando hábitos de sociabilidade, antes atribuídos apenas à aristocracia.
Neste período, os moradores das capitais européias tinham em mente o
que definia a vida pública e a vida privada. Na primeira, havia as exigências da
civilidade2 e na outra as exigências da natureza humana, representada pela família.
Sennett observou em seus estudos que a riqueza e complexidade da relação público e
privado do século XVIII consistiam no fato de que as pessoas não preferiam uma
forma de vida à outra, mas mantinham certo equilíbrio, pois ambas eram importantes
ao construírem uma ampla rede de relações sociais.
No entanto, esse equilíbrio é abalado no século XIX, com a ascensão da
família na sociedade, como lugar da segurança, da ordem e dos valores morais. A
visão da vida pública muda, e o que antes era considerado como espaço potencial de
relações sociais, passou a ser considerado um espaço moralmente inferior ao espaço da
família. É o início da crise da vida pública. Para Sennett (1988), a vida pública se
resume a uma obrigação formal, é a necessidade de um compromisso mútuo enquanto
sociedade, visto que a convivência com estranhos passou a ser uma possibilidade
ameaçadora. As regras de convivência tornaram-se formais, áridas e, muitas vezes,
falsas.
O autor afirma, em concordância com Arendt, que um dos motivos da
crise da esfera pública foi a ascensão da “intimidade”3, que, para ele, é a expressão da
psique humana, com suas idéias, emoções e sentimentos em contraposição ao público.
A preocupação está “em que, quanto mais privatizada é a psique, menos estimulada ela
será e tanto mais nos será difícil sentir ou exprimir sentimentos” (SENNETT, 1988, p.
16). Essa valorização do eu, da própria vida, em detrimento do outro, ou do “estar
2

“Comportar-se com estranhos de um modo emocionalmente satisfatório, e no entanto permanecer à parte deles,
era considerado em meados do século XVIII como um meio através do qual o animal humano transformava-se
em ser social” (SENNETT, 1988, p. 33).
3
“‘Intimidade’ conota calor, confiança e expressão aberta de sentimentos. Mas, precisamente porque acabamos
por esperar tais benefícios psicológicos permeando a gama de nossas experiências e precisamente porque muita
vida social que tem uma significação não pode conceder tais recompensas psicológicas, o mundo exterior, o
mundo impessoal, parece nos decepcionar, parece rançoso e vazio” (SENNETT, 1988, p. 17).
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entre”, tem amplas conseqüências sociais, como o esvaziamento do espaço público,
que passa a ser visto como espaço desprovido de sentido. Para Sennett, este fato está
muito claro na organização do espaço urbano e na atuação de arquitetos, profissionais
que refletem em seus projetos as idéias atuais da sociedade sobre a vida pública. Este
autor cita vários exemplos de edifícios e espaços públicos em Nova York, Londres e
Paris, que são espaços destinados apenas à circulação das pessoas e, principalmente,
de veículos, criando o que ele chama de “área pública morta”, pois lhe foi retirada a
sua função que é a “de mesclar pessoas e diversificar atividades” (SENNETT, 1988, p.
26).
A função do espaço público passa a ser de “derivação do movimento”,
ou seja, de permitir a circulação, o ir e vir numa cidade cada vez mais moderna,
agitada e individualista.
Outra conseqüência importante é o isolamento social que se dá nos
espaços públicos:

O espaço público morto é uma das razões, e a mais concreta delas, pelas
quais as pessoas procurarão um terreno íntimo que em território alheio lhes
é negado. O isolamento em meio à visibilidade pública e a exagerada ênfase
nas transações psicológicas se complementam. Na medida em que alguém,
por exemplo, sente que deve se proteger da vigilância dos outros no âmbito
público, por meio de um isolamento silencioso, compensa isso expondo-se
para aqueles com quem quer fazer contato. A relação complementar existe
então, pois são duas expressões de uma única e geral transformação das
relações sociais” (SENNETT, 1988, p. 29-30).

Dessa forma, a esfera privada passa a ser um refúgio contra “os terrores
da sociedade”. É a idealização da família, como já foi dito, tendo a casa como
materialização da intimidade, da segurança e da expressão máxima dos sentimentos.
Um outro autor a discutir esta questão é Roberto DaMatta (1997),
especificamente tratando do Brasil. Segundo ele, a casa é o lugar da calma, da
hospitalidade, e das relações harmoniosas que nos remete a bons sentimentos, como o
amor, o carinho, a atenção, a compreensão, enfim, é um espaço aquecido pelo “calor
humano”. Por outro lado, temos a rua, que é definida como o inverso da casa e se
materializa na cidade, nos espaços públicos em geral: são os espaços do governo, ou
do povo, que estão sob a administração pública.
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Este autor, ao analisar a relação casa e rua na sociedade brasileira
colonial e seus reflexos na sociedade atual, percebeu a oposição entre essas duas
categorias sociais:

É na rua que devem viver os malandros, os meliantes, os pilantras e os
marginais em geral – ainda que esses mesmos personagens em casa possam
ser seres humanos decentes e até mesmo bons pais de família. Do mesmo
modo, a rua é local de individualização, de luta e de malandragem. Zona
onde cada um deve zelar por si, enquanto Deus olha por todos, conforme
diz o ditado tantas vezes citado em situações onde não se pode mais dar
sentido por meio de uma ideologia da casa e da família (DAMATTA, 1997,
p. 55).

DaMatta observou que além do medo da violência em si, havia, e ainda
há, o receio de ser confundido, mal interpretado, mal visto, passar por indigente, por
pessoa “da vida”, pois em público nunca demonstramos nossos reais interesses e
sentimentos; só nos revelamos na segurança da casa.
Sendo assim, casa e rua não separam apenas dois espaços sociais,
representam atitudes, comportamentos, éticas e visões de mundo particulares que se
refletem nas relações sociais configurando no quadro de isolamento e estranhamento
entre as pessoas nos espaços públicos. Sennett (1988) também chega a essa conclusão,
ao se referir aos espaços públicos da Europa: “passava-se por entre estranhos, ou, o
que é mais importante, por entre pessoas decididas a permanecerem estranhas umas às
outras” (p. 39).
Surge então o silêncio como forma de convivência pública, mais
precisamente em meados do século XIX, em Paris e Londres, depois disseminando-se
pelo Ocidente. Numa sociedade de estranhos, na qual não havia nem se desejava o
diálogo com o outro, o comportamento passou a ser o da observação do movimento,
dos lugares, das pessoas; o que Balzac (apud SENNETT, 1988, p. 43) chamou de
“gastronomia dos olhos”: “a pessoa está aberta para tudo e nada rejeita a priori de sua
esfera de ação, contanto que não tenha de se tornar um participante ou envolver-se
numa cena”.
Para Sennett (1988), o isolamento, o silêncio e o medo de mostrar os
sentimentos, são sintomas de uma crise que atravessou o século XIX e marcou o fim
da vida pública. Arendt (1999), que também decretou este fim, comenta que a esfera
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pública facilitava o encontro entre pessoas e ao mesmo tempo permitia a diferenciação
de idéias e interesses, pois “ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que
todos vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado da vida pública”
(ARENDT, 1999, p. 67). Porém, numa sociedade de massa, a esfera pública perde esta
capacidade e o ponto de vista passa a ser homogeneizado.
O que vai contribuir ainda mais para o agravamento deste quadro,
segundo Sennett (1988), é a mídia, que tornou o contato pessoal desnecessário. Apesar
da crise da vida pública ter começado muito antes do surgimento do rádio e da
televisão, esses aparelhos são considerados por este autor como aparelhos íntimos, no
sentido de que os usamos, na maioria das vezes, em casa, a sós ou com a família, e não
podemos responder a eles, apenas desligá-los. Não há diálogos, mas aquela já citada
“gastronomia dos olhos” de Balzac: “para o espectador, o rádio e a tevê não permitem
interrupção da platéia. Se, se começar a reagir enquanto o político [ou qualquer outro
programa] estiver no ar, perde-se parte daquilo que ele dirá em seguida. É preciso ficar
em silêncio para que alguém nos dirija a palavra” (SENNETT, 1988, p. 245). É a
lógica da passividade, do silêncio e do isolamento: vemos e escutamos de tudo, mas
interagimos cada vez menos com os outros.

1.3 Espaço público e cidadania no Brasil

Não é fácil falar de espaço público na geografia brasileira, pois há
poucas pesquisas sobre essa temática. Mas, podemos destacar três importantes
trabalhos realizados acerca do espaço público no Brasil: O mundo das calçadas: por
uma política de espaços públicos em São Paulo, tese de livre docência de Eduardo
Yázigi (1997); A condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade, de Paulo César
da Costa Gomes (2002, com uma segunda edição de 2006); e O espaço público na
cidade contemporânea, de Ângelo Serpa (2007). É com base nessas obras que
analisaremos o espaço público brasileiro.
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O espaço público é marcado por conflitos entre o que é antigo e o que é
novo, tanto no que diz respeito às formas, às funções e às estruturas4, como na esfera
da vida, do cotidiano e dos valores, ou seja, nas relações socioespaciais que se
estabelecem na cidade. Portanto, para entendermos o espaço público devemos observar
não só sua dimensão física, como também a simbólica.
Os atributos de um espaço público dizem respeito à relação direta que
têm com a vida pública. “Para que esse ‘lugar’ opere uma atividade pública é
necessário que se estabeleça, uma co-presença de indivíduos” (GOMES, 2006, p. 160).
Para Yázigi (1997, p. 191):

O domínio geográfico do espaço público é extenso: todo sistema de
arruamento para a circulação local e regional; as vias férreas; os edifícios e
terrenos afetados diretamente ao público ou a um serviço público; as
servidões; os domínios públicos marítimo, aéreo, fluvial, mobiliário...
Muitos dos quais, ainda que de administração terceirizada, não deixam de
pertencer ao Estado.

Nesse sentido, fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada, o
local, a praça, a rua, a praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos ao
acesso5 e participação de qualquer tipo de pessoa, independentemente de classe,
gênero, raça ou crença. Segundo Gomes (2006, p. 162), “essa condição deve ser uma
norma respeitada e revivida, a despeito de todas as diferenças e discórdias entre os
inúmeros segmentos sociais que aí circulam e convivem, ou seja, as regras do convívio
e do debate devem ser absolutamente respeitadas”. E, simbolicamente, o espaço
público é representado pela tensão entre a pluralidade, a diferença e a individualidade
perante o outro, no uso do espaço.
Dessa forma, a acessibilidade ao espaço público não é só física, mas
também simbólica, pois a escolha e o uso que é feito do espaço são repletos de
4

Santos (1985) sugere quatro categorias de análise do espaço: forma, função, estrutura e processo. Essas
categorias devem ser analisadas conjuntamente. A forma é o aspecto visível, exterior de um objeto ou um
conjunto destes. Os objetos observados na pesquisa são as praças na cidade de Natal. A função é a atividade ou
papel desempenhado pelos objetos, no caso da pesquisa, o lazer. Segundo Corrêa (2001, p. 29), “estrutura diz
respeito à natureza social e econômica de uma sociedade em um dado momento do tempo: é a matriz social onde
as formas e funções são criadas e justificadas”. E o processo é o movimento de transformação da estrutura que
por sua vez refletirá nas formas e funções dos objetos.
5
“O livre acesso pressupõe a não-exclusividade de ninguém ou de nenhum uso diferente daqueles que são os de
interesse comum” (GOMES, 2006, p. 177).
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significações para o grupo ou indivíduo que o freqüenta É o espaço “da reprodução de
diferentes idéias de cultura, da intersubjetividade que relaciona sujeitos e percepções
na produção e reprodução dos espaços banais e cotidianos” (SERPA, 2007, p. 09).
Para Carr (apud YÁZIGI, 1997, p. 197), um bom espaço público tem de
ser compreensivo, democrático e significativo:
Espaços compreensivos então, seriam os manejados para atender as
necessidades de seus usuários (conforto, relax, participação ativa e
passiva com os outros, contemplação de elementos naturais, etc.);
democráticos, seriam os espaços aptos a proteger os direitos dos
grupos usuários, um lugar de agir mais livremente do que nas
limitações de uma casa ou do trabalho – limitado apenas pelos
direitos dos outros; ele ajuda as pessoas a viverem juntas. Finalmente,
espaços significativos são os que levam as pessoas ao
estabelecimento de fortes ligações entre suas vidas e o mundo maior,
segundo suas condições físicas, culturais, sociais, psicológicas...
[Grifo do autor].

Trata-se, então, de uma área onde pode haver a mistura social, pois
diferentes segmentos, com diferentes expectativas e interesses, poderiam usá-la,
ultrapassando suas diversidades concretas. Gomes (2006, p. 164) resume dizendo que:
“o espaço público é assim a mise-en-scène da vida pública, desfile variado de cenas
comuns onde nos exercitamos na arte da convivência”. Mas ele também é um lugar de
conflitos, de problematização da vida social e, sobretudo, é o terreno onde esses
problemas são assinalados e significados. O autor identificou cinco grandes problemas
que interferem no uso e conservação dos espaços públicos no Brasil: a apropriação
privada dos espaços comuns, a progressão das identidades territoriais, o
emuralhamento da vida social, o crescimento das ilhas utópicas, e o abandono.
O primeiro problema, “a apropriação privada dos espaços comuns”, é
bastante amplo, envolvendo ocupações físicas, materiais e simbólicas. A abrangência
também varia, podendo ser de uma calçada, praça ou ruas. Como exemplos de
ocupações, temos o comércio informal através de camelôs, com suas banquinhas, que
dominam as calçadas dos bairros comerciais, impedindo a livre circulação dos
pedestres; bares que usam as calçadas como extensão de seus serviços, com mesas e
cadeiras espalhadas, muitas vezes até na própria rua, dificultando também a circulação
de veículos; guardadores de carros, também conhecidos como flanelinhas, que
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dominam ruas inteiras cobrando alto pelo serviço, com grande poder sobre o espaço,
conquistado muitas vezes através da intimidação.
Os exemplos acima citados são mais visíveis no cotidiano, mas existem
outros, mais sutis ou mesmo mais escondidos da vista da maioria da população: os
condomínios fechados, por exemplo, que permitem o acesso apenas para aqueles que
lá residem, excluindo da cidade ruas, praças e áreas de lazer (SILVA, 2005). A esse
tipo de ocupação, Serpa (2007) denomina de “invasões de colarinho branco”, em seus
estudos em Salvador/BA, e apresenta também outro fato: escolas, faculdades
particulares e comércios em geral que, sorrateiramente, estendem seus muros além do
permitido, ocupando assim áreas de uso comum.
O segundo problema é o que Gomes (2006) chama de “progressão das
identidades territoriais”, que se refere ao espaço como objeto de conflitos entre
diversos grupos, que querem estabelecer um território de domínio, em oposição aos
demais, tornando o espaço praticamente “particular”. Por exemplo, prostitutas que
disputam espaço com travestis em alguns pontos das cidades brasileiras; gangues e
torcidas organizadas, que dominam de ruas até bairros inteiros.
O terceiro problema é “o emuralhamento da vida social”. Segundo
Gomes (2006, p.182), o “homem moderno dispõe de variados recursos para
transformar-se em invisível e, portanto, inacessível para o contato social”. Isso
significa que há uma tendência de evitar o contato com o outro, principalmente com o
desconhecido. As residências das classes média e alta são cada vez mais protegidas,
fechadas, e o acesso à rua só se dá através de veículos particulares. Essas residências
também estão equipadas com tecnologias de comunicação que permitem a conecção
com o mundo, inclusive, fazer compras, negócios, assim como ter acesso à diversão e
ao lazer. O uso do espaço público se restringe assim à circulação, preferencialmente de
automóvel.
O quarto problema é “o crescimento das ilhas utópicas”, que é a negação
da própria cidade ao se tentar criar um espaço “ideal”, “limpo”, sem pobreza, violência
ou os inúmeros problemas que as cidades brasileiras enfrentam. Esses espaços,
condomínios de alto padrão, vendem “paz”, lazer e status, pois, nessas ilhas, só
convivem “iguais”. Fecham-se os olhos para os problemas urbanos. Nessa lógica, é
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mais cômodo recriar espaços do que reivindicar por melhorias e ter que dividi-las com
a população em geral: “Esses espaços, cópias da cidade, funcionam de fato como a sua
antítese, na medida em que recusam a diferença, a liberdade de entrada, a possibilidade
do encontro com o diverso, a construção de uma verdadeira individualidade dentro de
uma coletividade variada e múltipla” (GOMES, 2006, p. 188).
O quinto e último problema trata do “abandono” do espaço público, não
só por parte das classes de maior poder aquisitivo, como foi acima discutido, mas pela
população em geral, que vê o “público” como algo de má qualidade (seja serviço ou
equipamento público) e voltado para as classes de menor poder aquisitivo. Gomes
enfatiza esta questão ao afirmar que:
Abandonados pelos poderes públicos e pela população que mais
efetivamente dispõe dos meios de exercer e reclamar a cidadania, os espaços
públicos se convertem em terra de ninguém, sem regras de uso, perdem sua
característica fundamental, ou seja, a de terreno de convivência, associação
social, encontro entre diferentes, ou, em uma palavra, espaço democrático.
Desgaste, sujeira, desrespeito e invasões, são, pois, algumas das
características freqüentes nesse tipo de espaço, sem que isso gere de fato
uma reação efetiva da população (GOMES, 2006, p. 185-186, grifo do
autor).

Há ainda problemas referentes ao planejamento e design de espaços
públicos, em particular a praça e os parques, como trata Yázigi (1997):
[...] os designers costumam se esquecer de necessidades humanas
básicas, como as de conforto, relax e descoberta, pouco se deixando
para a imaginação do usuário. O resultado são espaços frios e
desinteressantes. Este seria o perigo de designs puramente geométricos
ou implacáveis na busca de um conceito abstrato, sem propósitos
sociais (YÁZIGI, 1997, p. 197).

Para Gomes, todos os problemas enumerados repercutem seriamente na
sociedade. Para ele, está havendo um “encolhimento do espaço público”, e
simultaneamente, um “recuo da cidadania6”. Cidadania representa aqui o

6

“Estamos nos referindo a uma cidadania que é praticada no cotidiano, no espaço concreto do dia-a-dia. Trata-se
de um pacto social que é vivido concretamente nos espaços de convivência social, que estabelecem normas de
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reconhecimento de si e do outro na sociedade. Trata-se de ver a si próprio como
indivíduo e coletividade e estar ciente do que tudo isso implica, enquanto direitos e
deveres estabelecidos. Segundo Santos (1988, p. 7), “a cidadania é uma lei da
sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com a força de se ver
respeitado contra a força, em qualquer circunstância”.
Entretanto, a cidadania não pode ser um estado de espírito ou uma
declaração de intenções, pois a realidade da vida na cidade é desigual:
[...] o lugar interfere diretamente no valor de cada indivíduo, ou seja, cada
homem vale pelo lugar onde se encontra. Seu valor como produtor,
consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. E isso se dá
independente da personalidade, virtualidade ou qualquer outro diferencial na
formação individual; as oportunidades não são as mesmas. A possibilidade
de ser mais ou menos cidadão vai depender, em larga escala, do ponto do
território onde se está (ANDRADE, 1996, p.142).

A cidadania envolve as dimensões social, jurídica e política. Para ser
respeitada e mantida pelas gerações seguintes, para ter eficácia e ser fonte de direitos,
ela deve se consolidar em leis, mediante dispositivos institucionais que assegurem a
sua legitimidade (SANTOS, 1988). Por outro lado, Andrade (1996, p.142) diz que “a
existência exclusiva de boas leis não assegura uma sociedade democrática e/ou
constituída de dignidade. É necessário que haja participação ativa da população diante
da sua existência”. O espaço vivido consagra desigualdades e injustiças, daí a grande
importância da participação popular nas discussões e decisões sobre a cidade, senão
corremos o risco de termos espaços sem cidadãos, mas apenas consumidores. Isso
acontece quando “a educação, a moradia, a saúde, o lazer, aparecem como conquistas
pessoais e não como direitos sociais” (SANTOS, 1988, p. 127).
É nesse sentido que os serviços e objetos públicos deixam de ser deveres
sociais e passam a ser vistos como mercadoria, cujo acesso se dá por pagamento
individual. Confunde-se individualidade (personalidade, presença) com individualismo
(egocentrismo). E é na carência imposta e vivida nas grandes cidades, tanto de infraestrutura como de serviços, que a população, não só de baixa renda, percebe o
comportamento, limites de práticas, negociação de interesses etc. Em poucas palavras, estamos nos referindo às
práticas que caracterizam os espaços públicos da cidade” (GOMES, 2006, p. 188-189).
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tratamento que lhe é dado pelo poder público. Emerge então o pensamento crítico
sobre a cidade – primeiro passo à cidadania.
O Estado, por sua vez, é responsável pela elaboração e execução de
políticas públicas que devam atender às reivindicações da sociedade. Partindo desse
princípio, ficou estabelecido, na Constituição Federal de 1988, um conjunto de
princípios e normas direcionadas a uma política urbana voltada para ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo assim o bem-estar de seus
habitantes. A Constituição deu autonomia aos municípios quanto à elaboração de sua
política urbana, através do Plano Diretor, instrumento básico do desenvolvimento
urbano, que estabelece, através de normas, “os limites, as faculdades, as obrigações e
as atividades que devem ser cumpridas pelos particulares referentes ao direito de
propriedade urbana” (SAULE JUNIOR, 1998, p. 56).
Um dos princípios do Plano Diretor que destacamos aqui é a
participação pública e democrática de todos os segmentos da sociedade –
principalmente da população mais carente que sempre foi excluída das decisões – em
todo o processo do planejamento até a sua aplicação e fiscalização. Para Ribeiro e
Cardoso (2003), promover a participação de representantes da população, inclusive da
população de baixa renda, no processo de elaboração de planos diretores, pode ser uma
forma de expressão dos verdadeiros interesses da sociedade.
É dentro desse pensamento que acreditamos na cidadania construída
espacialmente, e ela se dá através da apropriação territorial de espaços públicos, não
como propriedade privada do espaço, fatiado e vendido aos pedaços como mercadoria,
mas uma apropriação no sentido de seu uso social, ou seja, da apropriação dos espaços
públicos pelo uso de toda a sociedade e não apenas para poucos. “O direito à cidade se
realiza nas possibilidades reais de apropriação, pela subordinação do valor de troca ao
uso (e não o contrário), da constituição da cidade enquanto espaço de criação
superando a contradição ‘usuário-usador’” (CARLOS, 2004, p.32). O usuário é
entendido como o consumidor do espaço mercadoria, sem nenhuma ligação com ele e
o usador como o cidadão que vive o espaço plenamente, consciente de seus direitos e
deveres sobre o mesmo.
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Andrade (1996, p.143) nos explica de forma muito clara essa
contradição, usando outros termos:
O cidadão imperfeito [usuário] abdica de sua potencialidade e se satisfaz por
completo no seu papel sempre crescente de consumidor. É necessário que o
indivíduo seja também cidadão capaz de desafiar os mandamentos do
mercado, tornando-se assim consumidor imperfeito [usador], porque
insubmisso a certas regras impostas de fora dele mesmo. [...] Os efeitos
dessa situação estão explícitos na relação da cidade para com o lazer.
Acostumados a ser meros consumidores aceitamos que os espaços públicos,
típicos da vida urbana se tornem impunemente privatizados.

Essa autora traz para a discussão a relação da cidade com o lazer, pois
este tem no espaço público, seja ele praça, rua, campinho etc., seu lugar legítimo na
cidade, como veremos no próximo tópico.

1.4 Espaço público e lazer

Entendemos lazer, do ponto de vista de Marcellino (2001), como cultura
vivenciada no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares,
sociais, combinando os aspectos tempo e atitude. O emprego do tempo livre, do tempo
não dedicado ao trabalho, é o tempo para o lazer.
O lazer, segundo Dumazedier (apud YURGEL, 1983, p. 18),

é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se dar de pleno
grado, seja para se abandonar, seja para se divertir, seja para desenvolver
sua participação social voluntária, ou sua formação desinteressada, depois
de estar livre de todas as suas obrigações profissionais, familiares ou
sociais.

Esse tempo, cada qual deve preencher a seu modo, de acordo com seu
estilo de vida pessoal e segundo os costumes do grupo a que pertence. “A própria
origem da palavra LAZER patenteia esta variedade de opções; vem do latim LICERE,
ser permitido, isto é, ser lícito escolher a maneira de o aproveitar” (BAUZER apud
YURGEL, 1983, p. 18; grifo do autor).
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Segundo Dumazedier (1980) e Camargo (1986), o lazer pode ser
classificado de seis maneiras: social, turístico, artístico, físico-esportivo, intelectual e
manual. O lazer pode apresentar mais de uma dessas características, dependendo do
tipo de prática. Apresenta também várias funções:
[...] de diversão pura onde o eu e a experiência vivida são uma coisa só; de
descanso ou recuperação das energias gastas nas atividades cotidianas (não
só como descanso, mas também como compensação do trabalho) e de
desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade: o ser evolui dentro e
com a comunidade (MÜLLER, 2002, p. 12, grifo do autor).

O lazer deve ser analisado como um direito social do cidadão brasileiro,
assegurado no Artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil7, de 1988,
e um serviço obrigatório por parte do poder público, lembrando que esse direito
também acarreta deveres e responsabilidades por parte dos usuários.
A atualidade, como já foi dito anteriormente, é marcada por novas
formas de lazer, que mantêm as pessoas dentro de casa, como televisão, videogames,
videocassete, DVDs, Internet, entre outros. A crescente violência urbana que cresce e
se apodera dos espaços públicos também corrobora para a prática de lazer em lugares
fechados, diminuindo a possibilidade do encontro, da sociabilidade. Os espaços
públicos tornam-se espaços de medo, de estranhamento e distanciamento. Dessa forma
a sociedade e o poder público perdem o interesse pelo espaço. O resultado disto é uma
grande carência de infra-estrutura de lazer que não só integre a sociedade, mas que
sejam interessantes e convidativos ao uso.
Outra problemática é a transformação do lazer em mercadoria
(MÜLLER, 2002). Arendt (1999, p. 139) discute duas problemáticas em relação ao
lazer: inicialmente, como contrapartida a todas as “atividades sérias”, ou seja, ao
trabalho, o lazer era considerado atividade desnecessária para a vida do indivíduo,
assim como para o processo vital da sociedade; e, na modernidade, “o grave problema
do lazer” é estar estreitamente relacionado ao consumo. Em suas palavras: “[...]

7

Art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desempregados, na forma desta Constituição.”
(<www6.senado.gov.br/con1988/CON1988_31.12.2003/CON1988.htm> em 20/04/08).
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produzir um número suficiente de oportunidades para a exaustão diária e para manter
intacta a capacidade humana de consumo” (1999, p. 144).
Santos (1988, p. 48), nessa mesma linha, diz:

Temos que comprar o ar puro, os bosques, os planos de água, enquanto que
se criam espaços publicizados, como os playgrounds [...]. O lazer na cidade
se torna o lazer pago, inserindo a população no mundo do consumo. Quem
não pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, fica
excluído do gozo desses bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais.

Para Andrade (1996, p.144), o próprio tempo livre passa a se constituir
como mercadoria.
O trabalhador citadino tem seu tempo cotidiano profundamente disciplinado,
em que o seu lazer deve obedecer a rígidas regras de comportamento, assim
como de locais para se efetivar. Criou-se uma distinção importante entre
lazer e ócio, com valorização positiva do primeiro ao passo que o segundo
passou a significar algo extremamente prejudicial e ameaçador à ordem do
capitalismo. As transformações urbanas (crescimento e/ou densificação
populacional) também geram carência por espaços onde se possa vivenciar o
lazer. Assim surge um cidadão sem espaço, sem locais onde possa usufruir
esse seu importante direito ao descanso.

Além do “cidadão sem lugar”, existe o “não-cidadão” (SANTOS, 1988),
que confunde direitos com privilégios. Segundo Scarin (1996, p. 188), “temos uma
cidade onde a dinâmica é do parcelamento mercantil do espaço, transportes coletivos
ruins, espaços públicos privatizados, espaços privados publicizados e cooptação do
tempo livre pelo lazer pago”. Esse autor, também destaca que “a satisfação chega por
meio do mercado, o qual não satisfaz as necessidades da sociedade ou da cidade como
um todo e sim as necessidades da acumulação do capital, como a forma atual de
reprodução da sociedade” (p. 193).
Expostos nas vitrines das lojas e shoppings, a mercadoria e seus signos
criam um novo modelo de vida. Esses espaços substituem o lazer, na verdade,
transformam-se em espaços de lazer, revelando “uma nova forma de empregar o
tempo num novo tipo de espaço que redefine o sentido do tempo e do espaço da vida”
(CARLOS, 2004, p. 62). Nesse sentido, a mudança das relações espaço-tempo acarreta
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grandes mudanças nos costumes e hábitos sem que as pessoas percebam, pois “as
inovações são aceitas de modo gradual, quase despercebidas, embrulhadas pela
ideologia que aponta a degradação do cotidiano” (p. 62). A manipulação da vida
cotidiana é evidente, passando a ser programada pela mídia: “os jornais e revistas
explicam as pessoas como se vestir, como agir em determinadas situações, aonde
passar as férias, que lugares freqüentar, como se relacionar com os outros, como
educar os filhos, aonde comprar, como empregar o tempo livre, etc., etc.” (p. 61).
O processo de constituição da sociedade atual está sinalizado pelo
distanciamento e estranhamento do homem com o outro, o fim das relações de
vizinhança, o esfacelamento das relações familiares, a mudança das relações das
pessoas com os objetos e com a natureza, entre outros fatores. A vida cotidiana era
invadida pela arte, onde os objetos materiais traziam consigo a marca do conjunto da
sociedade, uma história presente (CERTEAU, 1999). A destruição de espaços
significativos como bairros, ruas, praças, entre outros, quebra os referenciais das
vivências, as marcas do passado histórico na e da cidade, empobrecendo a vida e a
relação com o lugar, este entendido como espaço “onde estão os homens juntos,
sentindo, vivendo, pensando, emocionando-se” (SANTOS apud ARROYO, 1996,
p.56).
Na lógica do espaço público de lazer como mercadoria, Serpa (2007)
observa que não só nas grandes cidades brasileiras, mas em todo o mundo ocidental, a
concentração de investimentos está ocorrendo em espaços públicos que sejam
“visíveis”, principalmente em áreas de potencial turístico, ou seja, privilegiam os
possíveis visitantes e desprezam os moradores das cidades; pior, preferem até que
estes nem os freqüentem. Segundo esse autor, esta é uma das razões para a falta de
interesse e de investimento em praças, largos e jardins que se encontram nos bairros
residenciais, principalmente os de baixa renda.
Essa característica atual é bem clara na cidade de Natal, como foi
constatada por Lima (2006):

Os espaços públicos visíveis ao turista são mais bem cuidados, existindo
ajardinamento, calçadas e iluminação, enquanto os locais internos dos
bairros são mobiliados ou modificados com elementos inadequados ao
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usuário e não contemplam as peculiaridades da própria evolução contínua
do espaço urbano de Natal (p. 126).

Isso significa que a localização dos espaços públicos de lazer na cidade
vai determinar a sua importância para a paisagem que está sendo vendida e
consequentemente influenciar na sua conservação8.
Verificou-se também a má distribuição de espaços públicos de lazer
entre os bairros de Natal, principalmente nas regiões de menor poder aquisitivo,
inclusive com bairros que não têm nenhum tipo de espaço para o lazer. E os espaços
existentes foram planejados e construídos sem a consulta à população quanto aos seus
interesses e expectativas, o que os tornam, muitas vezes, espaços sem significação.
Assim, segundo Lima (2006, p. 218):

Em Natal não existe uma política pública de lazer que atue como guia dos
projetos e ações. Seus programas encontram-se desvinculados das
demandas e não permitem a democratização dos diversos tipos de lazer por
todos os moradores dos diversos bairros da cidade, provavelmente por não
terem partido de um diagnóstico de necessidades, que apontasse as
diretrizes a serem seguidas em prol do lazer como componente do direito à
cidade.

De maneira geral, a pesquisa de Lima caracterizou os espaços públicos
de lazer de Natal como espaços insuficientes e desigualmente distribuídos pela cidade;
de difícil acesso em alguns bairros; com equipamentos precários e quase sempre sem
manutenção; inseguros e sem atividades lúdicas dirigidas. Apontou também formas de
uso inapropriadas com a função original de promover o lazer e destacou a omissão da
população em relação à cobrança não só por novos espaços, mas em relação à
manutenção e animação dos espaços públicos de lazer (LIMA, 2006, p. 218).
Como vimos, o público e o privado se transformaram no decorrer da
história e acarretaram conseqüências significativas na forma, no uso e na função dos
espaços públicos na cidade. O próprio significado destes termos é múltiplo, e
convivemos com essa complexidade. Já o entendimento que temos de espaço público
é, sem dúvida, a sua condição de acesso livre e a presença de outros.

8

Lima (2006) considera como espaços públicos de lazer a praia, os calçadões, as praças e as quadras esportivas.
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Apesar da constatação do declínio do espaço público, do seu
esvaziamento e conseqüente abandono, observamos que o mesmo passa a ser, na
cidade atual, um espaço extremamente necessário em meio ao caos urbano, não só pela
possibilidade de favorecer a prática do lazer, mas por proporcionar espaços abertos e
de livre circulação.
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2 A PRAÇA: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Definido como espaço público ou espaço aberto de uso comum, a praça
é um espaço fundamental para a vida urbana. Quanto à sua função, cada praça tem sua
especificidade, dependendo tanto do contexto histórico, quanto da sua localização na
cidade, como bem define LEITÃO (2002, p. 21):

Historicamente, as praças sempre desempenharam funções diversas.
Definidas como espaços abertos de uso comum, elas foram ponto de
encontro pessoal, local de reuniões públicas, espaços para realização de
espetáculos, local para execuções de condenados à morte, espaços cívicos
destinados à realização de discursos marcadamente políticos, espaços para
contemplação de prédios públicos importantes, espaços onde se colocavam
as estátuas e os monumentos, espaços verdes destinados ao lazer e à
contemplação, etc.

A função da praça, portanto, está diretamente ligada ao contexto
histórico em que a observamos. A função se altera junto com as mudanças sociais e
históricas. Neste sentido, é de suma importância compreender a gênese e a evolução
das praças no Brasil e os modelos que influenciaram a produção desses espaços em
nosso país para, assim, entendermos a produção de praças em Natal.

2.1 A praça medieval e a praça colonial brasileira

A cidade medieval é marcada por um grande aglomerado de ruas
tortuosas e estava, geralmente, protegida por muralhas. A irregularidade no traçado
dessas cidades se dava, na maioria das vezes, pela irregularidade do sítio, que oferecia,
assim, vantagens na hora da defesa. Além disso, para as técnicas de construção da
época, era mais fácil seguir a geomorfologia do terreno, a natureza, como explica
Mumford (1961, p. 63): “Muitas das irregularidades que sobrevivem das plantas
medievais são devidas aos rios que foram cobertos, às árvores que foram cortadas, aos
obstáculos naturais que outrora demarcavam as propriedades rurais”. Outra razão da
não regularidade das ruas era que estas serviam mais como vias de comunicação do
que como vias de transporte, e os percursos eram feitos a pé, a cavalo ou em veículos
de tração animal. É importante ressaltar que havia cidades com traçados regulares,
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construídas em terrenos relativamente planos, mas a maioria apresentava as
características aqui expostas.
As casas na cidade medieval, em geral, eram construídas umas ao lado
das outras, sem recuo lateral e frontal, com a porta diretamente para a rua, mas
apresentando amplos quintais nos fundos, nos quais havia hortas e pomares – os
hábitos rurais eram ainda muito fortes nesses núcleos urbanos.
No centro da cidade medieval havia a igreja principal ou catedral, que se
destacava das outras edificações pelo seu tamanho, pelas suas torres imponentes, que
representavam o poder da Igreja nesse período da história9. Em frente à igreja, situavase a praça do mercado, que além de ser o lugar do comércio, como o nome diz,
também servia para eventos públicos: “era no adro10 da catedral que os oratórios eram
encenados; era dentro da praça que as guildas11 armavam os seus palcos para a
representação dos seus autos sacramentais; era ali que os grandes torneios de justas se
realizavam” (MUMFORD, 1961, p. 65).
Dependendo do tamanho da cidade, podia haver outras praças de
mercado, mas a mais importante, para a qual convergia grande número de atividades e
pessoas, era a praça em frente à igreja. Segundo Zucker (apud ROBBA; MACEDO,
2003, p. 21), a praça na cidade medieval possuía de uma a cinco funções diferentes:

[1] praças de mercado – onde acontecia toda a atividade comercial da
cidade, normalmente estabelecida em lugar de grande movimento, às vezes
na própria rua principal ou em alargamentos adjacentes a ela; [2] praças no
portal da cidade – em geral praças triangulares, de onde partiam duas ou
três ruas para o centro. Eram áreas de passagem e distribuição de tráfego;
[3] praças como centro da cidade – praças implantadas no centro do
povoado, em comunidades novas; [4] adros de igrejas (parvis) – espaços
em frente às igrejas, onde os fiéis se reuniam para as atividades religiosas,
procissões, missas ao ar livre, e onde ficavam os cristãos-novos, que não
podiam entrar na igreja; [5] praças agrupadas – pequenos espaços de
conexão entre praças de mercados e adros de igrejas. [Grifo nosso].

9

“Na Europa Ocidental, após a queda do Império Romano, a única instituição poderosa e universal era a Igreja.
O ser membro dessa associação era uma constante fonte de vida e bem-estar; e ser desligado da sua comunhão
era castigo tamanho que, até o século dezesseis, os próprios reis tremiam diante dela” (MUMFORD, 1961, p. 3738).
10
Os adros eram os pátios externos localizados em frente e/ou no entorno de igrejas, conventos e irmandades
religiosas.
11
Associação que agrupava, em certos países europeus da Idade Média, pessoas com interesses comuns, como
negociantes, artesãos e artistas.
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É nesse contexto histórico que o Brasil é colonizado e como não poderia
deixar de ser, a cidade colonial brasileira surge e cresce com base na cidade medieval
européia, tendo como marco inicial e central, uma igreja católica. Em volta dessa
igreja, eram construídos, aos poucos, edifícios públicos, comerciais e casarios que
delimitavam o adro da igreja, primeiro espaço público constituído na colônia.
Segundo Robba e Macedo (2003, p. 19), o adro da igreja dá origem à
praça no Brasil: “conforme a povoação cresce, o adro da igreja se consolida como um
elo entre a comunidade e a paróquia, o mais importante pólo da vida e o centro da vida
sacra e mundana, pois atrai para seu entorno as mais ricas residências, os mais
importantes prédios públicos e o melhor comércio.”
Como exemplo de praça que se originou no adro de uma Igreja, temos o
Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador-BA, como podemos
ver na Fotografia 1.

Foto: olhares.aeiou.pt

Fotografia 1 – Largo do Cruzeiro de São Francisco em Salvador/BA

A cidade de Natal está inserida nessa lógica, tendo sido fundada em
1599, onde hoje se encontra a Praça André de Albuquerque. O local foi
estrategicamente escolhido pela visibilidade que tinha do Rio Potengi até a sua foz,
que era a porta de entrada para a cidade naquela época, tendo-se assim um maior
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controle da área, evitando a entrada de invasores e garantindo a colonização definitiva
dessa região (CASCUDO, 1980), como podemos observar no Mapa 1.

Fonte: MIRANDA (1981)

Mapa 1 – Cidade de Natal no século XVIII,
com destaque para a localização da Praça André de Albuquerque

De acordo com o modelo de cidade medieval apresentado, o relevo local
orientou a construção de casas contíguas e ruas estreitas na cidade de Natal. A Praça
André de Albuquerque era configurada pelos edifícios ao seu redor: a igreja matriz, o
pelourinho, a cadeia e o erário (MIRANDA, 1999). Apesar da importância da praça
(também chamada, na época, de Largo da Matriz) como lugar central para o qual
convergiam atividades religiosas e cívicas, Oliveira (2000, p. 22) afirma que lá não
havia mobiliário de praça, apenas o largo demarcado e que, somente em 1896, houve
um projeto paisagístico, com alamedas de palmeiras e um jardim central (que não foi
executado). Mais tarde, em 1907, o arquiteto Herculano Ramos projeta a praça com
“um pavilhão central contornado por largo passeio, aterros e nivelamento de terra. Foi
ainda construído um coreto em ferro batido, contendo um porão utilizado para
depósito de limpeza da praça” (BARBOSA, 1995, p. 24), que ficou até as
comemorações dos 400 anos da cidade, quando foi promovido concurso público para a
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escolha de um novo desenho para a praça. As Fotografias 2 e 3 ilustram a Praça
André de Albuquerque após a execução do projeto de 1907.

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 2 – Praça André de Albuquerque em 1907

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 3 – Vista lateral da Praça André de Albuquerque em 1907
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Atualmente, essa praça apresenta-se bem cuidada, arborizada, com
mobiliário relativamente bem conservado (Fotografia 4), recebendo tratamento
especial – possui funcionário da prefeitura fixo para a sua manutenção –, porque, além
do valor histórico em si, a praça é circundada por prédios também de grande valor
histórico e arquitetônico para a cidade de Natal, como a Igreja Nossa Senhora da
Apresentação (antiga igreja matriz), o Memorial Câmara Cascudo (antigo erário), o
Instituto Histórico e Geográfico; e, nas suas proximidades, têm-se ainda o Palácio da
Cultura (antiga sede do governo), o Museu Café Filho, a Igreja do Rosário e a Igreja
de Santo Antônio, a Prefeitura de Natal, a Casa e a Praça Padre João Maria, entre
outros.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 4 – Imagem atual da Praça André de Albuquerque

Apesar de haver semelhança na estrutura das cidades coloniais
brasileiras com algumas cidades medievais européias, havia uma diferença quanto à
função e, consequentemente, aos usos e apropriações feitas nos espaços livres públicos
no Brasil colonial. Para Robba e Macedo (2003, p. 22), havia “uma sobreposição dos
usos correntes nos largos e terreiros em comparação às funções atribuídas às praças
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medievais”12. Na praça colonial (também chamada de largo, terreiro ou rocio),
podiam-se encontrar todas as funções acontecendo no mesmo espaço, como retrata
Marx (apud ROBBA; MACEDO, 2003, p. 22).

Os templos, seculares ou regulares, raramente eram sobrepujados em
importância por qualquer outro edifício, nas freguesias ou nas maiores vilas.
Congregavam os fiéis, e os seus adros reuniam em torno de si as casas, as
vendas e quando não o paço da câmara. Largos, pátios, rocios e terreiros,
ostentando o nome do santo que consagrava a igreja, garantiam uma área
mais generosa à sua frente e um espaço mais condizente com o seu
frontispício. Serviam ao acesso mais fácil dos membros da comunidade, à
saída e ao retorno das procissões, à representação dos autos-da-fé. E, pelo
seu destaque e proporção, atendiam a atividades mundanas, como as de
recreio, de mercado, de caráter político e militar.

É a partir desses múltiplos usos da praça colonial brasileira que
percebemos a sua importância para a cidade, tanto do ponto de vista territorial
(centralidade) como do ponto de vista social, pois era para esse espaço que a
população convergia e era nesse espaço que ela interagia.

2.2 A praça nos séculos XVII e XVIII

Foi na Europa do século XVII que houve uma grande mudança na praça,
tanto no seu desenho como na função que passa a exercer na sociedade. As mudanças
se deram em duas linhas gerais diferentes: em Roma e depois em Paris, surgiu a praça
como monumento por si só, ou praça monumental (também chamada de praça seca),
ampla, aberta, grandiosa; e em Londres, a praça como museu da natureza, com toda a
sua exuberância. Ambas mudaram a forma de se conviver em público e influenciaram
a construção de praças em todo o mundo Ocidental.

2.2.1 A praça monumental ou praça seca

Esse tipo de praça é caracterizado pelo amplo espaço, pela
impermeabilização do solo, pela pouca presença ou ausência de mobiliário urbano que
12

Praças de mercado, praças no portal da cidade, praças como centro da cidade, adros de igrejas (parvis) e
praças agrupadas.
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permita a permanência na praça, ou seja, tem a função de passagem em meio à cidade.
A primeira praça desse tipo a ser projetada e construída foi a Piazza Obliqua (ver
Fotografia 5), que se encontra em frente à Basílica de São Pedro, em Roma, e que
rompeu com o estilo medieval de praças. Outro exemplo importante, segundo Sennett
(1988, p. 75), é a obra de Luís XIV em Versalhes, que teve grande impacto sobre as
idéias vigentes e inspirou muitos arquitetos, principalmente em Paris, com as praças
Place des Victoires, construída no período 1685-86, a Place Vendôme de 1701, a Place
des Invalides de 1706, e a Place de la Concorde, de 1763.

Foto: www.bispado.org.br

Fotografia 5 – Vista Geral da Piazza Obliqua, Basílica de São Pedro, Roma.

As atividades que outrora aconteciam na praça medieval foram banidas,
a pluralidade de funções também. A praça monumental passou a fragmentar e
dispersar as atividades em grupo nos espaços públicos urbanos: “À medida que a
população de Paris ia crescendo, as áreas ao redor das grandes praças ficavam
gradativamente mais densas, mas esses centros já não serviam como pontos onde a
multidão pudesse se juntar em várias atividades num mesmo local” (SENNETT, 1988,
p. 76). Destacam-se nessa época, na Europa, como lugares de encontro, conversa e
lazer, o café, o parque e o teatro.
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2.2.2 A praça como museu da natureza

Também rompendo com o modelo de praça medieval, mas indo além do
design de praça monumental que surgia em Paris, Londres desenvolveu, após o grande
incêndio de 1666, uma outra forma de pensar e usar os seus espaços públicos:
construíram-se praças arborizadas e ajardinadas em áreas de casas recém construídas e
à venda, como forma de valorização das mesmas. Inicialmente nos bairros de Convent
Gardem e Bloomsbury, por iniciativa privada – a idéia foi um sucesso. Em pouco
tempo, esses bairros estavam densamente povoados (SENNETT, 1988).
Ressalta-se que os jardins, com sua exuberância e beleza, lugar de
relaxamento, de contemplação da natureza, associados à paz e à tranqüilidade,
anteriormente eram exclusividade de palácios e ordens religiosas, como mosteiros,
conventos e seminários, havendo então uma apropriação dessas qualidades para as
praças públicas, como estratégia de valorização imobiliária.
Apesar da diferença na forma e uso das praças de Paris e de Londres
nessa época, uma coisa elas tinham em comum: a expulsão de comerciantes, mascates
e artistas desses espaços.

2.2.3 O jardim e a praça

No final do século XVIII, a valorização da natureza em espaços
ajardinados e públicos consolida-se em toda a Europa e estende-se a todo o Ocidente,
em forma de passeios públicos e alamedas, com função de “contemplação, meditação,
passeio e fruição dos prazeres ao ar livre” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 23). Foi o
espaço que a burguesia mercantil em ascensão adotou como ponto de encontro e lazer.
Os jardins brasileiros desse período, em geral, só eram encontrados em
propriedades particulares, mas, seguindo as tendências européias, foi construído em
1783, o Passeio Público do Rio de Janeiro. No entanto, os hábitos da sociedade carioca
ainda não condiziam com este tipo de espaço:

A importação desse modelo de espaço das cidades européias concretizou-se
com a construção do passeio carioca, porém as diferenças entre a sociedade
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brasileira e a sociedade européia levaram à falência do logradouro. A
inexistência de uma classe burguesa urbana que necessitasse daquele espaço
não oficial para suas manifestações, ao lado da multiplicidade de usos que
as praças e largos coloniais permitiam, transformou o Passeio Público do
Rio de Janeiro em um espaço ermo, vazio, inseguro e, consequentemente,
pouco atraente para a aplicação de recursos públicos (ROBBA; MACEDO,
2003, p. 24).

A praça tinha um papel muito mais importante para as cidades
brasileiras, pois agregava várias atividades e para ela convergia toda a sociedade. O
passeio é então fechado por falta de segurança e manutenção. Quase 80 anos depois de
sua construção – em 1862 –, o Passeio Público do Rio de Janeiro foi reformado e
reaberto ao público. Nessa época, a sociedade brasileira já apresentava uma elite
urbana que passou a freqüentar os jardins públicos à moda européia (ROBBA;
MACEDO, 2003).
Quanto à Natal dos séculos XVII e XVIII, esta era uma cidade
insignificante do ponto de vista populacional e econômico (CASCUDO, 1980), o que
se reflete na organização espacial e nos equipamentos existentes. Não havia praças;
havia grandes espaços abertos, pouco arborizados e sem ajardinamento.

2.3 A praça no século XIX até meados do século XX

No Brasil do século XIX, a prática de jardinagem se consolidou e
surgiram cada vez mais jardins, nos canteiros, nas calçadas, nas residências e nas
praças. A vegetação é usada para embelezamento e conforto da cidade, as ruas passam
a ser arborizadas ao estilo europeu – os boulevards – com fileiras de árvores nas
calçadas. Também é dessa época a abertura dos jardins botânicos e dos hortos ao
público.
Não podemos deixar de destacar desse período, as grandes reformas
urbanísticas que aconteceram em Paris, no final do século XIX, por obra do barão
Georges Eugène Haussmann, que demoliu o centro medieval da capital francesa, para
a construção de boulevards, com a justificativa de promover a saúde, a higiene e a
beleza da cidade. Essa intervenção urbanística teve influência direta no governo de
alguns estados brasileiros, que promoveram campanhas de “modernização, salubridade
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e embelezamento das cidades” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 27). Esse processo ficou
conhecido como higienismo13.
É nessa nova cidade, bonita, limpa, ordenada, que surge um novo
modelo de praça, que permanecerá como padrão até meados do século XX e mudará a
sua função na cidade – a praça ajardinada. Originada da junção dos modelos coloniais
de praça e jardim, ambos perdem e ganham novas funções: o mercado sai, pois ganha
prédio próprio (o Mercado Público) e as avenidas principais acolhem as
comemorações militares. A praça ganha novas funções: a contemplação da natureza e
o descanso: “a praça agora é um belo cenário ajardinado destinado às atividades de
recreação e voltado para o lazer contemplativo, a convivência da população e o
passeio” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 29).
Com rígidas normas de comportamento, a praça ajardinada foi o lugar
adotado pela elite brasileira, para o seu lazer, para ver e ser vista, principalmente na
virada para o século XX, diferentemente da praça colonial que acolhia toda a
população. Por isso, apenas as praças mais importantes ou “melhor” localizadas foram
projetadas14 ou reformadas, recebendo tratamento paisagístico especial. Nos bairros
mais distantes e de poder aquisitivo baixo, predominava a praça colonial. Mas, no
século XX, o modelo de praça ajardinada vira padrão para todas as praças brasileiras,
sendo raros os exemplos no Brasil, segundo Robba e Macedo (2003), de praças sem
vegetação.
Na Natal do século XIX, a produção de praças continuou insignificante,
havendo alguns espaços destinados para esse fim, mas sem infra-estrutura. É no início
do século seguinte que a cidade ganha vários espaços ajardinados. A Praça da
República, atual Praça Augusto Severo, na Ribeira, na época, era uma área alagadiça,
devido à proximidade do Rio Potengi, sujeita, portanto, às variações da maré. Na
13

Como exemplo, temos o caso do Rio de Janeiro: “A então capital da República passou pela mais radical das
reformas. Sob o comando do engenheiro urbanista Pereira Passos, o centro da cidade do Rio de Janeiro teve
grande parte de seus antigos casarões demolidos para dar lugar a largas ruas e avenidas, facilitando o acesso ao
porto carioca. Em 1904 foi inaugurada a Avenida Central (atual Avenida Rio Branco), o grande eixo do novo
projeto urbanístico de Pereira Passos, uma avenida digna da capital da recente república brasileira e a vitrine dos
costumes das elites emergentes. [...] A abertura da Avenida central no Rio de Janeiro seguiu o modelo parisiense
não só na questão estética e formal, mas também na questão política. A população pobre, feia e suja que habitava
o centro colonial do Rio foi banida, passando a ocupar os morros adjacentes” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 2728).
14

É nesse período que as praças brasileiras começam a ser projetadas.
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década de 1870, foram realizados serviços de aterro e saneamento, destinando uma
área para a Praça da República. Com a morte de Augusto Severo, em maio de 1902, a
praça é renomeada em sua homenagem ainda no mês de sua morte. Em 1904, o
Governador Tavares de Lyra encomenda a Herculano Ramos um projeto de
ajardinamento da praça, que recebe o apoio da população, que contribui com doações
de palmeiras. Com a inauguração no ano seguinte, a Praça Augusto Severo se torna um
dos espaços mais bonitos, floridos e bem cuidados15 da cidade, freqüentado pela elite
natalense, conforme descreve BARBOSA (1995, p.28):

Alamedas de oitizeiros e palmeiras imperiais; um canal de pedra e cimento
circulando toda a praça (cujo movimento das águas era condicionado pelas
marés) cortado por três pontes rústicas, executadas por Emílio Florentino
imitando bambu oriental; um caramanchão com cobertura em quatro águas
próximo à casa da viúva de Juvino Barreto (atual colégio Salesiano) e um
coreto com estrutura de ferro, constituíam a vasta área ocupada pela praça,
hoje bastante reduzida.”

As fotografias a seguir mostram a Praça Augusto Severo após o seu
ajardinamento, em 1904 (Fotografias 6 e 7).

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 6 – Detalhe da Praça Augusto Severo no ano de sua inauguração (1904)

15

Interessante destacar que muitas árvores foram transplantadas já adultas, dando a praça um resultado cênico
belíssimo e rápido.
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Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 7 – Uma das três pontes que ornavam a
Praça Augusto Severo em 1904

A dimensão dessa praça foi alterada radicalmente, primeiro com a
ampliação da Avenida Duque de Caxias e, depois, já em 1963, com a construção da
Rodoviária Presidente Kennedy16 (OLIVEIRA, 2000). Em 2007, a praça foi
restaurada, resgatou-se em parte o espaço original, mas não o seu traçado. Foi
construído um espaço de ligação entre a praça e a rodoviária, ao estilo de praça seca,
denominado de Largo Dom Bosco (ver Fotografia 8). Para tanto, foi feito o
reordenamento das ruas; e a Rodoviária Velha dará sede ao Museu de Cultura Popular.

16

Atualmente chamada “Rodoviária Velha”.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 8 – Imagem atual da Praça Augusto Severo

Outra praça ajardinada de Natal do início do século XX foi a Praça do
Bom Jesus, que levava este nome por situar-se em frente à igreja homônima, também
no bairro da Ribeira. Em homenagem ao Papa da época, em dezembro de 1902, a
praça passou a se chamar Praça Leão XIII. Em 1915, essa praça teve parte de seu
espaço cedido ao prolongamento da Avenida Tavares de Lyra, e, em 1919, ela é
reinaugurada com novo projeto, com passeios laterais, canteiros floridos e um coreto,
bem ao estilo da praça ajardinada (ver Fotografia 9). Em 1930, ela passa a ter a
denominação atual – Praça Capitão José da Penha (OLIVEIRA, 2000).

Hoje,

encontra-se ainda mais reduzida, abriga um ponto de ônibus e, no lugar do coreto, há
uma estação elevatória de esgoto, como mostra a Fotografia 10.

56

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 9 – Vista geral da Praça Leão XIII em 1920, vê-se ao fundo,
a Igreja do Bom Jesus

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 10 – Imagem atual da Praça Cap. José da Penha

Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, é inaugurada, em
1914, a Praça Sete de Setembro, no Centro da cidade de Natal. Segundo Oliveira
(2000), para a sua construção, houve a demolição de muitos edifícios datados dos
primeiros séculos da cidade, ou seja, com grande valor histórico e arquitetônico para
Natal. A Praça Sete de Setembro teve poucas alterações no seu traçado, sendo até hoje
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um espaço ajardinado e bem cuidado (ver Fotografias 11 e 12), pois apresenta, no seu
entorno, prédios importantes, como o Palácio da Cultura (antigo Palácio do Governo),
a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado e a Prefeitura Municipal de
Natal.

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografa 11 – Vista parcial da Praça Sete de Setembro na década de 1970

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 12 – Imagem atual da Praça Sete de Setembro
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Nestes exemplos, fica evidente que houve mudança e redução do traçado
original dessas praças17, em função do desenvolvimento da cidade. É nesse período
que as cidades brasileiras começam a expandir-se rapidamente com as atividades
industriais e comerciais, passando a receber grande contingente populacional.
O crescimento urbano passa a ser uma realidade, que exige adaptações da
antiga cidade à nova conjuntura. Com o surgimento da energia elétrica, do
automóvel, dos modernos meios de transporte coletivo e a decorrente
consolidação de padrões modernos de urbanização, as ruas não podiam mais
ser estreitas e tortuosas, e sim largas e arborizadas, para comportar o tráfego
crescente (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 32).

Tendo em vista o crescimento da cidade, em 1901 Natal teve o seu
primeiro plano urbanístico – Plano Cidade Nova – do arquiteto Polidrelli. Influenciado
pelo planejamento de algumas cidades americanas, esse plano estabeleceu uma malha
em xadrez, formada por oito avenidas e catorze ruas, onde estão hoje os bairros de
Tirol e Petrópolis. Segundo Lima (2001), esse plano é muito importante para a cidade,
pois, ao ser realmente implantado, condicionou a expansão da cidade, no sentido sul, a
partir do traçado de suas avenidas. Esse plano definiu e reservou terreno para a
construção de uma praça, segundo Miranda (1999, p. 114), “uma área de
aproximadamente 34.225m2, compreendida ao norte com 185m pela rua Seridó; ao sul,
com 185m, pela rua Trairi; a leste, com 185m, pela avenida Prudente de Morais e a
oeste, com 185m, pela rua Floriano Peixoto” – a Praça Pedro Velho.
Em 1929, a cidade ganha seu segundo plano urbanístico – Plano Geral
de Sistematização da Cidade de Natal –, de autoria de Giacomo Palumbo, que,
abrangendo uma área maior que o Plano de Polidrelli, respeitou o traçado deste e se
preocupou com calçamento, alargamento, iluminação e arborização das ruas
(MIRANDA, 1999; OLIVEIRA, 2000). Apesar de mantido o espaço da Praça Pedro
Velho, até 1930 esta tinha apenas um campo de futebol em seu terreno18.
Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil foi marcado pela
idealização e construção de grandes áreas públicas para o lazer, com destaque para os
parques públicos. São dessa época: os Parques Anhangabaú e D. Pedro II em São
17

Outras também foram reduzidas nessa época, como a Praça André de Albuquerque (já tratada neste trabalho) e
a Praça Padre João Maria, por exemplo.
18
O primeiro da cidade de Natal (BARBOSA, 1995, p. 35).
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Paulo (1911), o Parque Farroupilha em Porto Alegre (1935), e o Parque 13 de maio em
Recife (1939) (ROBBA; MACEDO, 2003). Seguindo a tendência da época, Palumbo
sugere a implantação de um grande parque entre os atuais bairros Barro Vermelho e
Tirol, mas que ficou só no papel (OLIVEIRA, 2000).
Em 1936, a Praça Pedro Velho apresentava ainda a mesma extensão,
emoldurada pela avenida Prudente de Morais, a rua Seridó, a avenida Floriano Peixoto
e a rua Trairi, mas o ajardinamento proposto no Plano Palumbo não foi executado. O
então prefeito de Natal, Gentil Ferreira de Souza, alegou não ter recursos, não só para
a implementação da praça, como para a construção de outros prédios de interesse
público, como o Mercado e o Açougue, também exigidos pela população natalense, e
propôs o loteamento de metade da área destinada à praça, para, com o lucro da venda,
iniciar as obras acima citadas19 (MIRANDA, 1999).
A população protestou e levou suas queixas na voz do deputado estadual
Gil Soares, que discursou em defesa da Praça Pedro Velho. Dois meses depois chegou
à prefeitura um abaixo-assinado, contendo a assinatura de grandes personalidades,
pedindo a conservação de sua área. Gentil Ferreira respondeu alegando falta de
recursos. Os protestos continuaram, agora assinados pelos proprietários de terrenos do
bairro em que se encontrava a praça. Mas, através do Acto nº 62, de 8/10/1936, o
loteamento foi aprovado, dividindo a praça ao meio com o prolongamento da rua
Potengi (MIRANDA, 1999).
Em 1937, a praça é entregue à população:

Constituía-se de três partes: um parque infantil, pioneiro na cidade; a área
do passeio, com jardins e arborização característica, com fícus podados em
forma de animais e objetos, ainda hoje lembrados por usuários da época; a
terceira área, [...] era destinada à prática desportiva e contava com duas
quadras, uma de basquete e outra de vôlei (OLIVEIRA, 2000, p. 29-30).

19

“Artº 3º - A Prefeitura venderá em lotes, [...] de modo a attender os interesses da Municipalidade devendo,
porem,distribuir a receita proveniente da venda dos lotes da seguinte maneira: Quarenta por cento, para a
Construcção de um Matadouro Publico; quarenta por cento, para auxiliar a construcção do novo Mercado
Publico da Cidade e vinte por cento, para o aformoseamento da Praça Pedro Velho e melhoramentos das novas
ruas surgidas com a presente modificação.” Acto nº 35, de 5 de março de 1936 (apud MIRANDA, 1999, p. 115).
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A parte do passeio e do jardim era uma área retangular, na qual havia um
coreto de alvenaria, canteiros ajardinados, quatro espelhos d’água, bancos e
iluminação ornamentais (BARBOSA, 1995). A beleza cênica da Praça Pedro Velho,
no final da década de 1930, pode ser vista na Fotografia 13.

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografa 13 –Detalhe de um dos quatro espelhos d’água da Praça Pedro Velho,
no final da década de 1930

O espaço livre público vai adquirindo cada vez mais importância para as
cidades, como espaço de lazer e ponto de encontro da sociedade. Em Natal, a Praça
Pedro Velho (também chamada, na época, de a Pracinha) passou a ser freqüentada pela
elite potiguar, seja para o passeio, para a recreação das crianças, para a prática de
esportes, ou para assistir as retretas, que consistiam em apresentações de bandas de
música no coreto da praça.
Na década seguinte (1940), a Segunda Guerra Mundial trouxe grandes
mudanças urbanística, populacional e econômica para a cidade de Natal, através da
implantação de uma base militar no município de Parnamirim. Assim, Natal passou a
ter “a imigração de grande contingente militar e civil, tanto de brasileiros como
estrangeiros, provocando um rápido crescimento e expansão do comércio e da
construção civil para absorver essa população” (BARBOSA, 1995, p. 11). Dessa
forma, os primeiros loteamentos registrados datam da década de 1950.
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2.4 A segunda metade do século XX

As cidades crescem ao ritmo industrial, os locais de concentração das
indústrias

tornam-se

centros

de

novos

aglomerados

urbanos

em

rápido

desenvolvimento e o crescimento populacional segue o mesmo ritmo. Neste contexto,
nasce o urbanismo moderno, como resposta aos novos problemas de organização
espacial na cidade industrial, pois os antigos instrumentos de intervenção revelam-se
inadequados às novas condições. A arquitetura moderna não vai se deter apenas num
novo repertório de formas, mas será também um novo modo de pensar a vida e a
cidade (BENEVOLO, 1976, p. 69-71).
As cidades brasileiras crescem, modernizam-se, produzem e são
marcadas cada vez mais pela presença do automóvel, que vai definir espaços e usos.
Chegam ao Brasil os ideais modernos de planejamento urbano, em que a cidade deve
ser funcional, dando atenção especial à habitação, ao trabalho, à circulação e ao lazer.
Entretanto, o processo de urbanização brasileiro é muito acelerado, a população
aumenta mais a cada ano, principalmente nas capitais e nas cidades industriais; com
isso intensificam-se os impactos ambientais urbanos, como poluição do ar e sonora,
enchentes devido à impermeabilização do solo e canalização de rios, contaminação do
solo e da água, entre muitos outros. Surge então uma preocupação ambiental, que
influenciou a implementação de parques ecológicos e praças, essas agora espalhadas
nos principais bairros das cidades brasileiras.
Como “ilhas” dentro das cidades, esses espaços passaram a ser
valorizados, mas a população que os freqüentam não querem apenas passear e
contemplar a natureza, com isso, agregam-se outras funções para esses espaços:
atividades desportivas, recreação infantil e lazer cultural, ou seja, incorpora-se às
praças e parques o lazer ativo. Podemos citar, como exemplos significativos de parque
público moderno, no Brasil, o Parque do Ibirapuera (1953), em São Paulo, e o Aterro
do Flamengo (1961), no Rio de Janeiro.
Na cidade do Natal, em 1963, é construído, no local em que ficavam as
quadras esportivas da Praça Pedro Velho, o primeiro ginásio poliesportivo do Norte-
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Nordeste – o Palácio dos Esportes – com capacidade para 4 mil pessoas (BARBOSA,
1995), como mostra a Fotografia 14.

Foto: www.natal.rn.gov.br/semurb

Fotografia 14 – Vista aérea do Palácio dos Esportes no final da década de 1960

Ainda naquele ano, em Natal, era inaugurado o Parque Manoel Felipe,
ao redor da lagoa de mesmo nome. Reinaugurado em 1974, passa a se chamar Centro
Comunitário de Lazer Cidade da Criança, mas, quatro anos depois, já se encontra em
péssimo estado de conservação20. Nesse ínterim, seguindo a tendência nacional, o
Plano Diretor21 de 1967 recomenda a implantação de um parque municipal na seguinte
área:

[...] desde a Avenida Alexandrino Alencar com a Lagoa Seca, que hoje dá
nome ao bairro, lagoa de Manuel Felipe – cidade da criança – e o canal do
Baldo (...) Rio de beber, o Tiuru, de George Marcgrave, que deságua no rio
Potengi. Uma área aproximada de 30,98ha, com vegetação natural,
produziria um microclima dentro da área central da cidade, para lazer e
várias atividades ao ar livre, criando para Natal mais uma opção de “verde”,
como um Central Park (MIRANDA, 1999, p. 82-83).

20

Atualmente foi parcialmente reformado, mesmo assim é muito pouco utilizado.
“Em 1967, a administração municipal do prefeito Agnelo Alves contratou com a Serete, empresa de
planejamento de São Paulo, tendo como coordenador o arquiteto Jorge Wilheim, um “Plano Diretor” para Natal.
O plano propunha o urbanismo como estratégia desenvolvimentista” (MIRANDA, 1999, p. 79).

21
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De 1976 a 1983, esse espaço, através de cinco Decretos22, é reduzido
sucessivamente, de 30,98 para 5,49 hectares, por motivos imobiliários. O Centro
Comunitário de Lazer Cidade da Criança, atualmente denominado Parque Cidade da
Criança, que já existia e estava inserido na proposta inicial, foi o que restou do projeto
de um grande parque municipal. O canal do Baldo, antigo fornecedor de água potável
para a cidade, e que seria preservado, é hoje um esgoto a céu aberto.
Natal perde a possibilidade de um parque municipal, mas ganha um
parque estadual – o Parque das Dunas – criado em 197723, com 11.072 ha (ver
Fotografia 15), separando a cidade do Oceano Atlântico. Em 14 de julho de 1995,
pela Lei Estadual nº 6.789, o parque passa a se chamar Parque Estadual Dunas de
Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, constituindo-se em um dos espaços de lazer mais
importantes da cidade. A sua área aberta à visitação pública, chamada de Bosque dos
Namorados (ver Fotografia 16), é um espaço muito agradável, com equipamentos que
permitem o passeio (pista), o descanso (bancos e mesas), a recreação infantil
(playgrounds), a prática de esportes (quadras, trilhas ecológicas), e atividades culturais
(concha acústica), inclusive com atividades regulares (projeto Som da Mata, todos os
domingos, por exemplo).

22

Decreto nº 1.773 de 05 de fevereiro de 1976, Decreto nº 1.921, de 26 de abril de 1977, Decreto nº 1.982, de 11
de outubro de 1977, Decreto nº 2.294, de 06 de dezembro de 1979 e Decreto nº 2.766, de março de 1983.
(MIRANDA, 1999, p. 85-86).
23
O Parque das dunas foi criado através do Decreto Estadual nº 7.237 de 22 de novembro de 1977.
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Foto: www.seturn.rn.gov.br

Fotografia 15 – Vista aérea do Parque das Dunas

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 16 – Bosque dos Namorados, Parque das Dunas

As praças brasileiras também se inserem nos ideais modernistas, tendo
como uma característica importante o fato de serem projetadas visando a permanência
e não apenas o passeio. Segundo Robba e Macedo (2003, p. 37), apresentam várias
funções de acordo com a sua localização na cidade, em áreas centrais ou em áreas
residenciais:
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• em áreas centrais, a praça é a alternativa naturalista para a amenização
das condições climáticas, da qualidade do ar e insolação. Além de espaço
destinado ao lazer, serve também como espaço articulador e centralizador
da circulação de pedestres;
• nas áreas habitacionais, a praça se consolida como área de lazer passivo
e ativo, além de servir à convivência das pessoas. A chamada praça de
bairro atrai os moradores das proximidades, que a freqüentam a fim de
desfrutar de momentos de relaxamento e tranqüilidade em áreas arborizadas
e ajardinadas. As atividades recreativas estão nos jogos, brincadeiras,
namoro e encontro com os amigos” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 37, grifo
nosso).

Como exemplo, em Natal, do primeiro tipo de praça acima sugerido,
temos a transformação da Praça Pedro Velho em Praça Cívica, no ano de 1969,
período da ditadura militar no Brasil. A praça foi radicalmente modificada, alterando
traçado, equipamentos e vegetação. Foram mudados pisos e bancos; um palanque foi
colocado no lugar do coreto, para acolher as autoridades nos desfiles de Sete de
Setembro; os canteiros e espelhos d’água foram substituídos por canteiros maiores nos
cantos da praça, deixando no centro uma área bem ampla, favorecendo a circulação de
pedestres, mas também com finalidade de permitir a exposição de equipamentos
militares. O parque infantil foi extinto e a vegetação originalmente exuberante, foi
trocada por uma vegetação baixa e aberta, com poucas árvores, permitindo assim um
domínio visual de todos os espaços da praça (BARBOSA, 1995).
Na década de 1990, a praça passou por outra reforma, na qual se investiu
no ajardinamento e na construção de uma fonte d’água próxima à avenida Prudente de
Morais. No início do século XXI, a praça estava abandonada, com seus equipamentos
se degradando. Em 2005, a praça foi outra vez reformada, com novos bancos,
iluminação especial e ajardinamento. A manutenção tornou-se diária, com funcionário
público municipal designado para essa tarefa. A Praça Cívica/Pedro Velho,
atualmente, é uma praça bonita e bem cuidada, como nos mostram as fotografias a
seguir (Fotografias 17, 18, 19, 20).
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Fotos: Daniela K. Cândido

Fotografia 17, 18, 19, 20 – Praça Cívica/Pedro Velho em 2007

A partir da segunda metade do século XX, seguindo uma tendência
nacional, os conjuntos habitacionais difundiram-se em Natal, e com eles, suas praças e
áreas destinadas para praças, como veremos a seguir.

2.4.1 A praça moderna e os conjuntos habitacionais

Em 1928, acontece o primeiro Congresso Internacional de Arquitetos
Modernos (CIAM), no castelo de La Sarraz, na Suíça, que tinha como objetivo
“formular o problema arquitetônico contemporâneo; apresentar a idéia arquitetônica
moderna; fazer essa idéia penetrar nos círculos técnicos, econômicos e sociais; e zelar
pela solução do problema da arquitetura” (LE CORBUSIER, 1993, não paginado).
Num total de 10 Congressos, o último foi realizado em 1956, em Dubrovnik, na
Croácia.
Síntese do urbanismo racionalista ou urbanismo funcionalista, a Carta de
Urbanismo ou Carta de Atenas foi produzida no 4º CIAM, ocorrido em Atenas (1933).
Este documento pensava a cidade como um todo, idealizando um modelo de cidade
“infinitamente reprodutível”, pautado em estudos sobre as necessidades básicas dos
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seres humanos, presumindo que estas necessidades fossem iguais em todas as partes
do mundo. A cidade deveria estar preparada para satisfazer quatro necessidades
básicas da sociedade moderna: habitar, trabalhar, recrear e circular (LE CORBUSIER,
1993). O documento adquire então um significado ideológico e, até mesmo, utópico,
mas com um valor político potencial, diante do crescimento caótico das grandes
cidades, haja vista que influenciou toda a segunda metade do século XX.
Numa conjuntura marcada pela devastação do período entre-guerras e
pelo crescimento acelerado das cidades industriais, a grande preocupação dos
arquitetos modernos, foi, sem dúvida, a produção em larga escala de moradias
econômicas para a classe trabalhadora. O espaço público foi valorizado, criando-se
assim, a noção de que morar não é só utilizar o espaço da casa, mas também usar,
efetivamente, os equipamentos e serviços coletivos.
Os conjuntos habitacionais construídos nos anos 40 e 50 no Brasil vão
representar bem essa valorização do espaço público. Essa perspectiva manifesta-se,
sobretudo nos conjuntos construídos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP) e
pelo Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal, através

[...] dos seus programas inovadores, onde se associavam edifícios de
moradia com equipamentos sociais e recreativos, áreas verdes e de lazer,
sistema viário etc. Nesses verdadeiros núcleos urbanos procurou-se criar um
espaço capaz de propiciar o surgimento de um novo modo de vida operário,
moderno, coletivo, adequado ao modelo de desenvolvimento promovido
pelo Estado (BONDUKI, 1998, p. 163).

O Brasil, nesse momento, foi também muito influenciado pela tendência
das cidades-jardim24 e os projetos previam ainda a construção de escolas, creches,
serviços de assistência médica, centros comerciais, campos de esportes, entre outros,
sempre próximos da moradia (BONDUKI, 1998, p. 157).
Esses equipamentos, nos conjuntos habitacionais brasileiros, segundo
Bonduki (1998), exerceriam o papel de ordem, controle, reeducação, massificação e
reprodução ideológica do estado-novismo, tornando “seguro” o espaço público.
Portanto, as soluções arquitetônicas e urbanísticas adotadas nesse período não foram
24

Modelo urbanístico criado pelo inglês Ebenezer Howard, uma das fontes de inspiração do Urbanismo
Modernista.
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neutras: faziam parte do projeto político-ideológico do governo, “no qual as novas
concepções formais e espaciais se adequavam à estratégia mais ampla do nacionaldesenvolvimentismo. [...] Ao novo homem que se queria forjar, era necessário moldar
um novo espaço, uma nova concepção de morar, uma nova arquitetura” (BONDUKI,
1998, p. 164-166).
No fim do período dos IAPs e da Fundação da Casa Popular (FCP), e
com o surgimento do Banco Nacional da Habitação (BNH), na década de 1960, houve
uma utilização apenas parcial dos princípios da arquitetura moderna. Surgem, então,
“projetos de péssima qualidade, monótonos, repetitivos, desvinculados do contexto
urbano e do meio físico e, principalmente, desarticulados de um projeto social”
(BONDUKI, 1998, p. 135).
A expansão do perímetro urbano da cidade de Natal nesse período
ocorreu, principalmente, em função da construção dos conjuntos habitacionais, que
eram implementados em áreas longe do centro da cidade. Os espaços para praças
foram reservados, mas não havia nenhuma regra que orientasse a esse respeito. No
final da década de 1970, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
“dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências”, passou a obrigar o
loteador a reservar 15% do terreno para instituições e espaços públicos, mas não o
obrigava a construir.
Foi nesse contexto que os conjuntos habitacionais de Natal foram
construídos e, com eles, muitas praças. Entretanto, muitos espaços “destinados para
praças” chegaram ao século XXI sem nenhuma infra-estrutura, constituindo-se em
terrenos baldios, vazios urbanos a mercê do lixo e de apropriações indevidas.
O primeiro conjunto habitacional de Natal, da era BNH, foi a “Cidade da
Esperança”, entregue em quatro etapas de 196525 a 1969 sem infra-estrutura básica,
como calçamento e transporte coletivo. A construção da primeira praça data de
meados da década seguinte e, segundo antigos moradores, seguia os moldes de praça
ajardinada. Também é dessa época a implantação do Centro Social Urbano (CSU), que
vai trazer para o bairro, no início da década de 1980 (já na perspectiva moderna), a
construção de um ginásio poliesportivo e, em seguida, de duas quadras esportivas
25

A primeira etapa foi construída com recurso do USAID (Agency for International Development).

69

abertas. No final da década de 1970, o conjunto ganha um campo de futebol e funda o
Centro Desportivo da Cidade da Esperança. O CSU também é responsável pela
construção do teatro de arena ao ar livre, localizado logo atrás do ginásio. Já no final
da década de 1980, por iniciativa da comunidade, é construída uma pista de bicicross
e, no início da década seguinte, um half (pista de skate)26 (CÂNDIDO, 2005).
É importante destacar que isso não se deu em todos os conjuntos
habitacionais. Muitos não têm sequer uma praça. O espaço de lazer da Cidade da
Esperança, com exceção da praça, que foi recentemente reformada, não é mantido
adequadamente e degrada-se (ver Fotografias 21, 22, 23, 24).

Fotos: Daniela K. Cândido

Fotografias 21, 22, 23, 24 – Área de lazer do Conjunto Habitacional
Cidade da Esperança

São exemplos de praças que surgiram em conjuntos habitacionais em
Natal, as ilustradas nas Fotografias 25 e 26:

26

Todos os equipamentos citados estão inseridos no mesmo quarteirão.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 25 – Praça no Conjunto Habitacional Candelária

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 26 – Praça no Conjunto Habitacional Cidade Satélite

Um exemplo de área “destinada para praça” e que nunca foi construída,
está na Fotografia 27, localizada no Conjunto Habitacional Cidade Satélite.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 27 – Área destinada para praça no Conjunto Cidade Satélite

2.5 Final do século XX e início do século XXI

As cidades brasileiras entram no novo milênio enfrentando um conjunto
crescente de desafios. Aumento populacional, trânsito caótico, violência urbana,
desemprego, moradia ilegal e a degradação ambiental são alguns dos muitos
problemas urbanos atuais. O intenso processo de metropolização e o conseqüente
“gerenciamento de complexos urbanos tão grandes são alguns dos problemas que se
abateram sobre nossas maiores cidades” (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 41).
Dentro dessa problemática urbana, a existência de espaços abertos
públicos é fundamental. As praças aparecem com novas funções agregadas às que já
tinham, dependendo de sua localização na cidade. Juntamente com a contemplação da
natureza e o passeio, atividades esportivas e culturais, recreação infantil e a
convivência, a praça passa a ter atividades comerciais e de serviços. Segundo Robba e
Macedo (2003, p. 41):

Surgiram projetos que se utilizam desse artifício como meio de atrair
usuários, propondo mercados, lanchonetes, lojas e instituições públicas na
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praça. Em alguns casos, o projeto oficializará a apropriação informal do
espaço público, isto é, praças ocupadas por feiras livres ou camelôs.

Outra característica importante desse período são as praças construídas
para dar vazão ao fluxo de pedestres, que já vinham sendo feitas, mas que agora se
tornam imprescindíveis em áreas centrais e próximas a grandes pontos de transporte
coletivo – as praças secas, caracterizadas pela escassez ou ausência de mobiliário que
favorece a permanência, como bancos e árvores de grande porte.

2.6 A praça na Natal de hoje

A cidade de Natal está dividida em 36 bairros e tem 198 praças, sendo
que nem todos os bairros possuem uma praça, como nos mostra o quadro abaixo:

BAIRRO
QUANTIDADE DE PRAÇAS
REGIÃO ADMINISTRATIVA LESTE
Alecrim
6
Areia Preta
2
Barro Vermelho
Cidade Alta
19
Lagoa Seca
3
Mãe Luiza
1
Petrópolis
6
Praia do Meio
3
Ribeira
5
Rocas
10
Santos Reis
4
Tirol
6
SUB-TOTAL
65
REGIÃO ADMINISTRATIVA NORTE
Igapó
2
Lagoa Azul
10
Nossa Senhora da Apresentação
2
Pajuçara
2
Potengi
28
Redinha
3
Salinas
SUB-TOTAL
47
REGIÃO ADMINISTRATIVA OESTE
Bom Pastor
4
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Cidade da Esperança
3
Cidade Nova
Dix-Sept Rosado
2
Felipe Camarão
1
Guarapes
1
Nossa Senhora de Nazaré
1
Nordeste
2
Planalto
Quintas
4
SUB-TOTAL
18
REGIÃO ADMINISTRATIVA SUL
Candelária
9
Capim Macio
1
Lagoa Nova
25
Neópolis
13
Nova Descoberta
4
Pitimbu
6
Ponta Negra
10
SUB-TOTAL
68
TOTAL DE PRAÇAS
198
Fonte: SEMSUR (2008)

Quadro 2 – Relação dos bairros de Natal por Região Administrativa com a respectiva
quantidade de praças

Com base no quadro acima, apresentamos a seguir o Gráfico 1, que faz
a relação entre a quantidade de praças por bairro nas Regiões Administrativas.
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Gráfico 1 – Número de praças por bairro na cidade de Natal/RN

Observando a distribuição de praças por bairro apresentada no gráfico
acima, verificamos que há uma tendência de ter mais praças na Região Sul da cidade.
Associando a análise na distribuição percentual das praças por Região Administrativa
(Tabela 1), verificamos que há, realmente, desigualdade no número de praças por
região, havendo concentração nas regiões Sul e Leste. Essas duas Regiões também
apresentam o rendimento médio mensal mais elevado. Já as Regiões Norte e Oeste
apresentam número bem menor de praças, sendo a Região Oeste a mais carente desses
espaços.
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Tabela 1 – Relação do percentual de praças por Região Administrativa e suas
respectivas médias de renda mensal

REGIÃO
ADMINISTRATIVA
NORTE
SUL
LESTE
OESTE
NATAL

QUANT.
DE
PRAÇAS
47
68
65
18
198

PERCENTUAL
(%)
23,7
34,3
32,8
9,0
100

MÉDIA DA RENDA
MENSAL DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA (R$)
441,21
919,10
1.359,63
441,29

Fonte: SEMURB, 2006

A situação de Natal confirma o que Scarlato e Pontin (1999, p. 64)
afirmam sobre os bairros das grandes cidades brasileiras:

Nos bairros ricos é elevado o índice de verde, integrando a paisagem entre
os jardins dos lotes particulares com a dos logradouros públicos. Enquanto
isso, nos bairros pobres, encontramos ruas maltratadas e em desacordo com
a topografia, ausência de praças e ruas arborizadas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal (SEMSUR),
através de sua Secretária Adjunta, Socorro Galvão27, alegou falta de recursos
financeiros para a construção e reforma das praças, pois a solicitação é grande; e
quanto à manutenção, o chefe do Departamento de Manutenção dessa Secretaria,
Wagner Azevedo28, afirmou também a falta de recursos humanos, havendo poucos
funcionários nesta atividade, não só para as praças como para os canteiros centrais
principais. Segundo a Secretaria, apenas cinco praças têm funcionários fixos. São elas:
a Praça Pedro Velho/Cívica, a Praça André de Albuquerque, a Praça Augusto Severo,
a Praça Sete de Setembro e o Complexo de Lazer do Pajuçara. Com exceção desta
última, todas são praças que têm “valor histórico”, ou melhor, que estão incluídas no
circuito turístico da cidade. Quanto às outras 187 praças, a manutenção se resume ao
corte de mato e a reposição de lâmpadas queimadas.
Apesar das dificuldades acima citadas, durante a administração do
Prefeito Carlos Eduardo Alves (2001-2008), foram construídas várias praças nos
27
28

Entrevista concedida no dia 26/02/2008.
Entrevista concedida no dia 26/02/2008.
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espaços há muito reservados para esse fim, principalmente nos conjuntos
habitacionais, e outras, que se encontravam deterioradas, foram reformadas. De 2006
para cá, segundo a Assessoria Técnica da SEMSUR, 14 praças foram construídas e/ou
reformadas em Natal. A Fotografia 28 apresenta uma praça construída no Conjunto
Habitacional Mirassol e a Fotografia 29 mostra uma praça reformada no Conjunto
Habitacional Ponta Negra.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 28 – Vista parcial de praça construída no
Conjunto Habitacional Mirassol
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 29 – Vista parcial de praça reformada no
Conjunto Habitacional Ponta Negra

Apesar da iniciativa da prefeitura de Natal, ainda há muitas praças
precisando de reformas e manutenção, mas é alegado que o orçamento não é suficiente
para cobrir toda a demanda. Este é um problema que a maioria dos municípios
brasileiros enfrenta: trabalhar com recursos escassos diante de tantos problemas que
uma cidade apresenta. As praças e áreas verdes, geralmente não vistas como prioridade
para a qualidade de vida na cidade, são deixadas de lado, como afirma Robba e
Macedo (2003, p. 49):

Os problemas financeiros têm reflexos diretos sobre a construção e a
manutenção dos espaços públicos. Os órgãos responsáveis dificilmente
conseguem estabelecer uma política global para a rede de espaços livres e os
recursos são remanejados para intervenções pontuais de grande efeito, ao
mesmo tempo que o processo de manutenção sistemática de praças e parques
padece de falta de verba (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 49).

Tendo em vista que a responsabilidade de planejar, construir e manter
praças e áreas verdes é do poder municipal, muitas cidades brasileiras vêm tentando
atenuar os problemas através de programas de adoção, pela iniciativa privada, de
praças e áreas verdes, com legislação específica para isso. Este tema faz parte da
discussão do próximo capítulo.
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3 ADOÇÃO DE PRAÇAS NO BRASIL
Atualmente, a promoção de políticas que permitem a participação da
iniciativa privada em projetos de interesse coletivo vem se colocando como solução
para os problemas financeiros nas esferas municipal, estadual e federal. A Lei de
Parceria Público Privada (PPP)29, por exemplo, envolve investimentos milionários,
como as concessões das estradas federais. No caso de adoção de praças, cada
município tem uma legislação própria, que regulariza a adoção e estabelece as
responsabilidades do ente privado e do poder público em relação ao espaço adotado.
Promover a adoção de praças e áreas verdes pela iniciativa privada foi
uma forma encontrada por muitas prefeituras brasileiras para manter esses espaços
conservados, limpos, seguros e agradáveis ao uso de todos, tendo em vista as
dificuldades financeiras em atender toda a demanda dos municípios. Com o objetivo
inicial de reduzir os custos de manutenção, várias prefeituras firmaram convênios com
empresas, instituições, associações, sindicatos e, em alguns casos, com pessoas físicas.
Os recursos economizados nas praças adotadas, geralmente, são utilizados na
construção, recuperação e manutenção de outras praças.
São vários os exemplos de programas de adoção de praças bem
sucedidos no Brasil, que se encontram em metrópoles, como São Paulo e Rio de
Janeiro, e até mesmo em pequenas cidades como Senador Salgado Filho, no Rio
Grande do Sul, com apenas 2.855 habitantes30. De acordo com informações
disponíveis no site das prefeituras, o programa de adoção de praças está presente em
55,5% das capitais brasileiras (ver Quadro 3).

29

A Lei Federal n° 11.079, de 30/12/04, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria públicoprivada no âmbito da administração pública.
30
www.ibge.gov.br/cidades, acessada em 06/12/07.
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CAPITAL
Salvador
Fortaleza
Recife
Teresina
Aracaju
Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Belém
Belo Horizonte
São Paulo
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Florianópolis
Curitiba

ESTADO
BA
CE
PE
PI
SE
DF
MS
MT
PA
MG
SP
RJ
RS
SC
PR

REGIÃO

NORDESTE

CENTRO-OESTE
NORTE
SUDESTE

SUL

Quadro 3 – Capitais brasileiras que têm Programa de Adoção de Praças

Nas capitais de todos os estados do Sudeste e do Sul, há o programa de
adoção; no Nordeste, são cinco capitais; no Centro-Oeste, são três e, no Norte, apenas
Belém/PA. A exemplo destas capitais, muitos outros municípios estão aderindo a essa
política e criando as suas próprias leis para regulamentar a adoção de praças. Nesse
sentido, faremos uma breve análise de algumas leis de Adoção de Praças e Áreas
Verdes que existem em cidades brasileiras e que têm alcançado resultados
satisfatórios.

3.1 Leis de adoção de praças no Brasil

Observamos as leis que regulamentam a adoção de praças em 15
municípios brasileiros, mais a lei do Distrito Federal. Os municípios observados foram
os seguintes: Antônio Carlos/SC, Carazinho/RS, São Leopoldo/RS, Senador Salgado
Filho/RS, Foz do Iguaçu/PR, Laranjeiras do Sul/PR, São Paulo/SP, Campinas/SP, Rio
de Janeiro/RJ, Teresópolis/RJ, Camanducaia/MG, Ponte Nova/MG, Uberaba/MG,
Recife/PE e Parnaíba/PI.
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Numa primeira análise, verificamos uma grande diferença na estrutura
das leis, as quais classificamos de leis simples e leis complexas, como nos mostra o
Quadro 4.
MUNICÍPIO
Antônio Carlos/SC
Carazinho/RS
São Leopoldo/RS
Senador Salgado Filho/RS
Foz do Iguaçu/PR
Laranjeiras do Sul/PR
São Paulo/SP
Campinas/SP
Rio de Janeiro/RJ
Teresópolis/RJ
Camanducaia/MG
Ponte Nova/MG
Uberaba/MG
Recife/PE
Parnaíba/PI
Distrito Federal

TIPO DE LEI
Simples
Simples
Complexa
Complexa
Complexa
Complexa
Complexa
Complexa
Simples
Simples
Complexa
Simples
Complexa
Simples
Complexa
Simples

Quadro 4 – Municípios e tipos de leis de adoção de praças

Foram chamadas de leis simples aquelas que apresentam, resumidamente
(geralmente em uma página), apenas o seu objetivo, quem pode adotar e as
responsabilidades das partes envolvidas31. Já as leis complexas se apresentam em
várias seções, especificando todo o processo de adoção, as responsabilidades, sua
fiscalização e possível renovação do convênio. A partir dessa classificação, utilizamos,
para estudo, as leis aqui consideradas complexas, constando 9 municípios. O Quadro
5 apresenta os municípios das leis escolhidas para estudo por ordem do ano de sua
instituição e os respectivos espaços que regulam.

31

Como exemplo de lei de adoção de praças simples, ver, no ANEXO A (p. 132), a lei do município de Antônio
Carlos/SC.
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MUNICÍPIO
São Leopoldo/RS
Campinas/SP

ANO DA LEI
1990
2000 com alteração em
2001, 2004 e 2006

Laranjeiras do
Sul/PR

2003

Parnaíba/PI

2004

Senador Salgado
Filho/RS

2005

Uberaba/MG

2005

Camanducaia/MG

2006

São Paulo/SP

2006

Foz do Iguaçu/PR

2007

ESPAÇOS PARA ADOÇÃO
Praças públicas.
Praças públicas e de esportes e áreas
verdes.
Praças públicas e de esportes e áreas
verdes.
Praças públicas e de esportes e áreas
verdes.
Praças, canteiros, árvores e espaços
públicos.
Praças públicas, canteiros centrais,
parques, jardins e áreas verdes em
geral.
Praças públicas e de esportes e áreas
verdes.
Espaços públicos e equipamentos
urbanos em geral.
Praças públicas e de esportes e áreas
verdes.

Quadro 5 – Municípios, anos de instituição de suas leis e seus respectivos
espaços de adoção

Para facilitar a análise das leis acima citadas, agrupamos em quadros as
seções que regulamentam cada aspecto abordado na legislação: os objetivos da lei;
quem pode adotar os espaços propostos; como adotar esses espaços; o tempo de
adoção; os objetivos da adoção; as responsabilidades do Poder Público Municipal; as
responsabilidades do adotante; os benefícios do adotante; a forma da publicidade; e,
por fim, as disposições finais de cada lei.
Algumas das leis se mostraram muito semelhantes – em alguns casos
seções inteiras foram copiadas total ou parcialmente –, mudando apenas as referências
municipais. Para não nos repetirmos na análise, agrupamos, em cada quadro, as leis
semelhantes e suas características. As leis serão chamadas pelo nome do município a
que se referem.
O primeiro aspecto das leis a ser observado é o que se refere aos seus
objetivos, que podem ser o de simplesmente promover e regular a adoção de praças,
como pode ir além, envolvendo, no seu conjunto, o exercício da cidadania, o incentivo
ao lazer e o desenvolvimento de uma educação ambiental. O Quadro 6 define os
objetivos de cada lei aqui estudada.
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MUNICÍPIO
- Campinas/SP
- Laranjeiras do
Sul/PR
- Parnaíba/PI
- Sen. Salgado
Filho/RS
Camanducaia/MG
- Foz do
Iguaçu/PR

São Leopoldo/RS

São Paulo/SP

Uberaba/MG

OBJETIVOS DA LEI
- Promover a participação da sociedade civil organizada e das
pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção
das praças públicas, de esportes e de áreas verdes, em conjunto
com o Poder Público Municipal;
- Levar a população vizinha às praças públicas, de esportes e áreas
verdes a entenderem esses espaços como de responsabilidade
concorrente com o Poder Público Municipal;
- Incentivar o uso desses espaços pela população, por associações
desportivas, de lazer e culturais da área de abrangência das
mesmas;
- Propiciar que grupos organizados da população elaborem
projetos de utilização desses espaços, que atinjam as diversas
faixas etárias e necessidades especiais da população.
- Celebrar contrato com empresas estabelecidas no Município,
objetivando a adoção de praças públicas, para preservação e
manutenção das mesmas.
- Celebrar termos de cooperação com a iniciativa privada, visando
à execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e
paisagísticas, bem como à conservação de áreas públicas
municipais, atendendo o interesse público.
- Revitalizar, manter e embelezar logradouros públicos como
praças públicas, canteiros centrais, parques, jardins e áreas verdes
em geral;
- Transformar as áreas verdes em espaços agradáveis e
humanizados;
- Oportunizar à população, o uso, a proteção e conservação de
espaços verdes no Município;
- Promover uma política de educação ambiental a partir da
participação popular visando o exercício da cidadania e da coresponsabilidade social;
- Resgatar os espaços das praças e área verdes, fortalecendo-os
como local de lazer e referência comunitária que atendam às
demandas da comunidade.
Quadro 6 – Objetivos das leis de adoção

Verificamos que, pelos seus objetivos, a legislação de São Paulo é a mais
abrangente do ponto de vista dos espaços possíveis de adoção, pois permite que
espaços e equipamentos públicos, em geral, sejam adotados. Já do ponto de vista dos
objetivos que se quer alcançar através da legislação, Uberaba traz temas
importantíssimos, como o resgate das praças e das áreas verdes e o desenvolvimento
de uma educação ambiental que desperte não só a conscientização quanto a
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preservação, mas também a valorização desses espaços de lazer da comunidade,
associados à melhoria da qualidade de vida na cidade.
No que se refere aos possíveis adotantes, pessoas jurídicas e entidades
da sociedade civil, em geral, estão aptas a assinar convênio com o Poder Público
Municipal. É importante destacar que, das leis aqui apresentadas, a de São Paulo é a
única que permite que pessoas físicas também possam se responsabilizar por um
espaço público. Em todos os casos, fica proibida a participação de empresas que
tenham alguma relação com cigarros e/ou bebidas alcoólicas, embora não se
especifique qual o tipo de relação, como nos mostra o Quadro 7.

MUNICÍPIO
- Campinas/SP
- Laranjeiras do Sul/PR
- Parnaíba/PI
- Sen. Salgado Filho/RS
- Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR
São Leopoldo/RS
São Paulo/SP
Uberaba/MG

QUEM PODE ADOTAR
- Entidades da sociedade civil
organizada;
- Associações de moradores;
- Sociedades Amigos do Bairro;
- Pessoas jurídicas
- Pessoa jurídica
- Pessoa jurídica;
- Pessoa física
- Pessoa jurídica

OBSERVAÇÃO GERAL

- Fica proibida a participação
de empresas relacionadas a
cigarros e bebidas alcoólicas
ou consideradas impróprias.

Quadro 7 – Quem pode adotar uma praça

Para adotar uma praça, é preciso, em todos os casos, apresentar uma
proposta ou carta de intenções, especificando qual o espaço a ser adotado e quais
serviços serão executados, anexando, quando necessário, projetos paisagísticos,
arquitetônicos, esportivos e/ou culturais, dependendo da necessidade do espaço e da
disponibilidade do adotante (ver Quadro 8). A proposta é avaliada e, caso aprovada,
será assinado um contrato com a prefeitura. Em caso de mais de um interessado num
mesmo espaço, é escolhida a melhor proposta, ou seja, aquela que melhor atenda às
necessidades do espaço e aos anseios da comunidade.
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MUNICÍPIO
COMO ADOTAR
- Campinas/SP
- Laranjeiras do Sul/PR
- Parnaíba/PI
- A entidade ou pessoa jurídica, interessada em adotar
Sen.
Salgado
determinada área pública, deve dar entrada à proposta de
Filho/RS
adoção, anexando o necessário projeto a ser desenvolvido.
- Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR
- Uberaba/MG
- Apresentar proposta de visibilidade urbanística do
São Leopoldo/RS
empreendimento na praça.
- Carta de intenção indicando precisamente o bem público
São Paulo/SP
objeto de interesse, mais a proposta de realização dos serviços
(projeto).
Quadro 8 – Como adotar uma praça

Quanto ao tempo de adoção, a maioria das leis não o define, como
mostra o Quadro 9. Em São Leopoldo, o tempo de adoção é de cinco anos e, em São
Paulo, é de três anos. Em ambos os casos é possível a renovação do contrato, mas, para
isso, o período de adoção que foi concluído é avaliado e o resultado determinará a
aprovação ou não do pedido de renovação.

MUNICÍPIO
- Campinas/SP
- aranjeiras do Sul/PR
- Parnaíba/PI
- Sen. Salgado Filho/RS
- Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR
- Uberaba/MG
São Leopoldo/RS
São Paulo/SP

TEMPO DE ADOÇÃO

A lei não informa

5 anos com possível
renovação do contrato
3 anos com possível
renovação do contrato

Quadro 9 – Tempo de adoção de praças

Vimos, anteriormente, que a adoção de espaços públicos e,
especialmente, a adoção de praças, tem como objetivo maior suprir a demanda por
manutenção desses espaços, pois as prefeituras têm dificuldade de equipar e manter
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todas as suas praças. Soma-se a isso a atual preocupação com o meio ambiente e a
necessidade de pensar a cidade como espaço coletivo de responsabilidade de todos os
seus moradores. O Quadro 10 mostra, com mais detalhes, os objetivos da adoção.

MUNICÍPIO

OBJETIVOS DA ADOÇÃO
- Urbanização da praça pública ou esportes de acordo com
- Campinas/SP
projeto elaborado pelo departamento competente do
- Laranjeiras do
Executivo Municipal ou por ele aprovado;
Sul/PR
- Construção dos diversos equipamentos esportivos ou de
- Parnaíba/PI
lazer em praça pública, ou de esportes, de acordo com o
- Sen. Salgado
projeto elaborado pelo departamento competente do
Filho/RS
Executivo Municipal ou por ele aprovado;
- Camanducaia/MG - Conservação e manutenção da área adotada;
- Foz do Iguaçu/PR - Realização de atividades culturais, educacionais, esportivas
- São Leopoldo/RS ou de lazer, de acordo com o projeto apresentado para
aprovação e assinatura do convênio.
- Todos os objetivos acima citados e mais:
- Promover articulação com órgãos públicos e comunidade,
de forma a viabilizar o uso do espaço de forma saudável;
Uberaba/MG
- Fazer trabalho de conscientização da comunidade de forma
a garantir a preservação do espaço;
- Promover articulação com a comunidade para garantir a
vigilância do local como espaço comunitário de lazer.
- Execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e
São Paulo/SP
paisagísticas, bem como a conservação de áreas municipais.
Quadro 10 – Objetivos da adoção de praças

É importante destacar que, no processo de adoção e durante o período de
adoção, a prefeitura não se isenta de responsabilidades, como nos mostra o Quadro
11. Cabe a ela, através de suas secretarias, elaborar projetos para a adoção, avaliar
projetos feitos por terceiros e fiscalizar as obras e os serviços propostos para o espaço.
No caso da lei de Uberaba, o Poder Público Municipal se compromete, também, em
divulgar a parceria firmada, em seus meios de comunicação social.
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MUNICÍPIO
- Campinas/SP
- Laranjeiras do Sul/PR
- Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR
- São Leopoldo/RS
- Sen. Salgado Filho/RS

Parnaíba/PI

São Paulo/SP

Uberaba/MG

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO
- A elaboração dos projetos de urbanização e
construção de praças públicas, de esportes e áreas
verdes que venham a ser adotadas;
- A aprovação dos projetos de urbanização, ou de
construção de praças públicas, de esportes e áreas
verdes que sejam elaboradas fora dos órgãos do
Executivo Municipal em função do convênio
estabelecido.
- Todos os itens acima citados e mais:
- A fiscalização das obras e cumprimento do Termo de
Cooperação estabelecido.
- Elaboração de projetos;
- Aprovação de projetos feitos por terceiros;
- Fiscalização dos serviços propostos nos projetos.
- Instalação de torneiras e custeio da água utilizada
para regar as plantas;
- Divulgação da parceria e das atividades
desenvolvidas nas praças e áreas verdes através dos
meios de comunicação social.

Quadro 11 – As responsabilidades do Poder Público

No contrato de adoção, o adotante se compromete a executar o projeto
proposto com verba própria. Deve manter, conservar e recuperar o espaço adotado,
como mostra o Quadro 12. É importante ressaltar que a adoção não transfere a
administração dos espaços para o adotante; esta continua com o Poder Público
Municipal.

MUNICÍPIO
- Campinas/SP
- Laranjeiras do
Sul/PR
- Parnaíba/PI
-Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR

RESPONSABILIDADES DO ADOTANTE
- Executar dos projetos elaborados e aprovados pelo Poder
Público Municipal, com verba pessoal ou material próprio nos
termos do convênio firmado;
- Prevenir e manter conforme estabelecidos no convênio e no
projeto apresentado;
- Zelar pela manutenção, conservação, recuperação e
iluminação da área que adotar, bem como a elaboração e
execução dos trabalhos de arborização, com a adoção de
sementes e mudas de árvores.

- São Leopoldo/RS
Sen. Salgado
Filho/RS

- Respeitar a autonomia do Município para com os espaços
públicos;
- Zelar pela manutenção, conservação e recuperação da área
que adotar, ficando vedada causar quaisquer danos ao
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patrimônio ou ao meio ambiente.
- Executar e manter melhorias urbanas, ambientais e
São Paulo/SP
paisagísticas;
- Conservação e renovação de áreas municipais.
- Adquirir e manter a ornamentação necessária;
- Fornecer mão-de-obra, bem como, ferramentas de trabalho
Uberaba/MG
necessárias ao desempenho das atividades inerentes ao
programa.
OBSERVAÇÃO GERAL
- A adoção de praças públicas, de esportes e áreas verdes, opera-se sem prejuízo à
função do Poder Executivo Municipal de administrar os bens públicos.

Quadro 12 – As responsabilidades do adotante

A adoção se dá, em todos os casos aqui estudados, em troca de
publicidade no espaço adotado, através de placas que divulguem a parceria com o
Poder Público, como mostra o Quadro 13. O custo do material utilizado na
publicidade, na colocação e na retirada das placas é de responsabilidade do adotante.
Porém, este fica isento do pagamento das taxas de licença de publicidade em local
público. O município de Parnaíba, no estado do Piauí, vai além e oferece também ao
adotante, uma redução considerável no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano):
50% para pessoa jurídica e 60% para 15 imóveis indicados pela Associação de
Moradores, que queira adotar uma praça ou área verde do município.
Aqui é reiterada a proibição de publicidade relacionada a cigarros e
bebidas alcoólicas nos espaços adotados, dando-se prioridade a mensagens de cunho
educativo que valorizem o meio ambiente e a qualidade de vida.
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MUNICÍPIO

BENEFÍCIOS DO ADOTANTE
- A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará
autorizada, após a assinatura do convênio, a afixar, na
área adotada, uma ou mais placas padronizadas
alusivas ao processo de colaboração com o Poder
- Campinas/SP
Executivo Municipal, bem como o objetivo da adoção
- Laranjeiras do Sul/PR conforme modelo a ser estabelecido no decreto
regulamentador.
- Sen. Salgado
- O ônus com relação à elaboração e colocação das
Filho/RS
placas será de inteira responsabilidade do adotante,
observados os critérios estabelecidos pela legislação;
- Camanducaia/MG
- Caso a entidade adotante seja uma sociedade civil
- Foz do Iguaçu/PR
sem fins lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços
adotados para fins de publicidade, visando arrecadar
- São Leopoldo/RS
fundos para consecução dos objetivos estabelecidos
- São Paulo/SP
no convênio;
- O convênio de adoção em momento algum deverá
- Uberaba/MG
conceder qualquer tipo de uso à entidade adotante a
não ser aqueles estabelecidos nesta lei, a não ser a
concessão e permissão necessárias para a execução do
projeto aprovado.
- Todos os itens acima citados e mais:
- A pessoa jurídica que adotar uma praça, terá uma
redução no valor de 50% no valor atual do IPTU e as
Parnaíba/PI
Associações de Moradores indicarão os moradores
que terão direito a uma redução de 60% no valor
anual devido ao IPTU, limitando o número de
moradores a 15 imóveis.
OBSERVAÇÃO GERAL
- É excluída das licenças outorgadas, publicidade relacionada a cigarros e
bebidas alcoólicas, bem como outras que possam ser consideradas impróprias
aos objetivos da lei;
- Pela utilização e exploração dos meios de publicidade e propaganda previstas,
ficam os adotantes isentos do pagamento das respectivas taxas de licença para
publicidade estabelecida nas leis vigentes.

Quadro 13 – Benefícios do adotante

A publicidade que é oferecida pelo município em troca de manutenção e
renovação, entre outros serviços, não é feita de qualquer forma, devendo seguir os
modelos criados pelas prefeituras e respeitar o tamanho e a quantidade de placas a
serem fixadas, que vai depender da extensão do espaço adotado. Das leis aqui
estudadas, apenas a de Parnaíba e a de São Paulo já trazem no seu corpo, essas
especificações, como nos mostra o Quadro 14. As outras leis indicam que este assunto
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será tratado em outro documento. Depois de criada a lei, desenvolve-se um programa
de adoção que detalha todo o processo e o divulga para a sociedade.

MUNICÍPIO
A FORMA DA PUBLICIDADE
- Campinas/SP
- Laranjeiras do Sul/PR
- Sen. Salgado
- Não consta artigo referente à padronização das
Filho/RS
placas destinadas à publicidade, mas uma indicação
- Camanducaia/MG
de que será ordenada por outro dispositivo regulador.
- Foz do Iguaçu/PR
- Uberaba/MG
As placas publicitárias deverão possuir dimensões
máximas de 100cm de largura, altura máxima de
Parnaíba/PI
40cm e separada do solo 20cm, perfazendo uma altura
máxima de 60cm.
- Nas praças com área de até 5.000m2, caberá, no
máximo, duas placas de tamanho grande (1,00m X
0,70m) ou quatro de tamanho pequeno (0,50m X
0,35m);
São Leopoldo/RS
- Nas praças com área superior a 5.000m2 caberá, no
máximo, doze placas grandes (1,00m X0,70 m), na
proporção de uma para cada 2.500m2, ou vinte placas
pequenas, na proporção de uma para cada 1.500m2,
sempre respeitando o padrão da SEMSU.
- Para praças e áreas verdes com metragem até
1.000m², será permitida a colocação de, no máximo,
uma placa para cada 250m² de área conservada, com
dimensões máximas de 0,60m de altura por 0,84m de
largura, afixadas à altura máxima de 0,50m do solo;
- Para praças e áreas verdes com área entre 1.000m² e
5.000m², será permitida a colocação de placas com
dimensões máximas de 0,60m de altura por 0,84m de
largura, afixadas à altura máxima de 0,50m do solo,
sendo quatro placas para os primeiros 1.000m² e área
conservada e mais uma placa para cada 500m² que
São Paulo/SP
ultrapassarem 1.000m²;
- Para praças e áreas verdes com área entre 5.000m² e
10.000m², será permitida a colocação de placas com
dimensões máximas de 0,60m de altura por 0,84m de
largura, afixadas à altura máxima de 0,50m do solo,
sendo doze placas para os primeiros 5.000m² de área
conservada e mais uma placa para cada 1.000m² que
ultrapassarem 5.000m²;
- Para praças e áreas verdes com área superior a
10.000m², será permitida a colocação de placas com
dimensões máximas de 0,60m de altura por 0,84m de
largura, afixadas à altura máxima de 0,50m do solo,
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sendo dezessete placas para os primeiros 10.000m² de
área conservada e mais uma placa para cada 1.000m²
que ultrapassarem 10.000m²;
Quadro 14 – A forma da publicidade

As disposições finais das leis tratam do encerramento do contrato.
Observa-se que as regras são bem específicas, quer seja pelo encerramento do tempo
de adoção, quer seja pelo descumprimento da lei, por parte do adotante, ou ainda por
decisão administrativa do Poder Público. Na lei de São Leopoldo, há também um
dispositivo que trata da proibição do uso comercial da praça por parte do adotante32.

MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES FINAIS
- Campinas/SP
- Laranjeiras do Sul/PR
- Findo o prazo de vigência do convênio, a
- Parnaíba/PI
entidade adotante deverá devolver o espaço
- Sen. Salgado Filho/RS
adotado no estado em que lhe foi entregue.
- Camanducaia/MG
- Foz do Iguaçu/PR
- Implicará na anulação da adoção, sem notificação
prévia, bem como a retirada de toda publicidade do
adotante, o desrespeito às normas fixadas pela
presente Lei, e do Termo de Cooperação;
- A adoção será desfeita se uma das partes
São Leopoldo/RS
manifestar essa vontade, mediante comunicação
escrita com trinta dias de antecedência;
- A adoção não gerará qualquer direito de
exploração comercial da praça, por parte do
adotante, nem altera a natureza de uso e gozo do
bem público;
- Os cooperantes serão os únicos responsáveis pela
realização dos serviços descritos no termo de
cooperação, bem como por quaisquer danos
causados à Administração Pública Municipal e a
terceiros;
São Paulo/SP
- No caso de descumprimento do termo de
cooperação, o cooperante será notificado para, no
prazo de cinco dias, comprovar a regularização dos
serviços, sob pena de rescisão do termo de
cooperação;
- Encerrada a cooperação, as placas devem ser
32

Este ponto destoa do assunto tratado nesta seção, devendo fazer parte daquela que trata dos benefícios do
adotante, no qual lhe é permitido apenas a publicidade.
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retiradas no prazo máximo de 24 horas;
- A rescisão do termo de cooperação poderá ser
determinada por ato da Administração, unilateral e
escrito, em razão de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo titular do respectivo órgão ou
ente.
- O Termo celebrado poderá, a qualquer tempo, ser
rescindido pelo cooperante e/ou cooperado, por
Uberaba/MG
razões subjetivas ou por descumprimento de suas
cláusulas, mediante prévio aviso expressivo com
trinta dias de antecedência.
OBSERVAÇÃO GERAL
- Passa a fazer parte integrante do logradouro público municipal, toda
benfeitoria realizada no espaço adotado, não gerando qualquer direito de
ressarcimento das despesas realizadas pelo adotante, nem direito de retenção
ou indenização.

Quadro 15 – Disposições finais das leis de adoção de praças

Um aspecto a se destacar nesta última parte das leis de adoção é a
incorporação ao patrimônio municipal das benfeitorias realizadas pelo adotante na área
adotada. Desta forma, os espaços são equipados e a integridade dos mesmos mantida,
podendo a comunidade usufruí-los normalmente.
Fazendo uma observação geral, constatamos que as leis de adoção não se
restringem às praças públicas, com exceção de São Leopoldo, que, das leis aqui
estudadas, é a mais antiga (1990). Percebe-se uma preocupação também com a gestão
e a manutenção de áreas verdes, assim como com a conscientização – através da
educação ambiental – da importância e da necessidade destes espaços para a qualidade
de vida na cidade.
É importante deixar claro, que apesar de termos escolhido as leis aqui
consideradas como “leis complexas”, para análise, essa não é uma condição para o
programa de adoção ser bem sucedido. Por essa razão, para entendermos melhor como
uma lei de adoção de praças se dá na prática, destacamos aqui, como exemplos, os
programas de adoção de São Paulo/SP e Recife/PE. A primeira representando uma “lei
complexa” e a segunda, uma “lei simples”.
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3.2 Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes: São Paulo/SP e Recife/PE
Com base na Lei Cidade Limpa33, São Paulo criou o programa intitulado
São Paulo Mais Verde que ampliou o programa de adoção de praças para outras áreas
verdes da cidade, como canteiros centrais, áreas remanescentes de loteamentos e
parques, e permite que pessoas físicas também possam adotar um espaço. Como a Lei
Cidade Limpa restringe a publicidade em espaços públicos, as praças das áreas
centrais estão sendo muito procuradas. Prevendo esse interesse pelas praças,
principalmente por grandes empresas, o São Paulo Mais Verde, implementou a
“adoção casada”, que consiste no seguinte: quem quiser adotar uma praça numa área
nobre da cidade, com grande visibilidade, está obrigado a adotar também uma praça
num bairro de menor visibilidade, ou seja, distante do centro, na periferia de São
Paulo. A adoção casada se aplica apenas às praças de maior visibilidade, já
classificadas pela prefeitura, como a Praça Ramos de Azevedo, representada na
Fotografia 30, adotada pela Companhia Brasileira de Alumínio.

Foto: picasaweb.google.com/.../gHjenpSW8hCzF4VCHTeoSw

Fotografia 30 – Vista geral da Praça Ramos de Azevedo

33

Lei Municipal n° 14.223 de 26/09/06: Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem
urbana do Município de São Paulo.
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A cidade de São Paulo possui, segundo o site do São Paulo mais Verde,
4.620 praças, das quais, 842 estão sob a responsabilidade de empresas e de pessoas
físicas. Como exemplos ilustrativos de praças adotadas em São Paulo, temos a Praça
Dom José Gaspar, adotada pela Maringá Turismo (Fotografia 31) e a Praça Princesa
Izabel, adotada pela empresa Porto Seguros (Fotografia 32).

Foto: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=408804

Fotografia 31 – Vista geral da Praça Dom José Gaspar

Foto: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=408804

Fotografia 32 – Detalhe da Praça Princesa Izabel
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A adoção em São Paulo tem a duração de três anos, podendo ser
renovada, após avaliação do período encerrado, feita pela prefeitura. A prefeitura
disponibiliza um manual impresso, que orienta todo o processo de adoção; um site34,
que além de orientar, divulga os espaços já adotados com seus respectivos adotantes, e
uma relação dos espaços à espera de adoção; e uma equipe de assessoria técnica aos
interessados, chamada de Central de Projetos. Seguindo a iniciativa da capital, outros
municípios do Estado de São Paulo também promovem a adoção de praças,
destacando-se: Araçatuba, Bauru, Birigui, Campinas, Jacareí, Jaú, Santos, Taubaté,
Ourinhos, Guarulhos e São José dos Campos, entre outros.
Na cidade do Recife, em Pernambuco, o Projeto Adote uma Praça, da
década de 1990, transferia para a iniciativa privada a responsabilidade de manter e
conservar praças e parques da cidade, em troca de publicidade no local, através de
placas padronizadas. Em 2001, diante dos bons resultados, o Projeto foi revisado, e
passou a se chamar Programa Adote o Verde, ampliando os espaços possíveis de
adoção para qualquer tipo de área verde na cidade: praças, parques, canteiros, margens
de rios e canais, entre outros. O contrato é de quatro anos, podendo ser renovado.
Tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas podem assiná-lo. Além da divulgação no
espaço, o adotante tem sua marca divulgada nos meios institucionais da Prefeitura.
Esta última também disponibiliza serviços de orientação técnica, fornece sementeiras e
mudas de plantas e cuida da iluminação pública.
O Programa Adote o Verde possui o “Manual de Adoção”, elaborado
pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), que informa sobre as
responsabilidades e direitos do adotante e da Prefeitura do Recife e orienta todo o
processo de adoção, assim como a forma, a quantidade e a disposição das placas
publicitárias no logradouro. Para dar suporte ao Programa, a Prefeitura assinou um
convênio com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), para fazer
levantamentos das áreas verdes e de suas funções (passeio, esporte, contemplação,
jogos, preservação etc.), assim como estabelecer o perfil dos usuários, para direcionar
os investimentos e garantir um melhor aproveitamento das áreas.

34

www.spmaisverde.com.br
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Recife possui 300 praças, das quais, 162 são adotadas. Como forma de
valorizar as iniciativas particulares e incentivar novos contratos, a Prefeitura
Municipal realiza a Premiação Adote o Verde que, em dezembro de 2007, teve a sua
terceira edição. A premiação é feita em três categorias de acordo com o tamanho do
espaço adotado: grande, médio e pequeno porte. Em 2007, dez praças de cada
categoria foram previamente selecionadas e colocadas à votação popular, que pôde ser
feita em urnas eletrônicas espalhadas em pontos centrais da cidade ou pela internet, no
portal da Prefeitura. A premiação aconteceu no dia 23 de dezembro, na Praça do
Marco Zero, com grande participação popular35. As Fotografias 33, 34 e 35
apresentam as praças que ficaram em primeiro lugar nas três categorias já citadas –
grande, médio e pequeno porte. São elas, respectivamente, a Praça de Casa Forte, a
Praça do Arsenal, e a Praça do Parque Amorim.
Em Pernambuco, também podemos citar a cidade de Olinda, que
mantêm convênios de adoção de praças com a iniciativa privada.

Foto: http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/fotosdorecife/index.html

Fotografia 33 – Vista da Praça de Casa Forte

35

Um concurso semelhante também é realizado todos os anos em Belo Horizonte, que além de premiar as praças
mais bonitas, elege também os canteiros e parques mais bem cuidados da capital.
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Foto: http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/fotosdorecife/index.html

Fotografia 34 – Vista da Praça do Arsenal

Foto: http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/fotosdorecife/index.html

Fotografia 35 – Detalhe da Praça do Parque Amorim
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3.3 Projeto de Lei de Adoção de Praças Públicas e de esportes e Áreas Verdes em
Natal/RN

O Município de Natal não tem um programa de adoção, mas tramita na
Câmara Municipal de Natal, desde 2005, o Projeto de Lei n° 49/05 (ver ANEXO B, p.
133), que “Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas
Verdes, e dá outras providências”. De autoria do Vereador Salatiel de Souza, o projeto
foi escrito com base em legislações já existentes em outras cidades brasileiras em que
os programas de adoção são bem sucedidos.
O Projeto de lei tem como objetivos: conscientizar a sociedade que as
praças, áreas esportivas e áreas verdes da cidade são de responsabilidade de todos:
iniciativa privada, população e Poder Público; promover a participação da sociedade
civil organizada e das pessoas jurídicas na urbanização e na manutenção das praças
públicas, de esporte e áreas verdes do Município do Natal, em parceria com o Poder
Público Municipal; favorecer o uso das praças públicas, áreas esportivas e áreas verdes
pela população, por associações desportivas, de lazer e culturais e que estas também
possam elaborar projetos que dinamizem as áreas.
De acordo com o Projeto de Lei, as adoções poderão ser feitas por
entidades da sociedade civil, por associações de bairro e por pessoas jurídicas, com
exceção de empresas relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas. O interessado dará
entrada na Prefeitura com uma proposta que será analisada para possível aprovação e
assinatura de convênio. As propostas de adoção poderão ser de urbanização,
construção, renovação, conservação e manutenção e/ou realização de atividades
culturais, educacionais, esportivas ou de lazer, podendo conter mais de uma
intervenção.
Quanto às responsabilidades de cada parte envolvida, caberá ao adotante:
a execução dos projetos e atividades propostos com recursos próprios, assim como a
preservação e manutenção do espaço adotado. À Prefeitura caberá a elaboração dos
projetos de urbanização ou a aprovação de projetos feitos por terceiros e a fiscalização
das obras e das atividades propostas pelo adotante. Como benefício, o adotante poderá
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divulgar sua marca na área adotada através de placas de modelo padronizado que
informem sobre sua parceria com o Poder Público.
Este projeto de lei ainda precisa ser melhorado. Não especifica o modelo
e as dimensões da placa publicitária; não consta o tempo de adoção e a possível
renovação do convênio; e não determina o procedimento em caso de desistência ou
abandono das responsabilidades, mas é um grande passo na busca de espaços
saudáveis, bem cuidados e convidativos ao uso. É também o início de uma reflexão em
Natal sobre a responsabilidade de todos quanto ao meio ambiente urbano e, quem
sabe, de ações participativas de todos os segmentos da sociedade.
Apesar dessa lei ainda não ter sido aprovada e, portanto, não haver um
programa que regularize e incentive a parceria público-privada na construção e/ou
manutenção de praças, a cidade de Natal apresenta algumas praças com investimento
privado, as quais são objetos de estudo do próximo capítulo.
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4 A “PARCERIA” PÚBLICO-PRIVADA NA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PRAÇAS EM NATAL
Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira apresentamos as
praças pesquisadas, as histórias de cada uma delas, como e quando se deu a
participação privada, como eram antes e depois dos investimentos realizados, e como
se encontram na atualidade. Na segunda parte, fazemos uma reflexão a respeito da
relação que se dá entre o poder público e a iniciativa privada em relação a estas praças.

4.1 As praças pesquisadas

Foram identificadas em Natal cinco praças que apresentam investimento
privado, na construção, reforma e/ou manutenção. O Quadro 1636, a seguir, apresenta
as praças, seus endereços, a empresa que investiu e o tipo de parceria que tem ou teve
com a prefeitura de Natal.

PRAÇA
Praça Prefeito
Claudionor de Andrade
Praça Luiz da Câmara
Cascudo
Praça Anacleto Benigno
de Morais e Quadra
Poliesportiva Dimas B.
Cardoso
Praça Ney Aranha
Marinho
Praça Omar O’Gray

ENDEREÇO
Rua Joaquim Alves/Rua
Desembargador Silvino
Bezerra Neto, Bairro Lagoa
Nova
BR-101/Rua das Tulipas,
Conjunto Mirassol, Bairro
Capim Macio
Av. Romualdo Galvão/Rua
São Joaquim
Av. Juvenal Lamartine/
Residencial Por do Sol,
Bairro Tirol
Rua da Lagosta, Conj.
Alagamar, Ponta Negra

EMPRESA

TIPO DE
PARCERIA

CEI – Centro de
Educação
Integrada

Construção e
manutenção

Carrefour

Construção

Shopping
Midway Mall

Construção

Construtora
Hasbum

Reforma

Construtora
Delphy

Reforma e
manutenção

Fonte: Pesquisa de campo

Quadro 16 – Relação das praças que apresentam investimento privado

36

Apresentado na Introdução (Quadro 1, p. 16).
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As três primeiras praças são objetos dessa pesquisa. As duas últimas:
Praça Ney Aranha Marinho, no bairro Tirol (Fotografia 36) e a Praça Omar O’Gray,
em Ponta Negra (Fotografia 37) ficaram de fora da pesquisa pelas mesmas razões:
ausência de informações nas secretarias municipais responsáveis (SEMSUR e
SEMURB) e, principalmente, pela omissão de informações por parte das empresas que
investiram nos espaços. Essas praças foram reformadas por construtoras e estão
associadas, pela proximidade, a grandes empreendimentos imobiliários. Diante desse
quadro, podemos inferir que houve o interesse de melhorar esteticamente o entorno
dos empreendimentos com o objetivo de maior valorização dos mesmos, associando os
imóveis a áreas verdes e de lazer.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 36 – Detalhe da Praça Ney Aranha Marinho
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 37 – Vista parcial da Praça Omar O’Gray

Quanto às praças pesquisadas, elas serão apresentadas a seguir, em
ordem, de acordo com o ano de inauguração.

4.1.1 Praça Luiz da Câmara Cascudo

Situada na BR-101, no Conjunto Mirassol, esta praça foi reconstruída
pelo supermercado Carrefour Natal, em 1997, como forma de compensação dos
impactos ambientais causados pela construção de uma estação de tratamento de esgoto
do empreendimento, em terreno arenoso, de fácil permeabilidade. Segundo o Sr.
Raimundo Nonato de Medeiros, Gerente de Manutenção do Carrefour Natal, também
fazia parte desta compensação ambiental, o plantio de árvores na Região
Administrativa Norte da cidade de Natal.
Já havia uma praça e um mini-campo de futebol na mesma localização
dos atuais, mas se encontravam em péssimo estado de conservação. A área também
estava sujeita à inundação nos períodos de chuva, pois se encontra numa área de
drenagem natural, por causa da declividade do terreno, para onde convergem águas
pluviais, exatamente na área da praça e do mini-campo, chegando, em algumas
ocasiões, a inundar totalmente ruas e casas que se situam nas partes mais baixas,
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próximas à área em questão. Inundava inclusive um trecho da BR-101, dificultando o
tráfego e, consequentemente, o acesso ao supermercado por essa importante via e
prejudicando inclusive, o próprio projeto da estação de tratamento de esgotos.
Como forma de compensação ambiental e para resolver o problema de
drenagem da área, que interferia no empreendimento, o Carrefour Natal, portanto,
reconstruiu a praça e o mini-campo de futebol, transformando-o em lagoa de
infiltração de águas pluviais (ver Fotografia 38). Segundo o Sr. Raimundo Nonato de
Medeiros, concluídas as obras, a praça foi entregue à Prefeitura de Natal, que ficou
responsável pela sua manutenção. A partir daí, o Carrefour não mais assumiu qualquer
responsabilidade com a mesma.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 38 – Vista geral do mini-campo de futebol/lagoa de infiltração

A praça foi inaugurada com dois playgrounds, um de madeira e um de
alvenaria; duas quadras de vôlei de praia; um mini-campo de futebol/lagoa de
infiltração; bancos de alvenaria; passeio em cimento; arborização e paisagismo; e dois
telefones públicos. Atualmente, apresenta também um monumento do “Lions Club
International” e uma parada de ônibus.
No momento da realização da pesquisa (2007), a praça estava bem
cuidada do ponto de vista da limpeza e do jardim, com gramas verdes, o que nos diz
que está sendo regada regularmente. Os brinquedos de alvenaria e os bancos tinham
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sido recentemente pintados (ver Fotografia 39), mas os brinquedos de madeira
estavam inutilizados (ver Fotografia 40), pois do playground só sobrou o “esqueleto”,
que permanece lá sem permitir brincadeiras e oferecendo risco para as crianças.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 39 – Brinquedos de alvenaria da Praça Luiz da Câmara Cascudo

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 40 – Brinquedos de madeira da Praça Luiz da Câmara Cascudo
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A SEMSUR, que é a secretaria municipal responsável, entre outros
espaços, pelas praças de Natal, não soube informar nada além do fato do Carrefour
Natal ter construído o espaço. O mesmo ocorreu com a SEMURB, que é a secretaria
responsável pelo licenciamento de construção na cidade de Natal.

4.1.2 Praça Prefeito Claudionor de Andrade

Localizada no bairro Lagoa Nova, especificamente no loteamento
“Cidade Universitária”, a Praça Prefeito Claudionor de Andrade foi adotada pelo
Centro de Educação Integrada Ltda. – CEI. Em 1998, o colégio propôs à Prefeitura de
Natal, um contrato de permuta de uma área destinada para rua, mas que não tinha sido
aberta, em troca da construção, urbanização e manutenção de uma praça pública por,
no mínimo, vinte anos (ver nota em Diário Oficial, ANEXO C, p. 136). A área
permutada era de 1.372,50m2 e ficava entre o prédio do CEI e o condomínio
residencial da família Medeiros. O valor da permuta, R$143.377,47, foi utilizado na
construção da praça, situada em frente ao CEI, em local já destinado para tal fim desde
a época do loteamento.
Segundo a Sra. Maria Lúcia Andrade de Azevedo37, Diretora
Administrativa do CEI, além do interesse pela área, havia outros motivos que
corroboravam com a idéia de uma praça: a área era um grande terreno baldio,
originalmente destinado para ser uma praça, mas no qual se jogavam lixo e entulho,
tornando o ambiente feio e insalubre, ou seja, inconveniente para a escola; outro
problema era o alagamento deste terreno e das ruas ao redor, no período de chuvas,
pois, por ser uma área baixa, convergia e concentrava a água. Por essa razão, durante a
construção foi feito o serviço de drenagem e uma parte da praça abriga uma lagoa de
infiltração. Também faz parte da praça uma quadra poliesportiva.
A Praça foi inaugurada no dia 17 de novembro de 1999 (ver Fotografias
41 e 42) e seu nome homenageia o prefeito de Natal no período 1950-1951, o
advogado Claudionor de Andrade, pai da Diretora do CEI.

37

Entrevista cedida no dia 16/11/2007
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Foto: Arquivo particular do CEI

Fotografia 41 – Inauguração da Praça Prefeito Claudionor de Andrade (17/11/99)

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 42 – Vista parcial da Praça Prefeito Claudionor de Andrade

Das praças estudadas nesse trabalho, esta é a única que foi construída e é
ainda mantida pela iniciativa privada. O colégio CEI arca com todos os serviços e
materiais necessários a limpeza e manutenção da praça, incluindo equipamentos (piso,
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bancos, quadra), e jardim, para o que mantêm dois funcionários. A responsabilidade da
escola com a praça é declarada publicamente, como mostra a fotografia a seguir:

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 43 – Identificação da praça: “Adotada pelo CEI”

Quanto à sua infra-estrutura, a Praça Claudionor de Andrade apresenta
22 bancos de madeira (ver Fotografia 44) e 4 bancos de cimento, circulares, ao redor
de árvores (ver Fotografia 45), todos em bom estado de conservação. O piso que
contorna a praça é de lajota (ver Fotografia 44), próprio para calçada; no centro da
praça, foram utilizados seixos (ver Fotografia 45), todos bem conservados, sem
nenhum risco para o usuário. Há quatro lixeiras distribuídas na praça e um telefone
público. A iluminação é bem distribuída e suficiente para todo o espaço, inclusive a
quadra. Havia um playground, na época da inauguração, mas não há mais. A quadra
poliesportiva apresenta-se em bom estado de conservação (ver Fotografia 46).
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 44 – Detalhe dos bancos de madeira e do piso de lajota

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 45 – Detalhe do banco de alvenaria e do piso de seixos
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 46 – Quadra poliesportiva

Quanto à vegetação, a praça é bem arborizada e apresenta um belo
jardim (ver Fotografia 47). A área da lagoa de infiltração é toda circundada com
plantas ornamentais de pequeno porte (ver Fotografia 48).

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 47 – Jardim da Praça Prefeito Claudionor de Andrade
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 48 – Lagoa de infiltração

A vigilância da praça é feita, durante o horário de funcionamento da
escola, pelos próprios seguranças da mesma. Também observamos que os jardins
localizados em frente às unidades da escola são mais bem cuidados do que no lado
oposto, como mostram as fotografias a seguir.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 49 – Lado da praça de frente
para o CEI

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 50 – Lado da praça oposto
ao CEI

A Praça Claudionor de Andrade tornou-se um espaço de grande
importância para o CEI, do ponto de vista cênico, como também funcional, pois é
espaço de estacionamento e de espera para os pais de alunos. A impressão que se tem é
que a praça faz parte da escola, apesar da Diretora Maria Lúcia ressaltar o caráter
público da mesma.
Em pesquisa feita na SEMSUR e na SEMURB, não foi encontrada
nenhuma informação a respeito desta praça. A cópia do Diário Oficial que publicou a
permuta entre o CEI e a Prefeitura foi cedida pela Direção da Escola.
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4.1.3 Praça Anacleto Benigno de Morais e Quadra Poliesportiva Dimas B.
Cardoso

Localizados na Rua São Joaquim, no bairro de Lagoa Seca, a praça e a
quadra (ver Fotografia 51) foram inauguradas no dia 18 de fevereiro de 2006. Os
nomes dos espaços são, ambos, homenagens póstumas: a Anacleto Benigno, pelos
bons serviços prestados à comunidade de Lagoa Seca, e a Dimas Cardoso, pelo ato de
heroísmo, ao tentar salvar duas vítimas de afogamento na Praia de Barreira d’Água, na
Via Costeira.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 51 – Praça Anacleto Benigno de Morais e ao fundo a
Quadra Poliesportiva Dimas B. Cardoso

No local onde foi feita a intervenção, já existia uma quadra e, junto a ela,
uma pequena área arborizada que, segundo D. Teresinha Cléa76, moradora da Rua São
Joaquim – aqui representando o Centro Desportivo do Bairro de Lagoa Seca e sendo a
pessoa responsável pela manutenção e uso da quadra –, era usada como depósito de
lixo. Ainda segundo D. Teresinha Cléa, a Prefeitura mensalmente recolhia o lixo, mas
as pessoas voltavam a colocar.
76

Entrevista feita no dia 16/11/07.
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O Midway Shopping Center Ltda. investiu, segundo Suely Campelo77,
Gerente de Marketing do Midway, R$ 600.000 (seiscentos mil reais) nesses espaços. A
quadra que havia foi totalmente demolida e construída uma nova (ver Fotografia 52),
com cobertura metálica e iluminação, além de calçadas com jardins. O Midway Mall
reformou e revitalizou totalmente o espaço, que ganhou uma praça para uso das
crianças e famílias do bairro. Na praça foram plantadas seis palmeiras e plantas
ornamentais de pequeno porte. Ao centro foi colocado um parque infantil de madeira
e, ao redor do parque, quatro bancos de alvenaria. Estes dois espaços de lazer foram
entregues ao Centro Desportivo do Bairro de Lagoa Seca, na pessoa de seu presidente,
Sr. Irami Rodrigues da Silva. A partir desse momento, o Shopping Midway não
assumiu mais nenhuma responsabilidade com a área de lazer.

Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 52 – A Quadra Poliesportiva

Ainda segundo Suely Campelo, não houve documento formal, mas o
Shopping assumiu o compromisso da revitalização com o Centro Desportivo, desde o
início das obras do Midway, e a Prefeitura aprovou os projetos para execução.
Questionada sobre o interesse do Midway nesse espaço público, Suely respondeu que
77

Entrevista entregue, via e-mail, no dia 20/11/07.
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a melhoria da quadra e a construção da praça anexa foi feita como uma
prestação de serviço à comunidade da Rua São Joaquim, que tão bem
acolheu o empreendimento em seu entorno, e também como forma de
revitalizar e valorizar a área anexa ao Shopping, ao mesmo tempo que
presta um serviço social.

E quanto às possíveis compensações para a empresa, a resposta foi a
seguinte:

os empreendedores do Midway reforçam o compromisso de serem parceiros
da cidade, com a entrega desse espaço público totalmente revitalizado, para
que seja palco de alegria, diversão e felicidade a todos residentes do bairro.
A prestação deste serviço social, possibilitando ao Centro Desportivo
oferecer a prática esportiva aos moradores da vizinhança, está sendo muito
gratificante para o Shopping.

No entanto, segundo D. Teresinha Cléa, foi a implementação de seis
postes de alta tensão na área da praça e vizinha a quadra (ver Fotografia 53), que
desencadeou uma série de reclamações da comunidade, que tinha medo de que
houvesse algum acidente com bolas, pois a quadra era descoberta e sempre muito
utilizada por crianças e jovens. Foi mencionado por essa moradora, a mobilização em
torno de um abaixo-assinado, mas que não chegou a ser efetuado, pois, em acordo
entre o Midway e o Centro Desportivo de Lagoa Seca ficou acertada a revitalização da
área.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 53 – Um dos seis postes de alta tensão colocados na área de lazer

Quando questionada sobre a impressão do Midway em relação a esse
investimento, Suely Campelo diz que:

a impressão é positiva e agrega valor à marca Midway Mall, fidelizando os
clientes da área primária do empreendimento, pois a empolgação de Irami
Rodrigues da Silva, presidente do Centro Desportivo do Bairro de Lagoa
Seca, demonstra que os membros do Centro também estão satisfeitos,
quando o mesmo declara: ‘Além de ser um espaço digno de primeiro
mundo, poderemos dar continuidade ao trabalho social que desenvolvemos
junto às crianças e jovens da comunidade’. O novo espaço também servirá
para manifestações culturais e religiosas do Bairro”78.

Apesar da satisfação, a empresa, no momento, não faz manutenção no
espaço e não tem interesse em investir em outra praça de Natal.
Depois de construída, a área de lazer foi entregue à comunidade e é
administrada pelo Centro Desportivo de Lagoa Seca, não havendo mais nenhum
vínculo com o Shopping Midway. A quadra é alugada, no período da noite, por R$
78

Como a entrevista foi entregue via e-mail, Suely Campelo cita uma provável declaração do Sr. Iramir.
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20,00 (vinte reais) a hora79. O dinheiro arrecadado é utilizado na manutenção da
quadra, como limpeza e material esportivo, pois há atividades regulares com crianças
do bairro. No período da tarde, a quadra fica aberta, à disposição da comunidade. A
iluminação fica a cargo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) do
município de Natal. De fato, durante a realização desta pesquisa, a quadra estava em
ótimo estado de conservação e era muito bem utilizada pela comunidade, assim como
por escolas e igrejas do bairro para eventos esportivos e culturais.
Não podemos dizer o mesmo em relação à praça, pois esta já se
apresentava deteriorada, apesar de tão pouco tempo de uso. Um banco foi quebrado e o
parque infantil estava com a maior parte dos brinquedos danificados. A limpeza
também não era feita regularmente, dando um ar de abandono à praça. Questionada
sobre o estado atual desse espaço, D. Teresinha Cléa nos contou que não há limpeza da
Prefeitura e o que se arrecada com o aluguel da quadra só dá para a sua manutenção.
Às vezes, ela tira um pouco desse orçamento e paga alguém para varrer a praça.
Quanto aos equipamentos quebrados, ela falou que foi um grupo de jovens da própria
comunidade que estava bebendo na praça e que os quebrou. Mesmo sabendo quem são
os responsáveis, não pôde fazer nada. Em relação aos brinquedos, foi a falta de
manutenção que os deixou naquele estado (ver Fotografia 54).

79

A cobrança dessa taxa é autorizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), mas não há
fiscalização.
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Foto: Daniela K. Cândido

Fotografia 54 – Equipamentos quebrados na Praça Anacleto Benigno de Morais

Em busca de informações sobre esta praça, encontramos alguns dados na
SEMURB, como projeto arquitetônico, planilha de materiais e custos, mas nada sobre
a possível compensação ambiental em relação aos postes de alta-tensão, ou qualquer
outra razão que justificasse o investimento, ou como ocorreram as negociações. A
SEMSUR também não tinha informações a esse respeito.

4.2 Uma reflexão sobre a relação público-privada em praças de Natal

Analisando o item anterior sobre as praças de Natal que recebem ou
receberam investimentos privados, verificamos que as transações envolveram terrenos,
compensações ambientais e sociais, sempre do interesse do empreendedor, e que nada
foi registrado ou documentado. Com exceção da Praça Prefeito Claudionor de
Andrade, no qual a sua transação em troca de terreno foi publicada no Diário Oficial,
as outras ficaram nos arranjos informais, sem definição de responsabilidades e
fiscalização. Também não se encontra nada na secretaria municipal responsável pelo
meio ambiente – SEMURB –, e muito menos na secretária que é responsável pelas
praças da cidade, a SEMSUR.
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O Midway Mall, na pessoa de Suely Campelo (Gerente de Marketing),
diz que as obras da Praça Anacleto Benigno de Morais e da Quadra Poliesportiva
Dimas B. Cardoso agregam valor à marca do shopping, mas, com exceção da quadra,
que está em boas condições, a praça está abandonada, a Prefeitura não a mantém e a
população do entorno também não. O Midway Mall construiu, mas não assumiu
nenhum compromisso em mantê-la. O Carrefour, da mesma forma, reconstruiu a Praça
Luiz da Câmara Cascudo, equipou-a e a entregou à Prefeitura de Natal que faz a sua
manutenção. Mas esse cuidado é parcial, pois os brinquedos de madeira estão
inutilizados e oferecem risco às crianças. O CEI é a única empresa de Natal que
“adotou” uma praça e a mantém totalmente com recursos próprios. A Praça Prefeito
Claudionor de Andrade é limpa, seus jardins são bem cuidados e de significativa
beleza cênica. Segundo a senhora Maria Lúcia de Azevedo (Diretora Administrativa
do CEI), o custo de manutenção é compensado em ter um espaço verde e agradável
próximo à escola, para os pais e alunos. Mas, é nesse depoimento que percebemos uma
certa “apropriação” do espaço da praça pela escola, que além de mantê-la limpa e
conservada, exerce um controle da área, selecionando quem pode permanecer nela,
seja para usufruí-la, seja para alguma atividade comercial. Segundo um vendedor de
doces do local, que não quis ser identificado, já houve situações em que pessoas foram
convidadas pelos seguranças a se retirarem do local e casos de vendedores que foram
proibidos de comercializar seus produtos na praça. O espaço em questão tornou-se
quase que exclusividade da escola.
A Prefeitura de Natal vem construindo várias praças na cidade, como já
foi dito no capítulo anterior. Porém, se não forem mantidas terão o mesmo fim que a
Praça Anacleto Benigno de Morais, que, com apenas dois anos de sua inauguração, já
se encontra deteriorada, com bancos e brinquedos quebrados, sem falar nas inúmeras
praças espalhadas pela cidade, que por não estarem nos corredores centrais da cidade,
foram esquecidas pelo poder público. A Prefeitura, não conseguindo dar conta da
demanda do município por espaços públicos limpos, seguros e agradáveis, deve
procurar alternativas para tanto. As parcerias público-privadas, embora não se
apliquem em todas as situações, é uma alternativa viável e bem-vinda, contanto que
não prevaleça apenas o interesse do empreendedor, mas de todas as partes envolvidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A praça é um equipamento urbano de grande importância na cidade. Ela
é, também, um espaço público que, para se legitimar, como observamos através das
idéias de Lavalle (2005), Sennett (1988) e Arendt (1999), necessita da presença de
pessoas, pois para estar em público, ser uma pessoa pública, ou tornar algo público, é
imprescindível a presença de outros. Como bem colocou Arendt (1999), o espaço
público é o que ela chama de “espaço da aparência”, no sentido de que vemos e somos
vistos por outras pessoas, e é nessa diversidade de olhares que o espaço público se
converte em espaço social, com grande potencial para o encontro, o diálogo ou a
simples observação da vida humana.
Buscando um contexto atual, Leitão (2002, p. 18) define o espaço
público como “espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto
das pessoas que vivem numa cidade”. Dessa forma, a praça, historicamente,
desempenhou várias funções: encontros pessoais, reuniões públicas, feiras livres,
espetáculos artísticos e execuções de condenados à morte, discursos políticos, desfiles
militares, espaços de homenagem através de estátuas e monumentos, espaços verdes,
de lazer, de contemplação, de passeio, enfim, um espaço rico de possibilidades, mas
que está aos poucos perdendo esse vigor, numa sociedade cada vez mais individualista
e temerosa dos “perigos” do caos urbano, ou melhor, da violência urbana. Essa
violência não se dá só no embate corpo a corpo ou nos crimes, mas também no
trânsito, na pobreza, na degradação humana e ambiental, entre tantos outros problemas
que as cidades brasileiras enfrentam.
Para Sennett (1988), a vida pública se resume a uma obrigação formal,
quando é realmente necessária, visto que a convivência com estranhos passou a ser
uma possibilidade ameaçadora. Há uma valorização do eu, da própria vida, em
detrimento do outro ou do “estar entre”, que implica em amplas conseqüências sociais,
como o esvaziamento do espaço público, que passa a ser visto como espaço
desprovido de sentido, destinado apenas à circulação das pessoas e principalmente de
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veículos, criando o que esse autor chama de “área pública morta”, pois lhe foi retirada
a sua função que é a “de mesclar pessoas e diversificar atividades” (p. 26).
As possibilidades de lazer se restringem. Quem pode, paga por espaços
seguros, como clubes, parques, shoppings. Mas, em muitos bairros de cidades
brasileiras, a praça é uma das poucas opções de lazer. Em Natal, não é diferente.
Cidade que vem apostando no turismo, concentra os investimentos nas áreas
“visíveis”, tendo em vista os possíveis visitantes e desprezando os moradores da
cidade que pagam o ônus dessas obras e vê as áreas que realmente necessitam de
investimentos sem áreas de lazer, entre outros serviços essenciais. Isso significa que a
localização dos espaços públicos de lazer na cidade vai determinar a sua importância
para a paisagem que está sendo vendida e, consequentemente, influenciar na sua
conservação.
As praças de Natal que foram estudadas nessa pesquisa estão situadas
em áreas nobres da cidade e estão ligadas espacialmente, aos empreendedores, ou seja,
elas têm uma importância estética e logística para as empresas que investiram nelas. É
de se esperar que esses espaços fossem exemplos de parceria público-privada para
Natal, mas quando conhecemos um pouco mais a realidade desses espaços,
encontramos grandes problemas. Primeiro não há registros nos órgãos competentes a
respeito de como se deu a parceria. Foram encontrados apenas projetos arquitetônicos,
e os chefes de departamentos que respondem pelas praças de Natal e questões
relacionadas ao meio ambiente não têm conhecimento desses casos, pois exercem
cargos comissionados, ou seja, cargos políticos que mudam a cada nova administração.
Não há, portanto, memória registrada.
E quanto aos problemas observados nas praças: a Praça Anacleto
Benigno de Morais e a Quadra Poliesportiva Dimas B. Cardoso, ambas construídas
pelo Midway Mall, são espaços que, segundo o próprio shopping, agregam valor a sua
marca. A quadra está situada ao lado do shopping, na Avenida Romualdo Galvão, bem
visível a quem passa por essa via. Encontra-se realmente bem conservada, mas a praça
que fica por trás da quadra e não é visível da rua principal, está abandonada, sem
manutenção

e,

consequentemente,

com

vários

equipamentos

quebrados.

É

contraditório que o shopping associe a sua marca a um espaço que está se
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deteriorando, e que não cuide do mesmo. A Praça Luiz da Câmara Cascudo foi
construída pelo Carrefour e entregue à Prefeitura de Natal como forma de
compensação ambiental, mas quem julgou e determinou esse serviço? São questões em
aberto, que a SEMURB não respondeu e o supermercado omitiu, mas serve de
reflexão sobre a forma como a cidade vem sendo gerida. A Praça Prefeito Claudionor
de Andrade foi construída e “adotada” pelo CEI, escola de grande prestígio entre a
classe média e alta de Natal. Essa praça, a primeira vista, é um exemplo de espaço
bonito, limpo, agradável e seguro, mas numa observação mais atenta, descobrimos que
este espaço público é “apropriado” por seu adotante, que exerce a vigilância e o
controle de quem o usufrui. Não é qualquer pessoa que pode permanecer nela, se for
indesejada será convidada a se retirar. A apropriação privada de espaços públicos é um
grande problema a ser enfrentado e não é o tipo de parceria público-privada que se
espera para as praças de Natal.
A produção, o gerenciamento e a manutenção de espaços públicos é
tarefa, na maioria dos municípios brasileiros, do Poder Municipal. É em período
próximo de eleições que, geralmente são construídas e/ou reformadas, praças e outros
equipamentos. O ano de 2007 foi de grandes obras na cidade de Natal, praças e
complexos de lazer foram construídos e reformados, mas não há nenhum plano de
manutenção em longo prazo. Corre-se o perigo de, em poucos meses, com a mudança
na administração pública, de perder-se tanto investimento. A manutenção de praças é
tão importante quanto a sua produção e mantê-las não é fácil, tendo em vista a
demanda de toda a cidade e o orçamento para tanto.
Programas de adoção de praças foram criados em muitos municípios
brasileiros para enfrentar os problemas financeiros e levar a manutenção ao maior
número de espaços. Mas, adotar uma praça não significa apenas mantê-la, mas
revitalizá-la e em alguns casos até reformá-la, dependendo do estado em que se
encontra. Portanto, cabe ao adotante manter as áreas limpas, arborizadas, ajardinadas e
em perfeitas condições de uso da comunidade. Em troca tem o direito de veicular a sua
marca em placas alusivas à parceria com a prefeitura, além de mensagens educativas
de preservação do meio ambiente, ou seja, os serviços são feitos em troca de espaço
para propaganda. Mas essa publicidade não se dá de qualquer forma. Pelo contrário,
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deve respeitar o modelo e as dimensões padronizadas pela prefeitura, para que não
agrida, nem descaracterize a concepção da praça e sua beleza cênica. Deve mostrar a
população, que há um compromisso socioambiental do adotante para com a qualidade
e bem-estar da cidade e, consequentemente, de seus moradores. Segundo Brusque
(2006): “enfrentar a publicidade nas praças é um preço até pequeno para a população
pagar diante dos benefícios a curto e longo prazo que essa parceria público-privada
pode proporcionar”, pois se o objetivo inicial era a economia de recursos, hoje os
programas de adoção buscam estimular a participação da sociedade na gestão,
revitalização e uso desses espaços.
Todo o processo de adoção deve ser transparente e divulgado a quem
interessar, pois, se bem implantado e fiscalizado quanto ao cumprimento das
responsabilidades de todas as partes envolvidas – adotante, Poder Público e população
–, traz benefícios para todos. O adotante tem sua marca associada a projetos
socioambientais, de grande interesse público; a prefeitura passa a ter recursos
disponíveis para investir em bairros carentes de áreas verdes; e a população, além de
dispor de um ambiente bonito, agradável e seguro, tem a valorização do entorno e das
proximidades da praça.
Além de ser um ato de cidadania, a adoção de praças e áreas verdes
devolve a vida a esses espaços, muitas vezes abandonados ou gastos pelo tempo,
dando a oportunidade para os cidadãos vivenciarem um espaço saudável e que
possibilite o encontro com o outro. Segundo o prefeito de Florianópolis, Dario Berger
(apud ONG..., 2007), “o embelezamento da cidade influencia até mesmo a auto-estima
dos cidadãos”.
Quanto à Natal, transformar-la em uma cidade mais verde, com praças
bem cuidadas e arborizadas, vai muito além de apenas torná-la bonita e agradável,
apesar disto já ser uma razão que justifica um programa de adoção. Mas, pensar a
gestão compartilhada desses espaços é pensar em co-responsabilidades, em cidadania
e, consequentemente, em melhorias do lazer, do meio ambiente e da qualidade de vida
dos natalenses.
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APÊNDICE A
ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO

Nome do entrevistado: ______________________________________________
Escolaridade: __________________ Profissão: __________________________
Cargo que ocupa: __________________________________________________
Instituição que trabalha: _____________________________________________
Data: ___/___/___
Hora: _______________
1 Quantas praças foram entregues na sua gestão? Quais?
2 Alguma destas contou com investimento privado? Quais?
3 Quantas praças estão previstas para este ano? Quais?
4 Alguma destas contará com investimento privado? Quais?
5 Quais praças de Natal teve ou tem investimento privado na sua construção, reforma
ou manutenção?
6 Como foi acertado a participação da empresa? De quem partiu a iniciativa?
7 Há documento formal especificando as responsabilidades e benefícios das partes
envolvidas?
8 Como se chama esse tipo de relação entre o setor público e o privado?
9 Quem fiscaliza?
10 Qual a sua opinião sobre esse tipo de relação?
11 Há um projeto de lei na Câmara dos Vereadores que propõe um programa de
“adoção de praças” em Natal, seguindo uma tendência nacional. Qual a participação da
prefeitura neste projeto?
12 Qual a sua opinião sobre esse tipo de gestão do espaço público? Ele é viável para a
cidade de Natal?
13 Qual a importância das praças para Natal?
14 Como você avalia as praças de Natal atualmente?
15 Quantos funcionários trabalham na manutenção de praças em Natal?
16 Quais as praças que possuem esse tipo de serviço? E as praças que não têm, como
ficam?
17 Sobre a Praça Claudionor de Andrade: Quem fiscaliza? Como você vê este tipo de
“adoção”?
18 Sobre a Praça Anacleto Benigno de Morais e Quadra Poliesportiva Dimas B.
Cardoso: Quem fiscaliza? Quem faz a manutenção? A quadra é pública, mas é cobrado
aluguel em alguns horários. Como você explica isso?
19 Sobre a Praça Luis da Câmara Cascudo: Quem faz a manutenção? Por que os
brinquedos não são renovados?
20 Você acha que as empresas que construíram as praças Anacleto Benigno de Morais
(MIDWAY) e Luis da Câmara Cascudo (CARREFOUR) já cumpriram com suas
obrigações ou deveriam fazer a manutenção desses espaços, tendo em vista a
importância das praças para os seus entornos?
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APÊNDICE B
ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DA INICIATIVA PRIVADA

Praça beneficiada: _________________________________________________
Empresa que investiu na praça: _______________________________________
Nome do entrevistado: _____________________________________________
Posição na empresa: _______________________________________________
Data: ___/___/___
Hora: ________________________

1. Qual foi a intervenção feita pela empresa na praça? (construção, reforma,
manutenção?)
2. Quando foi feita a intervenção?
3. Qual o valor do investimento?
4. Foi necessária a autorização da Prefeitura de Natal para a intervenção na praça?
5. Houve ou há parceria, ou seja, divisão de responsabilidades e de gastos, com a
Prefeitura?
6. Há documento formal de parceria ou termo de compromisso firmado entre empresa
e prefeitura?
7. Porque a intervenção na praça e especialmente nessa praça? Qual o interesse da
empresa na melhoria desse espaço?
8. Houve compensação para a empresa? Que tipo? Por qual razão?
9. Qual a impressão da empresa sobre esse tipo de investimento? Positiva, negativa?
Por que?
10. A empresa tem planos de investir em outras praças da cidade?
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APÊNDICE C
DIAGNÓSTICO DA PRAÇA

DATA: ___/___/___

HORA: __________________

PRAÇA: _____________________________________________________________________

I. INFRA-ESTRUTURA

II. ARBORIZAÇÃO

1. BANCOS: ( ) Sim ( ) Não

1. Quantidade de indivíduos __________

a) Quantidade___________

2. Estado físico das árvores:

b) ( ) Madeira

a) Nº de árvores com poda ___________

( ) Alvenaria

c) Estado físico: ( ) Bom ( ) Regular

b) Poda adequada: ( ) Sim ( ) Não

( )Ruim

c) Nº de árvores com dano físico ________

2. PISO: ( ) Sim ( ) Não

d) Tipo de dano:

a) Tipo do piso:

(

( ) Cimento

cortes ( ) Infestação de cupim

( ) Lajota

) Pichação

(

) Perfuração com objetos ou

( ) Pedra portuguesa ou similar

3. Sombreamento significativo:

b) Estado físico: ( ) Bom ( ) Regular

( ) Sim ( ) Não

( )Ruim

4. Predomínio da vegetação:

c)

Porcentagem

estimada

de

( ) Gramado

( ) Mato ( ) Árvores

impermeabilidade da praça___________

( ) __________

3. ILUMINAÇÃO: ( ) Sim ( ) Não

5. Jardim: ( ) Sim ( ) Não

a) Quantidade suficiente: (

) Sim

(

)

6. A área foi projetada: ( ) Sim ( ) Não

Não

III. SEGURANÇA

b) Bem distribuída: ( ) Sim ( ) Não

a) Algum tipo de policiamento:

c) Quantidade de lâmpadas apagadas

( ) Sim ( ) Não

_____________

b) ( ) Permanente ( ) Ronda

d) Estado físico: ( ) Bom ( ) Regular

c) Freqüência: ( ) Uma vez

( )Ruim

) Três vezes

4. FONTE: ( ) Sim ( ) Não

d) Sinais de vandalismo:

a) Estado físico: ( ) Bom ( ) Regular

( ) Sim

( )Ruim
5. PLAYGROUND: ( ) Sim ( ) Não
a) Estado físico:
( ) Bom ( ) Regular
( )Ruim

( )__________

( ) Não

( ) Duas vezes

(
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ANEXO A
MODELO DE LEI SIMPLES

LEI Nº 860/2000
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
LEI Nº 860/2000
“Concede adoção de Praças e Logradouros públicos a pessoas
físicas ou jurídicas que a requererem”.
GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, faz saber a
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores decreta e ele
sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder adoção de praças e
logradouros públicos a pessoas físicas ou jurídicas que a requererem.
Artigo 2º - No requerimento a adotante mencionará:
I. A Praça ou Logradouro que pretende adotar;
II.
As melhorias que pretende realizar na praça ou logradouro;
III.
O prazo de adoção;
Parágrafo Único – A mesma Praça ou Logradouro poderá ser adotada por mais de um adotante, desde
que a anterior ou anteriores expressem a sua anuência.
Artigo 3° - Os serviços de limpeza, ajardinamento e outros de que necessitar a praça ou logradouros são
de responsabilidade do adotante que fica autorizado a colocar placa com os seguintes dizeres:
“Adotada por...............................................................”.
Artigo 4° - Havendo interesse do Município, o prazo da adoção pode ser prorrogado por mais um
período, sucessivamente.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 22 de agosto de 2000.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos em 22 de agosto de
2000.

JOSÉ ODILIO HOFFMANN
Secretário de Administração e Finanças
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ANEXO B
PROJETO DE LEI DE ADOÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E DE ESPORTES E
ÁREAS VERDES EM NATAL/RN

PROJETO NÚMERO: 00049/05
TIPO: PROJETO DE LEI
AUTOR: VER. SALATIEL DE SOUZA
DATA: 4/4/2005
EMENTA:
Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes, e dá outras
providências.
TEXTO:
O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Da Instituição de objetivos do Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas
Verdes

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas
Verdes, no âmbito do Município do Natal, com os seguintes objetivos, entre outros:
I – Levar a população vizinha ás praças públicas, de esporte e áreas verdes a entenderem
esses espaços como de responsabilidade concorrente com o Poder Público Municipal;
II - Promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na
urbanização, nos cuidados e na manutenção das praças públicas, de esporte e áreas verdes do
Município do Natal, em conjunto com o Poder Público Municipal;
III – Incentivar o uso das praças públicas de esporte e áreas verdes pela população, por
associações desportivas, de lazer e culturais da área de abrangência das mesmas;
IV – Propiciar que os grupos organizados da população elaborem projetos de utilização das
praças públicas, de esporte e áreas verdes que atinjam as diversas faixas etárias e
necessidades especiais da população.
Do Processo de Adoção
Art. 2º - Podem participar do Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Área
Verdes quaisquer entidades da sociedade civil, sociedade amigos de bairro e pessoas jurídicas
legalmente constituídas e cadastradas no Município do Natal.
Parágrafo único – Ficam excluídas da participação no referido Programa pessoas jurídicas
relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas, bem como outras que possam ser consideradas
impróprias aos objetivos propostos nesta lei.
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Art. 3º - Para a participação no Programa, será necessária a assinatura de convênio entre a
entidade que vai assumir a adoção e o Poder Público Municipal.
Art. 4º - Para dar início ao processo de adoção com vistas à assinatura do convênio referido
no artigo anterior, a entidade ou a pessoa jurídica interessada em adotar determinada área
pública objeto desta lei deve dar entrada à proposta de adoção, anexando o necessário projeto
a ser desenvolvido.
Das Espécies e Limitações da Adoção
Art. 5º - A adoção de uma praça pública, de esportes ou área verde pode se destinar a:
I – Urbanização da praça pública ou de esporte de acordo com projeto elaborado pelo
departamento competente do Executivo Municipal ou por ele aprovado;
II - Construção dos diversos equipamentos esportivos ou lazer em praça pública ou de
esportes, de acordo com projeto elaborado pelo departamento competente do Executivo
Municipal ou por ele aprovado;
III – Conservação e manutenção da área adotada;
IV – Realização de atividades culturais, educacionais, esportivas ou de lazer, de acordo com
projeto apresentado para aprovação e assinatura do convênio.
Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo Municipal, através dos órgãos competentes:
I – A elaboração dos projetos de urbanização de construção das praças públicas, de esporte e
áreas verdes que venham a ser adotadas;
II – A aprovação dos projetos de urbanização de construção das praças públicas, de esporte e
áreas verdes que sejam elaborados fora dos órgãos do Executivo Municipal em função do
convênio estabelecido;
III – A fiscalização das obras e do cumprimento do convênio estabelecido.
Art. 7º - A adoção de praças públicas, de esporte e áreas verdes opera-se sem prejuízo da
função do Poder Executivo de administrar os próprios municipais.
Das Responsabilidades
Art. 8º - Caberá à entidade ou pessoa jurídica adotante a responsabilidade:
I – Pela execução dos projetos elaborados pelo Poder Executivo Municipal, com verba
pessoal e material próprios;
II – Pela preservação e manutenção, conforme estabelecidos no convênio e no projeto
apresentado;
III – Pelo desenvolvimento dos programas que digam respeito ao uso da praça pública, de
esportes ou área verde, conforme estabelecidos no projeto apresentado.
Art. 9º - As entidades e pessoas jurídicas que vieram a participar do Programa, deverão zelar
pela manutenção, conservação, recuperação e iluminação da área que adotar, bem como a
elaboração e execução dos trabalhos de arborização, com a adoção de sementes e mudas de
árvores.
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Dos Benefícios pela Adoção de Praças Públicas, de Esporte e Áreas Verdes
Art. 10 – A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará autorizada, após a assinatura do
convênio, a afixar, na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de
colaboração com o Poder Executivo Municipal, bem como o objetivo da adoção, conforme
modelo a ser estabelecido no decreto regulamentador.
Parágrafo único – O ônus com relação à elaboração e colocação das placas será de inteira
responsabilidade do adotante observador os critérios estabelecidos pela legislação, inclusive
no Plano Diretor da Cidade do Natal.
Art. 11 – Caso a entidade adotante se trate de sociedade civil sem fins lucrativos, poderá a
mesma usar dos espaços adotados para fins de publicidade a fim de arrecadar fundos para a
consecução dos objetivos estabelecidos no convênio.
§1º - Ficam excluídas da licença outorgada neste artigo, publicidades relacionadas a cigarros
e bebidas alcoólicas, bem com outras que possam ser consideradas impróprias aos objetivos
propostos nesta lei.
§2º - Pela utilização e exploração dos meios de publicidade e propaganda previstas nos
artigos 10 e 11 da presente lei, ficam as entidades ou empresas privadas conveniadas isentas
do pagamento das respectivas taxas de licença para publicidade estabelecidas vigentes.
Art. 12 – O convênio de adoção em momento algum deverá conceder qualquer tipo de uso à
entidade adotante a não ser aqueles estabelecidos nesta lei, principalmente no que diz respeito
à concessão de uso ou permissão de uso.
Disposições Finais
Art. 13 – Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de sua publicação, no qual se estabelecerá, entre outras medidas:
I – Os Órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos citados no artigo 4º desta lei;
II – A forma e tipo da placa padronizada estabelecida no artigo 10;
III – Na forma e tipo de publicidade estabelecida no artigo 11.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em Natal, 08 de março de 2005.
Ver. Salatiel de Souza - Autor
ANDAMENTO DO PROJETO:
DATA
PRAZO OCORRÊNCIA
4/4/2005
LIDO NO EXPEDIENTE - À COM. DE JUSTIÇA
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