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Toda cidade tem que ter praça. As metrópoles têm as suas praças, do 

mesmo modo que as pequenas cidades do interior também as possuem. 

Existem praças para todos os gostos, pelo mundo afora. Praças 

importantes e famosas, de nomes conhecidos por toda humanidade e 

praças com valor apenas para os habitantes das localidades onde se 

situam. As praças, tanto das grandes cidades como as das pequenas 

povoações têm em comum o simbolismo ou o valor histórico para as suas 

populações (daí nomes como 13 de Maio, 2 de Julho, 3 Poderes, Praça da 

Sé, Praça da Liberdade), deduzindo-se facilmente, pelos nomes que lhes 

são dados e pelas suas localizações, que as praças são muito importantes 

para o povo, nascendo com as cidades e permanecendo por muito tempo 

intocáveis e assistindo mudanças ao seu redor; as maiores manifestações 

do povo ocorrem, via de regra, em uma praça (missas campais, comícios, 

festas religiosas e populares e até circos), bem como as melhores 

(esportes, bate-papos e namoros em todos os graus).  

 

(Rubens Santos, 1982). 



RESUMO 

 

A cidade, com toda a sua complexidade, é marcada pelos diferentes usos que se 

esboçam e que dão a composição atual de suas formas, funções, processos e estruturas 

(SANTOS, 2008). Estes usos são responsáveis por definir as territorialidades que se 

engendram  nas praças públicas, sobretudo a partir da projeção das práticas de sociabilidade e 

de lazer vivenciadas pelos grupos e agregados sociais urbanos, dando margem ao surgimento 

de acordos e conflitos, especialmente, quando a esfera pública e a privada negocia a 

permanência no mesmo território. Assim, a partir de análises realizadas nas praças públicas da 

cidade de Caicó/RN no contexto atual, fizemos um exame das territorialidades empreendidas 

por estes grupos e agregados sociais. Tais praças foram apreendidas enquanto territórios de 

uso público, porém marcados pela presença privada, configurando-se enquanto importantes 

elementos constituintes do espaço urbano caicoense. 

 

Palavras-chave: Praças Públicas. Grupos Sociais. Territorialidades. Espaços Públicos. Esfera 

Pública e Esfera Privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The city, with all its complexity, is marked by the different uses that emerge and give 

the current composition of its forms, functions, processes and structures (SANTOS, 2008). 

These uses are responsible for defining the territoriality that engender public squares, 

especially from the projection of the practices of sociability and pleasure experienced by 

social groups and urban households, giving rise to the emergence of agreements and conflicts, 

especially when the public sphere and negotiates a private residence in the same territory. 

Thus, from analyzes performed in the public squares of the city of Caico / RN in the current 

context, did a survey of territorialities undertaken by these groups and social aggregates. 

These squares were seized territories while public use, but marked by the presence of private, 

becoming as important elements of the urban space caicoense. 

 

Keywords: Public Squares. Social Groups. Territoriality. Public Spaces. Public Sphere and 

the Private Sphere. 
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1 – INTRODUÇÃO.  

 

A cidade é uma construção social (histórica, econômica, cultural e simbólica) que 

apresenta em sua configuração diferentes formas espaciais. Dentre estas, desde os tempos 

mais remotos, destaca-se a praça pública enquanto um espaço importante à vivência citadina, 

especialmente no que se refere às práticas de sociabilidades e de lazer. Nesse sentido, as 

praças são efetivamente territórios públicos citadinos.  

Pensar a praça pública na cidade contemporânea leva-nos, em princípio, a refletir 

sobre sua configuração e os seus usos, ou seja, entender o modo como a sociedade se 

espacializa nesse lugar. Ao longo da história, ocorreram mudanças na sociedade que 

interferiram no arranjo físico e nas formas de ocupação e usos dos espaços públicos, tornando 

altamente complexa a configuração destes.  

Essa complexidade pode ser evidenciada quando se direciona o olhar para o estudo 

das praças públicas, atentando-se para as suas diversas morfologias e para as relações sociais 

desencadeadas pelos atores que compõem o cotidiano urbano. Tal exercício demanda a 

compreensão de espacializações próprias e singulares, que vão moldando pouco a pouco o 

espaço público da praça, que por concepção e excelência, é destinado à prática de lazer, de 

sociabilidade e exercício político
1
 dos habitantes de uma cidade. 

A reflexão sobre o exercício político da sociedade projetado nas praças públicas deve 

atentar-se para a coexistência de duas esferas da vida social moderna (a esfera pública e a 

esfera privada). Essas esferas não partem somente do pressuposto da organização social e 

política, mas, surgem da necessidade de diferenciação do comportamento perante outros e 

perante a si mesmo, separando os mundos da coletividade e da individualidade.  

É neste sentido que a vida pública e privada vai tomando contorno nos espaços 

públicos da cidade, tornando-os territórios. Enxergamos aprioristicamente, que essas duas 

esferas possuem fortes ligações com as formas de apropriações e usos das praças públicas e 

deste modo, centraremos nossos olhares nesses territórios emblemáticos da cidade de Caicó
2
.  

                                                             
1 A prática do “exercício político” se assemelha aqui ao “agir político” assinalado por Arendt (2005), quando diz 

que: o Espaço Público possibilita aos homens livres a liberdade de “aparecer”, ou seja, de “agir” em público. 

 

 
2 De acordo com o IBGE, em 2010 a cidade de Caicó possuía uma população da ordem de 62.709 habitantes, 

sendo a cidade mais populosa da Região do Seridó Potiguar e a sétima mais populosa do RN. Contudo 

salientamos que em nível hierárquico, esta se encontra na terceira posição, já que muitos municípios mais 

populosos integram a Região Metropolitana de Natal, constituindo-se como a primeira posição, seguida por 
Mossoró, em segunda posição hierárquica e logo após Caicó. 
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Os territórios de nosso interesse localizam-se, especificadamente na Área Central de 

Caicó
3
. Trata-se de seis praças públicas que possuem importância histórica para a cidade, no 

entorno das quais, o núcleo urbano foi se estruturando por um longo período de tempo.   

Essas praças assumem diferentes posições de destaque no cenário urbano e exercem 

diferentes papéis de polarização no contexto citadino. São elas: Praça Monsenhor Walfredo 

Gurgel (também conhecida como Praça da Matriz ou Praça de Sant’Anna); Praça Eduardo 

Gurgel (Praça do Rosário ou Largo do Rosário); Praça Senador Dinarte Mariz (Praça da 

Liberdade ou Praça do Coreto); Praça José Augusto (Praça dos Trailers ou da Alimentação); 

Praça Dom José Delgado (Praça do CDS) e o Complexo Turístico Ilha de Santa Costa 

(popularmente conhecida como Ilha de Santana).  

Caicó está localizada na região do Seridó Potiguar
4
. No contexto do Rio Grande do 

Norte, possui destaque em sua história, em sua economia, em sua política e em seus aspectos 

culturais. Exerce papel polarizador nas demais cidades da região, destacando-se também, 

pelas suas notórias festividades; sendo a Festa de Sant’Ana e o Carnaval de Caicó os seus 

principais eventos.  

Apresentando essa dinâmica, os habitantes da cidade de Caicó engendram um 

cotidiano urbano típico das cidades de porte intermediário, em que a vida social de seus 

habitantes ainda possui vínculos muito fortes com os seus espaços públicos, tornando-os 

efetivamente territórios de sociabilidades, de consumo e de lazer, sobretudo nas praças 

públicas. Estas se tornam territórios onde ocorrem os principais eventos, manifestações e 

práticas sociais.  

Colocamo-nos então diante dos seguintes questionamentos: como se dão os usos e as 

apropriações das praças públicas de Caicó pelos grupos e agregados sociais? Quais são as 

territorialidades desenvolvidas nestes espaços? Quais são as suas temporalidades? Como estes 

espaços públicos se apresentam na atualidade? Que normas são transgredidas cotidianamente? 

Como a dinâmica econômica se faz presente nestes espaços? Quais são as sociabilidades 

                                                             
3 Segundo Morais (1999), a Área Central compreende as áreas correspondentes ao centro da cidade, bairro 

Acampamento, partes do bairro Penedo e do bairro Paraíba (Morais, 1999).  

 
4 A região do Seridó Potiguar possui diversas delimitações, sendo mais aceitas e divulgadas no meio acadêmico, 

a delimitação histórica e a delimitação feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Adotaremos a definição histórica, que segundo Morais (2005) compreende os territórios de 23 municípios, sendo 

estes: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, 

Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São 

Fernando, São Joao do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz 

e Timbaúba dos Batistas. 
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constituídas neste território urbano? Que relações territoriais e identitárias são ali 

desenvolvidas? 

Esse conjunto de questionamentos nos remete a pensar na importância destes espaços 

enquanto territórios urbanos, nos quais são engendradas cartografias cotidianas pautadas nas 

diversas formas de usos e apropriações pelos diferentes grupos sociais que, reinventam e 

reelaboram as praças públicas caicoenses na contemporaneidade. 

Baseado nos questionamentos anteriormente apontados, objetivamos investigar sob 

uma ótica geográfica, as territorialidades das praças públicas de Caicó na atualidade, tentando 

enxergar a partir dos grupos e agregados sociais
5
 que se apropriam cotidianamente das praças, 

como eles projetam territorialidades específicas, que podem ser conflituosas ou não, 

permanentes ou efêmeras, bem como, podem se apresentar com interesses situados tanto na 

esfera pública do trabalho, do coletivo, quanto na esfera privada da família e da 

individualidade (ARENDT, 2005).  

O recorte temporal da pesquisa situa-se entre os anos de 2007 e 2011, tendo como 

marco inicial a inauguração do Complexo Turístico da Ilha de Santana (no ano de 2007), que 

passou a interferir de forma bastante significativa nos usos das demais praças públicas da 

cidade, tendo em vista que o referido complexo, agora, concentra grande parte dos serviços e 

eventos que eram realizados nas demais praças da Área Central de Caicó.  

Objetiva-se compreender esses territórios no contexto da atualidade, da 

contemporaneidade, isto é, do presente. Esta atualidade envolve o que Santos (2008b) propõe 

que seja uma premissa para os estudos da Geografia, o entendimento do espaço geográfico a 

partir do presente. Este presente deve ser entendido como o meio-técnico atual, cada vez mais 

científico e informacional, que inserido na lógica da globalização, afeta direta ou 

indiretamente todos os lugares (SANTOS, 2008d).  

Para atingir nosso objetivo principal, situaremos a discussão em três principais 

dimensões de análise: a Dimensão Espacial/Política, a Dimensão Sócio-Territorial/Econômica 

e a Dimensão Cultural/Simbólica, compreendendo-as como possibilidades metodológicas 

para a abrangência do fenômeno das territorialidades que se constituem nas praças públicas 

caicoenses.  

Primeiramente, buscamos conhecer as principais características das praças a partir de 

uma retrospectiva histórica, a sua evolução e as atuais configurações, incluindo sua dimensão 

normativo-jurídica, bem como as principais funções desempenhadas na contemporaneidade 

                                                             
5 No terceiro capítulo, será feita uma maior incursão sobre os “grupos e os agregados sociais” e os limites 

metodológicos que os compreendem. 
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urbana. Procuramos ainda conhecer as principais formas de usos e de apropriações das praças 

públicas pelos grupos sociais, identificando os seus territórios, as temporalidades, atentando-

se para as esferas pública e privada, as dimensões da economia e do lazer. Intentaremos fazer 

o exame das principais territorialidades desenvolvidas nas praças públicas, observando a 

formação e/ou dissolução dos grupos, as relações de poder, os acordos, os conflitos e as 

identidades que são estabelecidas no processo de constituição de territórios nas praças 

públicas.  

Podemos justificar em parte, o interesse pelos estudos dos espaços públicos urbanos, 

atentando-se para o fato de que, nos últimos anos, houve uma tendência à valorização dos 

estudos do cotidiano dos espaços públicos citadinos, tanto na Geografia quanto nas Ciências 

Sociais. As complexas formas do urbano moderno permitem a coexistência de múltiplas 

práticas cotidianas que são estabelecidas na cidade contemporânea (SERPA, 2007).  

Neste ínterim, o espaço público reaparece como objeto de discussão no contexto 

atual. Com a globalização, fenômeno que sustenta muitas efemeridades no campo das 

relações humanas, o uso do público aparece, na maioria das vezes, associado à pobreza, à 

coletividade, ao desconforto e à insegurança. Assim sendo, as praças públicas ressurgem no 

cerne das discussões atuais da Geografia, especialmente por amalgamarem diferentes usos em 

seus domínios, podendo ser consideradas territórios particulares do “cenário urbano”, este 

último, entendido como a interação indissociável entre a dimensão física e a dimensão 

comportamental dos espaços públicos (GOMES, 2008). 

O nosso interesse pelo estudo das praças públicas caicoenses teve suas primeiras 

inquietações no momento em que buscamos compreender a organização espacial citadina de 

Caicó, a partir do cotidiano, da informação e da célula bairro, tomando estes elementos 

enquanto realidades que se constituem específicas e que se projetam na paisagem da cidade
6
. 

Neste sentido, múltiplas e variadas nuances do urbano foram contempladas, na prerrogativa 

de que, os diferentes territórios do urbano estão sempre interligados por uma estrutura que se 

prolifera na prática cotidiana citadina. 

Neste cenário, a praça pública emerge como o local em que a sociabilidade ganha 

dinamicidade própria, pois seu âmago contém as esferas pública e privada que conferem 

significados e imprimem singularismos nas relações entre a sociedade local e o território, 

gerando usos que são específicos a cada contexto citadino. Essa sociabilidade característica 

                                                             
6 O interesse pelo estudo das praças públicas vem desde a atuação como bolsista no projeto “A organização do 
espaço citadino: o cotidiano, o bairro e a informação em Caicó/RN”, coordenado pela Professora Eugênia Maria 

Dantas na base de pesquisa “Sociedade e Espaço”, CERES-UFRN entre os anos de 2007 e 2008. 
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comum nas praças públicas, pode ser evidenciada a partir das múltiplas apropriações, usos e 

discursos que são (re)elaborados cotidianamente. 

Diante do exposto, destacamos a importância do desenvolvimento de uma pesquisa 

sobre os usos do território das praças públicas caicoenses pela Geografia. Enxergamos que, a 

compreensão da dinâmica desses territórios intra-urbanos podem revelar fenômenos que 

ocorrem no seu âmago e que corroboram para a construção da imagem dos seus espaços 

públicos perante o contexto regional, criando uma imagética das praças públicas.  

Neste quesito, a dimensão coletiva do espaço público suscita questionamentos sobre 

a reprodução de acordos e conflitos que se situam em seus domínios, inter-relacionando 

cotidianamente os processos de usos e apropriações das formas e dos conteúdos espaciais 

pelos grupos sociais (GOMES, 2006). Olhando pelo prisma do território, chamaremos esse 

processo de territorialização, pois as relações humanas citadinas que se estabelecem e 

permitem a construção de territórios como as praças públicas, alimentam-se das trocas 

simbólicas cotidianas (HAESBAERT, 2011). 

A importância de se colocar o território no foco do estudo está no fato de que, o 

espaço geográfico produzido pela sociedade é resultado dos mais variados anseios e desejos 

dos grupos humanos (SANTOS, 2008), e impreterivelmente, das esferas do público e do 

privado. É nessa perspectiva que Corrêa (1989) pontuou acerca da produção do espaço urbano 

pelos diversos agentes sociais, ou seja, a produção do território urbano pelos variados grupos 

da sociedade. Desse modo, podemos inferir que a produção do espaço urbano refere-se 

também à produção de territórios organizados em função de um domínio público e de um 

domínio privado. 

Portanto, as relações cotidianas desenvolvidas na dialética dessas duas esferas, estão 

imbuídas de uma série de fatores que são determinantes na apropriação das praças públicas. 

São causas econômicas, sociais, políticas, culturais, identitárias e simbólicas, mas também de 

acessibilidade, que acabam por imprimir marcas nos espaços urbanos. Observamos que a 

partir dos usos, os grupos sociais geram territorializações, que, aos poucos, vão delineando 

sociabilidades nas praças públicas e empreendendo diferentes significações no contexto 

urbano.  

Diante disto, nas cidades contemporâneas, as praças apresentam-se sumariamente 

como territórios da estética urbana, nos quais suas principais marcas são os usos políticos do 

espaço público a partir da recreação, do lazer, do convívio social ou da contemplação 
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(ROBBA e MACEDO, 2003). Devemos acrescentar a essa definição, o uso econômico dos 

referidos espaços.  

Entretanto, o que efetivamente deve ser considerado no significado desse espaço 

público, é o comportamento dos sujeitos perante as suas formas espaciais. Esse 

comportamento apresenta-se multiforme, muitas vezes de forma conflituosa, pois como 

mostra Serpa
7
 (2007, p.77) “ao que parece, nos processos de apropriação social dos parques 

públicos, instala-se uma concorrência entre os usos ditos ‘conformes’ com as regras e normas 

e os usos imprevisíveis ou “proibidos”. Corroborando com essa lógica, as praças públicas se 

refuncionalizam cotidianamente, de acordo com seus usos e suas apropriações.  

Diante dos atributos apresentados sobre os espaços públicos e em específico, sobre as 

praças públicas, imbuímo-nos de algumas inspirações metodológicas no desenvolvimento da 

pesquisa, sobretudo, ancoradas nos modelos dialéticos de construção do conhecimento, 

considerando-os como instrumentos indispensáveis à análise das praças públicas caicoenses. 

Conforme já ressaltado, as praças possuem realidades que se situam tanto no plano material 

físico (domínio da objetividade), quanto no plano simbólico e representativo (domínio da 

subjetividade), compondo um cenário complexo, que se apresenta contraditório e dinâmico. 

Entretanto, desde já sublinhamos que a importância dos procedimentos 

metodológicos e técnicos de pesquisa, está na incessante busca em alcançar os seus objetivos. 

Para tal feito, acompanham-se ao longo do trajeto, outras concepções metodológicas, evitando 

deste modo, que façamos uma ciência positivista, retrógrada e defasada nas suas abordagens. 

Vislumbramos assim, adotar uma abordagem múltipla, que permita o enriquecimento da 

pesquisa, e que seja coerente com os propósitos da ciência geográfica, que desde seus 

primórdios, tem como uma de suas premissas básicas a pluralidade de temáticas e de 

abordagens (AMORIN FILHO, 2006, p.35).  

Por estes primas, enxergamos que existe uma geograficidade contida nas praças 

públicas caicoenses. Essa geograficidade, diz respeito à própria essência espacial dos 

fenômenos geográficos (HOLZER, 1997), sendo a própria relação de construção, apropriação 

e atribuição de sentido ao lugar, relacionadas à localização e a situação dos fenômenos, uma 

evidência dos aspectos da relação intrínseca entre o homem e o ambiente na (re)produção do 

espaço geográfico. 

Por tal razão, orientamo-nos na direção da compreensão do conceito de território 

usado atentando para os usos do território como forma de amparo ao estudo sobre as 

                                                             
7 SERPA (2007) trabalha com a questão dos parques públicos, que no seu entendimento são espaços públicos, 

como as praças públicas, que possuem um maior nível de espetacularização e visibilidade no âmbito citadino.  
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territorialidades urbanas. Conforme Santos (1994, p. 63), o território usado é sinônimo de 

espaço geográfico: “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como quadro único ao qual a história se dá”.  

Ou seja, para compreender o território das praças públicas em seu conjunto 

complexo, é necessário estudar os sistemas de objetos (entendidos enquanto domínio objetivo, 

material e concreto) e os sistemas de ações (que correspondem também aos processos 

simbólicos, identitários e de representação, inserindo-os no domínio da esfera subjetiva), em 

suas relações dialéticas, contraditórias e conflituosas.  

Salientamos a importância da abordagem dos conceitos de esfera pública e esfera 

privada no âmbito das discussões sobre espaço público, pois cada uma dessas esferas é dotada 

de uma organização que estrutura até certo ponto a vida urbana moderna (SENNET, 1988). 

Neste exercício de estruturação da sociedade urbana, estas duas esferas vão organizando aos 

poucos seus limites e práticas, emitindo seus reflexos na própria estrutura citadina, 

apresentando-se de forma mais eminente nos espaços públicos e corroborando para a 

configuração das territorialidades engendradas nas praças públicas caicoenses.  

Neste sentido, o referencial teórico-metodológico para as discussões referentes às 

praças públicas caicoenses, aporta-se principalmente nos conceitos de território, território 

usado, territorialidades, sociabilidades, espaço público, praça pública, esfera pública, esfera 

privada, grupos sociais, agregados sociais e identidade, a partir das discussões de Santos 

(1985, 1994, 1996, 1999, 2007 a e b, 2008 a, b, c e d,); Haesbaert (2011); Gomes (2006); 

Serpa (2006 e 2007); Coradini (1995); Robba e Macedo (2003); Arendt (2005); Habermas 

(1984); Sartre (2002); Bauman (2001); Claval (1999) e Sennet (1988).  

No que concerne métodos e técnicas, isto é, aos procedimentos, meios e estratégias 

utilizadas para obtenção das fontes e dos dados para a abordagem metodológica e conceitual 

de análise, lançamos mão de recursos empíricos e histórico/bibliográficos. 

Inicialmente, a pesquisa bibliográfica sobre a temática referente à cidade de Caicó e 

mais precisamente sobre as praças públicas (tanto na esfera regional quanto na esfera local), 

constituiu-se de exímia importância. Foi feito um esquadrinhamento das diferentes 

concepções de praças públicas nas diferentes temporalidades e em seus respectivos usos. De 

modo geral, podemos salientar que a pesquisa bibliográfica foi um exercício permanente em 

todas as etapas de pesquisa, e que à medida que as investigações avançaram, novos atores 

surgiram no cenário e delinearam um novo desfecho.  
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Em se tratando de uma pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, sobretudo na 

alçada dos estudos urbanos e culturais em Geografia, não consideramos os dados apresentados 

de modo puramente exato e sistemático. O levantamento de fontes secundárias, a partir da 

pesquisa documental foi de grande importância para a obtenção de dados sobre os usos das 

praças públicas (tanto pela iniciativa pública, quanto pela iniciativa privada), proporcionando 

elementos como: a reapresentação da história de cada praça, a sua data e seu decreto de 

criação e as formas de apropriação dos diferentes grupos sociais sobre o espaço público em 

diferentes escalas de tempo e espaço.  

Neste ínterim, foi feito um estudo nos arquivos públicos da Prefeitura Municipal e do 

LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica, CERES-UFRN), buscando 

documentos, legislações, notícias de jornais, revistas e periódicos locais.  

O estudo sobre a legislação dos espaços públicos e praças da cidade de Caicó teve 

como suporte a consulta e análise de documentos como: a Lei Orgânica do Município (Lei 

maior em nível municipal); o Código de Posturas da cidade (conjunto de normas que regulam 

o uso do espaço urbano por parte da população), a Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei que 

estabelece o parcelamento e os usos do solo urbano), bem como o estudo da Legislação do 

Município que dispõe sobre as praças públicas, a partir de Leis e Decretos, disponibilizados 

pela Prefeitura Municipal de Caicó. 

Essas fontes secundárias nos auxiliaram no mapeamento dos usos e na reconstrução 

histórica e geográfica das praças em questão, pois partimos do pressuposto de que os 

fenômenos territoriais manifestam-se a partir de uma disposição ou de uma organização no 

espaço. Por este aspecto, a análise das territorialidades deve, em primeiro lugar, partir de sua 

localização e em seguida, de sua relação com os demais elementos que compõem a paisagem 

das praças públicas.  

A etapa das entrevistas foi fundamental para a obtenção de dados sobre as 

particularidades que envolvem os processos de territorialização dos grupos sociais 

(transeuntes, moradores, turistas, frequentadores, idosos, comerciantes, donos de quiosques 

etc.). Essa etapa de pesquisa consistiu na aplicação de entrevistas semiestruturadas 

(perfazendo um total de 100 entrevistas), visando obter depoimentos dos grupos sociais 

frequentadores das praças em suas experiências de territorialização cotidiana: os períodos, os 

subespaços, os conflitos, os eventos, os acontecimentos marcantes, enfim, a “vida animada” 

da praça. Segundo Coradini (1995), as praças são animadas pelos diferentes grupos sociais 

que as tornam palco de sociabilidade urbana. 
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O levantamento fotográfico dos domínios que compreendem a paisagem das praças 

públicas, a partir da pesquisa etnográfica, foi de grande importância à pesquisa. Os registros 

fotográficos são etapas indispensáveis para a produção de documentos que testemunham os 

aspectos visuais relativos ao cotidiano das praças públicas, bem como, os relatos de 

experiências. Estes últimos se referem à escrita de si, elaborada durante as experiências 

particulares do pesquisador com os lugares e com os grupos sociais que territorializam e 

elaboram cotidianamente os discursos sobre as praças.  

Em face do exposto, o trabalho estrutura-se em cinco partes, sendo três capítulos, 

além da Introdução e das Considerações Finais.    

Na Introdução, destacamos a apresentação da proposta de pesquisa a partir dos 

questionamentos, dos objetivos, da justificativa para a escolha do tema, das fontes e dos 

aspectos teóricos e metodológicos que direcionaram a problematização do trabalho e, neste 

sentido, tornamos explicita a configuração da dissertação. 

A segunda parte intitula-se: “O TERRITÓRIO E A SUA DIMENSÃO POLÍTICA: 

NOTAS SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO E A POLÍTICA NORMATIVA DAS PRAÇAS 

CAICOENSES”. Neste capítulo, a discussão focaliza os principais aspectos históricos que 

marcaram a origem e a evolução das praças públicas, primeiramente num contexto geral, em 

seguida no brasileiro, enfatizando seus aspectos espaço/temporais e políticos. Logo após, é 

feita uma analise da praça pública na contemporaneidade, como esta se configura e quais são 

as suas principais características. A partir daí, as praças públicas do estudo serão situadas no 

âmbito da cidade de Caicó, com ênfase para a sua Cartografia. Por fim, realizamos uma 

análise da dimensão jurídico-normativa dos espaços públicos em foco, com ênfase para as 

suas leis e decretos, destacando as normas e diretrizes que regulamentam os usos e as práticas 

nas praças públicas caicoenses.  

No que concerne à terceira parte, cujo título: “O TERRITÓRIO E A SUA 

DIMENSÃO ECONÔMICA: SOBRE AS TERRITORIALIDADES DOS GRUPOS E 

AGREGADOS SOCIAIS NAS PRAÇAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO CONSUMO”, 

a ênfase é dada a abordagem dos aspectos territoriais e econômicos das praças públicas 

caracterizadas pela dimensão econômica, relacionadas ao consumo (Ilha de Santana, Praça da 

Alimentação e Praça do CDS). A sessão inicia-se com uma discussão sobre o território e as 

territorialidades intrínsecos aos espaços públicos. Posteriormente, parte-se para a apresentação 

dos grupos sociais e dos principais aspectos relevantes em suas territorialidades. Por fim, é 

discutida a dimensão econômica presente nas praças públicas atuais. 
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A quarta parte, intitulada: “O TERRITÓRIO E A SUA DIMENSÃO CULTURAL-

SIMBÓLICA: SOBRE AS TERRITORIALIDADES DOS GRUPOS E AGREGADOS 

SOCIAIS NAS PRAÇAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO LAZER”, centra as discussões 

na dimensão cultural e simbólica das praças. Inicialmente, abordamos aspectos relacionados à 

formação e a dissolução dos grupos e agregados sociais no processo de territorialização das 

praças. Em seguida, analisamos as territorializações empreendidas em cada uma das praças 

públicas identificadas pela dimensão do lazer (Praça de Santana, Praça do Rosário e Praça da 

Liberdade). Por fim, realizaremos uma discussão sobre a formação de identidades vinculadas 

ao território, de modo a evidenciar a dimensão simbólica presente nas praças públicas 

caicoenses.  
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2 – O TERRITÓRIO E A SUA DIMENSÃO POLÍTICA:  

NOTAS SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO E A POLÍTICA NORMATIVA DAS PRAÇAS 

CAICOENSES. 
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Em Melânia, todas as vezes que se vai à praça, encontra-se um pedaço de diálogo: 

o soldado jactancioso e o parasita, ao saírem por uma porta, encontram o jovem 

esbanjador e a meretriz; ou, então, o pai avarento, da soleira, dá as últimas 

recomendações à filha amorosa e é interrompido pelo servo idiota que vai entregar 

um bilhete à alcoviteira. Anos depois, retorna-se a Melânia e reencontra-se a 

continuação do mesmo diálogo; neste ínterim, morreu o parasita, a alcoviteira, o 

pai avarento; mas o soldado jactancioso, a filha amorosa e o servo idiota 

assumiram os seus lugares, substituídos, por sua vez, pelo hipócrita, pela 

confidente, pelo astrólogo. 

A população de Melânia se renova: os dialogadores morrem um após o outro, 

entretanto nascem aqueles que assumirão os seus lugares no diálogo, uns num 

papel, uns em outro. Quando alguém muda de papel ou abandona a praça para 

sempre ou entra nela pela primeira vez, verificam-se mudanças em cadeia, até que 

todos os papéis sejam novamente distribuídos; mas enquanto isso ao velho irado 

continua a retorquir a camareira espirituosa, o usurário não para de perseguir o 

jovem deserdado, a nutriz de consolar a enteada, apesar de que nenhum deles 

conserva os olhos e a voz da cena precedente. 

Às vezes acontece de um único dialogador manter simultaneamente dois ou mais 

papéis: tirano, benfeitor, mensageiro, ou de um papel ser duplicado, multiplicado, 

atribuído a cem, a mil habitantes de Melânia: três mil para o papel de hipócrita, 

trinta mil para o de embusteiro, cem mil filhos de reis desventurados que aguardam 

o devido reconhecimento. 

Com o passar do tempo, os papéis não são mais exatamente os mesmos de antes; 

sem dúvida a ação que estes levam adiante por meio de intrigas e reviravoltas 

conduz a algum tipo de desfecho final, que continua a se aproximar mesmo quando 

a intriga parece complicar-se cada vez mais e os obstáculos parecem aumentar. 

Quem comparece à praça em momentos consecutivos nota que o diálogo muda de 

ato em ato, ainda que a vida dos habitantes de Melânia seja breve demais para que 

possam percebê-lo. 

 

(Ítalo Calvino, 1972).  
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Apesar de apresentar uma imagem aparentemente tranquila, pacata e bucólica, não 

podemos considerar que a cidade de Mêlania está parada no tempo, pois os personagens que 

usam os seus espaços públicos, mesmo desempenhando papéis semelhantes, são diferentes e 

se renovam com o passar dos anos. Sabemos que o tempo muda, e como consequência, o 

espaço e a sociedade também. Num jogo intrincado, o espaço se reorganiza num permanente 

processo de mutações. É assim com as praças públicas, e é assim com os personagens que 

animam a vida cotidiana das cidades.  

Assim como as praças de Melânia, da obra das “Cidades Invisíveis” de Ítalo Calvino, 

as praças públicas no atual contexto urbano necessitam ser explicadas, sobretudo por se 

apresentarem como territórios em constantes mudanças e transformações. Esses territórios 

citadinos são dotados de organização e significados próprios. Por tal razão, a Geografia tem se 

interessado nos últimos anos pela composição social e pelo arranjo físico destes espaços 

públicos, pois não é simples a tarefa de definí-los e padronizá-los em suas formas e funções 

no contexto da cidade contemporânea.  

Diante deste quadro, inúmeros são os questionamentos que surgem e despertam 

curiosidades: Quais foram as principais transformações das praças públicas ao longo do 

tempo? Que normas regulamentam a configuração e os usos das praças? Quais são as 

principais características que dão sentido a praça pública na atualidade? 

Assim, na ânsia de responder a estas questões, este primeiro capítulo, tem como 

objetivo demostrar as principais características que marcam a história das praças públicas, da 

antiguidade até a contemporaneidade, bem como, as funções desempenhadas no âmbito dos 

espaços públicos, tomando como enfoque a dimensão política dos territórios.  

Primeiramente, deteremo-nos a uma demonstração dos principais aspectos que 

marcaram a história das praças públicas. No segundo item, traremos à tona a evolução deste 

espaço público no cenário brasileiro, destacando os seus principais períodos. No terceiro item 

do capítulo, faremos um pouso sobre o entendimento das praças públicas enquanto território 

na contemporaneidade, evidenciando aspectos como as relações de poder, os conflitos e a 

multiplicidade de usos, para em seguida, no quarto item, apresentarmos a localização destes 

espaços no âmbito da Área Central de Caicó. 

No último item do capítulo discutiremos os aspectos normativos e jurídicos que 

permeiam a noção e a administração das praças na cidade de Caicó. Que normas são comuns a 

estes espaços públicos? Quais são as práticas legalizadas e as marginalizadas nos usos das 
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praças? Neste quesito, a conceituação de esfera pública e esfera privada far-se-á necessária 

para o entendimento de como estas se projetaram nos territórios das praças.  

 

2.1 PRAÇAS PÚBLICAS: ORIGENS, EVOLUÇÕES E CONFIGURAÇÕES ATUAIS  

 

Acredita-se que todas as cidades do mundo possuam praças. Elas são intrínsecas a 

organização citadina, assim como as ruas, as casas e os quarteirões. A importância que é 

atribuída à praça não é somente enquanto subespaço da cidade, mas como território dinâmico 

que protagoniza o espetáculo da vida pública social. Deste modo, surge a necessidade de 

compreender o seu surgimento e a sua configuração ao longo do tempo.  

Daremos inicio a nossa discussão, recorrendo à definição do vocábulo praça adotada 

pelo sistema linguístico português. Embora saibamos que essa acepção não possui densidade 

teórica, acreditamos que exerce grande influência no uso cotidiano da língua portuguesa. De 

modo que, no senso comum, quando nos referimos à praça, estamos atribuindo a ela uma 

conotação muito mais formal/linguística, do que propriamente teórica/conceitual. 

 De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa em sua 4ª edição, no ano 

de 2001, o termo “praça” era definido como sendo: “Lugar público cercado de edifícios; 

largo. 2. Mercado; feira. 3. O conjunto das casas comerciais duma cidade; o seu comércio. 4. 

Aquele que na hierarquia militar, fica abaixo de segundo-tenente. 5. Vila ou cidade 

fortificada. 6. Alarde, ostentação” (HOLANDA, 2001). Conforme o significado do vocábulo 

praça percebe-se, de imediato, a sua relação com o público, com lugares abertos, relacionada 

também ao comércio da cidade, com o que é notório e tem visibilidade.  

Segundo Robba e Macedo (2003, p. 17), as praças públicas são “espaços livres 

públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e 

livre de veículos”. Essa definição, formulada no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo atual, 

valoriza os aspectos formais do significado da praça, sendo importante à compreensão da 

configuração física deste território.  

Contudo, devemos atentar para o fato de que nos espaços urbanos, as praças são 

muito mais do que espaços livres; elas estão dotadas de histórias, vivências, experiências, 

imaginários e simbolismos impressos pelos diversos sujeitos que compõem o seu cenário.  

Conforme Coradini (1995, p. 12):  

 

As [...] praças surgem no cenário urbano com uma identidade própria, 

segundo o imaginário de cada época. Essa identidade corresponde às 
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imagens e representações que são construídas a partir de diferentes 

discursos, usos, olhares que imprimem, a cada praça de cada cidade em 

diferentes épocas, diferentes significados.  

 

Seguindo esta lógica, faremos um breve traçado histórico, do surgimento das praças 

até a sua configuração atual, passando pelas diversas concepções formais e estéticas que 

deram sentido a estes espaços públicos ao longo do tempo. Somaremos a essa discussão a 

dimensão teórica e conceitual.  

A origem da praça pública nos remonta ao nascimento da própria cidade no mundo 

oriental. Contudo, tendo em vista a parca bibliografia e, sobretudo o processo histórico de 

desenvolvimento das cidades capitalistas, levaremos em consideração a origem da praça 

pública no mundo ocidental. Na antiguidade clássica, a Ágora Grega e o Fórum Romano 

representavam algumas das formas primitivas do que hoje conhecemos como sendo a praça. 

Seu desenho, bem como as suas funções, eram extremamente diferentes das de hoje.  

A Ágora Grega poderia ser considerada como o principal espaço da polis, sendo 

marcada, sobretudo, pelo seu aspecto político e democrático. Configurando-se como um 

espaço aberto e amplo, constituía-se no centro cívico da cidade da antiguidade, sendo rodeada 

por edifícios de caráter público/administrativo, conformando-se como o lócus da 

representação do poder político (ARENDT, 2005).  

Evidenciando essa dimensão política, Sitte (1992, p 17) nos mostra que “A ágora das 

cidades gregas era o espaço das assembléias sob o céu aberto”.  Nas ágoras, realizavam-se as 

feiras livres e localizava-se o mercado. Este último destacava-se como o segundo principal 

espaço da polis (idem, 1992). Além disso, sacrifícios humanos eram feitos nas dependências 

da Ágora, sob o olhar dos habitantes, visto que este era o espaço público por excelência da 

cidade antiga. 

Na sociedade romana, o Fórum constituía-se como a principal praça da urbe.  Assim 

como a Ágora grega, o Fórum conglomerava atividades de mercado e atividades políticas, 

além de ser o local do culto e dos templos religiosos. No entanto, possuía uma característica 

mais espetacular, pois nele se realizavam eventos desportivos e apresentações artísticas, 

assemelhando-se neste ponto a um teatro. O Fórum romano, bem como a Ágora grega, eram 

“minimodelos” urbanos e se conformavam como a principal imagem da cidade (Ibidem, 

1992). 

Nesse sentido, a vida pública das cidades na antiguidade se realizava nos espaços da 

Ágora e do Fórum. Estes espaços materializavam a vida pública da sociedade vigente. 

Segundo Arendt (2005), a sociedade greco-romana já fazia distinção entre as duas principais 
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esferas da vida social, remetendo às espacialidades distintas: a esfera do trabalho (Pública) e a 

esfera da família (Privada). No entanto, eram bastante diferentes do modo como às 

compreendemos hoje, pois conforme Arendt (2005, p. 84):  

 

Embora a distinção entre o privado e o público coincida com a oposição 

entre a necessidade e a liberdade, entre a futilidade e a realização e, 

finalmente entre a vergonha e a honra, não é de forma alguma verdadeiro 
que somente o necessário, o fútil e o vergonhoso tenham o seu lugar 

adequado na esfera privada. O significado mais elementar das duas esferas 

indica que há coisas que devem ser ocultadas e outras que necessitam ser 

expostas em público para que possam adquirir alguma forma de existência. 
Se examinarmos essas coisas, independentemente de onde as encontramos 

em qualquer civilização, veremos que cada atividade humana converge para 

a sua localização adequada no mundo. 

 

Diante do exposto, podemos inferir que possivelmente, grandes transformações 

sociais ocorreram ao longo da história, em cada uma de suas épocas (Idade Antiga, Idade 

Média, Renascimento, Idade Moderna e Idade Contemporânea), engendrando padrões 

distintos de organização das cidades, contendo pressupostos que correspondiam às 

necessidades vigentes e ao grau de conhecimento de cada tempo. Assim, essas duas esferas da 

vida social interferiam e ainda interferem plenamente nas formas de estruturação do espaço 

urbano. 

Na Idade Média, os espaços públicos possuíam varias funções. As cidades medievais 

europeias (burgos) destacavam-se por suas atividades de manufatura e artesanato e eram 

bastante marcadas pelo poder da Igreja. Deste modo, é possível fazer a correlação do estado 

das praças públicas medievais com a própria estrutura  da época, como nos aponta Caldeira 

(2007, p. 23): 

 

Articulada à escala urbana, a configuração da praça medieval definiu-se pelo 
contraste do vazio com a densa paisagem, estruturando uma diversidade de 

espaços: praças de mercado, praça da igreja, praça cívica, praça de entrada, 

praça central, ou mesmo conjunto de praças. 

 

Passado o período medieval, com o advento das cidades renascentistas, novas 

concepções urbanistas surgiram e fomentaram grandes alterações nas cidades. Houve 

mudanças significativas no seu arranjo espacial, tanto em seu desenho, quanto em sua 

morfologia, seus traçados sofreram constantes transformações; inclusive no que se refere aos 

seus espaços públicos. 
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No Renascimento e, sobretudo com a chegada da Idade Moderna, as praças públicas 

apresentaram outras configurações e assumiram posição de destaque no cenário urbano. O 

poder eclesiástico da igreja católica ainda se fazia presente, mas não com a mesma 

intensidade de antes, pelo fato de que, começava a surgir uma classe burguesa ascendente nas 

cidades, demandando cada vez mais, espaços de visibilidade para ostentação de seu poder. 

Assim, novas aspirações artísticas e estéticas impulsionadas pelos movimentos filosóficos e 

científicos ganhavam força, interferindo na arquitetura e na morfologia das praças públicas. 

Neste contexto, surgem as Piazza Italiana, a Place Royal Francesa e as Square Inglesas.  

Cada uma dessas praças apresentavam características particulares. A Piazza Italiana 

preocupava-se bastante com a estética, era rodeada por uma monumentalidade arquitetônica 

que servia de criação de cenários para a cidade; a Place Royal Francesa, por sua vez, 

apresentava uma monumentalidade que servia à valorização e ressaltava o poder absoluto da 

realeza; já a Square Inglesa, contribuía para a criação de uma praça residencial, que 

propiciava a prática do Footing
8
 pela elite urbana (CALDEIRA, 1998).  

É preciso salientar que as concepções urbanísticas das cidades mudaram 

constantemente com o passar dos tempos, e influenciaram deliberadamente o seu modo de 

organização. Assim sendo, essas três principais tipologias de praças públicas que surgiram na 

Europa Moderna, tiveram seus padrões disseminados por todas as principais cidades da época, 

chegando inclusive ao Brasil, conforme demonstra os estudos de Robba e Macedo (2003), 

Caldeira (1998 e 2007) Teixeira (2008) e Sun (2008).    

As mudanças estruturais na esfera pública ao longo da Idade Moderna contribuíram, 

sobremaneira, à nova configuração das praças públicas, seguindo algumas concepções. 

Mesmo com grandes acontecimentos urbanistas marcando a modernidade - planejamento, 

higienização e estetização dos espaços públicos -, influenciando a paisagem das cidades e a 

vida dos seus habitantes, as praças ainda apresentar-se-iam, do ponto de vista da sociabilidade 

urbana como espaços mortos. Haveria ainda assim, um predomínio dos valores de uma esfera 

privada, íntima, sobre os de uma esfera pública, coletiva (SENNET, 1988).  

O alvorecer da Idade Contemporânea mostrou uma multiformidade na composição 

dos espaços públicos, de modo que aglomeraram uma série de formas, funções e usos que 

colaboraram para a criação de várias imagens sobre estes lugares. A essência pública das 

                                                             
8 Footing corresponde à prática do passeio a pé. Os ingleses do século XIX foram responsáveis por disseminar 

essa prática nos espaços públicos, contribuindo deste modo, para a criação de espaços que permitiam o passeio e 

a contemplação da paisagem, como os Jardins Públicos (ROBBA e MACEDO, 2002).  
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praças corresponde muitas vezes ao que é acessível, como um espaço aberto, mesmo se 

levarmos em consideração as condições históricas e estruturais em que se encontram. 

Conforme Sun (2008, p. 19), observamos que: 

 

O espaço público na cidade assume inúmeras formas e tamanhos, 

compreendendo desde uma calçada até a paisagem vista da janela. Ele 

também abrange lugares designados ou projetados para uso cotidiano, cujas 
formas mais conhecidas são as ruas, as praças e os parques. A palavra 

“público” indica que os locais que concretizam esse espaço são abertos e 

acessíveis, sem exceção a todas as pessoas. Mas essa determinação geral, 

embora diminuída ou prejudicada em muitos casos, é insuficiente: 
atualmente, o espaço público plurifuncional – praças, cafés, pontos de 

encontro – constitui uma opção em uma vasta rede de possibilidades de 

lugares, tornando-se difícil prever com exatidão seu uso urbano. Espaços 
adaptáveis redesenham-se dentro da própria transformação da cidade. 

 

Torna-se importante destacar que, as praças públicas passaram por inúmeras 

modificações em suas morfologias, interferindo consequentemente nas suas formas de 

apropriações e usos. Deste modo, é preciso atentar-se para a presença destes espaços públicos 

no âmbito urbano, compreendendo a evolução de suas funções e as práticas que são mais 

recorrentes em seus territórios. 

Ressalta-se a importância das praças públicas no contexto das cidades brasileiras, 

uma vez que “toda cidade possui uma praça que se destaca como símbolo urbano, palco de 

eventos históricos, espaço agregador, ou local de confluência. As praças são espaços 

permanentes no desenvolvimento das cidades” (CALDEIRA, 2007, p.4).  

Tendo em vista a evolução do sentido de espaço público e a sua importância no 

âmbito da cidade, especialmente nas praças, faz-se mister compreender a sua evolução no 

Brasil, percebendo quais são as suas características remanescentes e as predominantes no 

cenário contemporâneo. 

 

2.1.2 Praças Públicas no Brasil: da cidade colonial à cidade contemporânea 

 

De acordo com alguns estudos, as praças públicas brasileiras passaram por quatro 

períodos principais ao longo de sua trajetória (Quadro 01). Desde o período colonial até os 

dias atuais, diferentes padrões arquitetônicos e funcionais foram projetados nestes espaços e 

apresentaram propostas de usos diversos no contexto citadino:  
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QUADRO 01 – Os períodos das praças públicas no contexto urbano brasileiro e suas respectivas 

funções. 

Períodos Colonial Eclético Moderno Contemporâneo 

Principais 

Funções 

-Convívio social 

-Uso religioso 

-Uso militar 

-Comércio e 

feiras  

-Circulação 

-Recreação 

 

-Contemplação 

-Passeio 

-Convívio social 

-Cenário 

 

-Contemplação 

-Recreação  

-Lazer 

esportivo 

-Lazer cultural 

-Convívio 

social 

-Cenário 

 

-Contemplação 

-Recreação 

-Lazer esportivo 

-Lazer cultural 

-Convívio social 

-Comércio 

-Serviços 

-Circulação 

-Cenário 

Fonte: ROBBA e MACEDO, 2003. 

 

É possível que a origem das praças públicas brasileiras remonte ao surgimento das 

vilas coloniais a partir do século XVI. Diferentemente da morfologia que apresentam hoje, as 

praças coloniais tinham como característica, o fato de serem espaços amplos e abertos, 

situados na região central das vilas e cidades, manifestado pelos adros das Igrejas. Estes 

geralmente correspondiam também ao marco zero das cidades, conformando um modelo 

típico das cidades de colonização portuguesa (CALDEIRA, 2007).  

O papel da Igreja Católica foi muito importante na estruturação da maioria dos 

aglomerados urbanos que começavam a se formar no território brasileiro. No entorno dos 

templos católicos, uma área retangular formava um espaço amplo e livre que se destacava no 

desenho da cidade. Este espaço foi posteriormente denominado pelos urbanistas de “praças 

secas”.  

Estas praças secas tiveram grande importância na configuração do tecido urbano 

colonial, no traçado das ruas e na localização dos principais edifícios públicos, que 

geralmente se posicionavam em relação a estes espaços livres. Porém, não era somente a 

igreja, que a partir de seus adros, originaram as primitivas praças coloniais brasileiras. 

Segundo Teixeira (2008), as casas de câmara e as cadeias também dispunham de uma grande 

influência e visibilidade no estabelecimento destes espaços. Sobre seus usos, é importante 

destacar a sua polivalência. Diversas eram as formas de territorialidades que se manifestavam 

nas praças. Seus usos eram multiformes, e, ao mesmo tempo, simultâneos (ROBBA & 

MACEDO, 2003). 

A denominação de praças secas a estes espaços públicos, só ocorreu mais tarde, 

quando foi feita analogia entre as semelhanças destes espaços com as Piazzas, as Places 

Royales e as Plazzas europeias. Na colônia portuguesa, a nomenclatura mais comum a estas 
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áreas vazias, era de: largos, pátios ou terreiros. A ideia de praça estava associada apenas aos 

espaços ajardinados (idem, 2003). 

Os ideais modernistas que assolavam a Europa nos séculos XIII e XIX, trouxeram 

novas composições aos espaços públicos, influenciando a sua arquitetura e a sua morfologia. 

Novas concepções estéticas, higienistas e comportamentais ganharam força nos espaços 

públicos. Deste modo, as praças começaram a apresentar novas características nos cenários 

das cidades europeias e, consequentemente, nas cidades republicanas brasileiras, conforme 

Caldeira (2007, p. 125): 

 

A transformação da cidade colonial em cidade moderna ocorreu no período 
que vai da Proclamação da República até o pós-Primeira Guerra. Esse 

processo de modernização impôs às cidades uma intensa atividade, 

sobretudo de renovação dos centros históricos, típica das realizações e 
intervenções do período republicano. 

 

Essas intervenções se fizeram notórias, nomeadamente nos espaços públicos. As 

praças públicas, que na colônia eram espaços livres e secos, passaram a se apresentar como 

espaços verdes, ajardinados e que contribuíam para a criação de novos cenários para a cidade, 

permitindo também o passeio livre e a contemplação da paisagem. Surgem aí, os parques 

ajardinados e os passeios públicos.  

No contexto apontado, as praças públicas apresentam características estéticas e 

funcionais bastante ecléticas. Configurar-se-iam também sob três linhas distintas: a linha 

Romântica, a linha Clássica e a linha Romântico-Clássica (ROBBA & MACEDO, 2003). No 

Brasil, temos como exemplo de praças ecléticas romântico-clássicas as seguintes: Praças 

Carlos Gomes em Campinas-SP; Praça da República localizada em Belém-PA e Praça Batista 

Campos, também em Belém do Pará (Fig. 01) (idem, 2003). 

No Ecletismo, novos usos foram impetrados às praças públicas e normas rígidas de 

comportamento começaram a regulamentar as práticas sociais nesses locais. De certo modo, 

houve neste período uma restrição a diversos usos que outrora eram efetivados no âmbito da 

praça. A esse respeito Robba & Macedo (2003, p. 28), sublinham que: “A praça colonial, 

usada como mercado, área de manifestações de cunho militar e político e área de recreação, 

perde algumas funções [...] São minimizados os usos comercial e militar, passando a ser uma 

área destinada a contemplação da natureza e ao descanso...” 
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FIGURA 01 – Praças Romântico-Clássicas no Brasil. Imagem da esquerda: Praça Carlos Gomes em 

Campinas/SP; imagem central: Praça Batista Campos em Belém/PA e imagem da direita: Praça da 

República também em Belém/PA. 

 

Fonte: http://bandcuriosidades.blogspot.com.br201005belem-do-para-e-assim.html 

http://belemcaixasdecoradas.blogspot.com.brpcaixa-porta-joia.html 

http://www.fotolog.com.bredmundo1956souza62577877#profile_start 

 

O desabrochar do projeto modernizador nos séculos XIX e XX, foi um fator 

fundamental no desenvolvimento das cidades, passando estas a serem “modernas”, pois “a 

cidade é por excelência o lugar da modernidade...” (IANNI, 2003, p. 123). Relacionado a esse 

desenvolvimento da cidade, está à expansão da industrialização e do capitalismo, 

impulsionados pelo avanço da ciência e da tecnologia (SANTOS, 1996b), configurando novos 

territórios, influenciando os espaços públicos urbanos e, portanto, as praças.  

Neste efervescente momento de transformações que caracterizam a sociedade 

oitocentista e novecentista, a cidade passa a ter sua organização ditada por lógicas impostas 

pelo projeto modernista. As cidades começam a apresentar ruas em traçados retilíneos como 

uma das necessidades apontadas pelo surgimento e disseminação dos automóveis, bem como 

um amplo planejamento e higienização dos seus espaços públicos. No Brasil, o exemplo 

maior de tais mudanças ocorreu no Rio de Janeiro, capital da República na época, 

especialmente a partir do projeto modernizador empreendido pelo então prefeito Pereira 

Passos, nos primórdios do século XX.  

De acordo com o projeto moderno (HARVEY, 2008), o planejamento e a gestão 

eficazes dos espaços urbanos são dados como prioridade. A cidade deve ser aproveitada 

funcional e espacialmente, de modo que a multidão possa desfrutar de um modo de vida 

minimamente organizado e esteticamente aprazível (e, em certa medida, homogêneo). As 

formas interessam pela sua praticidade e o arranjo espacial das cidades modernas deve 

obedecer às lógicas globais mais que aos localismos. Há relação intrínseca entre o modelo 

socioeconômico vigente e o padrão espacial comum à maioria das cidades, podendo 

considerá-lo como sendo resultado e produto um do outro, num jogo dialético sem fim. 
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Portanto, é posta a necessidade de criação dos espaços de permanência nas cidades, 

como forma de permitir a prática de sociabilidades entre os habitantes, dando visibilidade a 

lugares como: as praças, os parques, os jardins e os passeios públicos (ROSA, 2010). 

Podemos inferir que estes espaços públicos começam a se destacar como importantes 

territórios urbanos no cenário brasileiro, permitindo as trocas simbólicas e as manifestações 

políticas dos seus habitantes, contribuindo também para o aprimoramento da estética da 

cidade modernista. Neste contexto, as praças se tornam elementos notórios no cenário urbano: 

 

Uma forma-elemento integrante do espaço urbano, um espaço público de 

reunião, palco representativo da dimensão econômica, cultural e histórico-social 

da cidade, construído para e pela sociedade, repleto de símbolos, significados e 
marcos centrais da constituição de trajetos, do ir e vir, chegada e partida, 

concentração e dispersão (FONT, 2003, p. 30). 

 

A partir do final da 2ª Guerra Mundial, houve um expressivo aumento na população 

urbana em níveis globais. A maioria dos países iniciou um processo de inversão da população 

rural para a urbana, inclusive o Brasil, aumentando significativamente o número e a 

população das cidades. Neste período, grandes centros urbanos surgiram e, 

consequentemente, foi posta a necessidade de organização desses espaços, passando a ser 

tomada como prioridade entre as políticas públicas urbanas. O florescimento do urbanismo 

está atrelado a essa fase que demandou ações de gestão e planejamento eficazes das cidades, 

tal como sugerem os códigos de postura e os planos diretores, visto que a cidade moderna 

deve apresentar-se limpa, organizada e bonita.  

Esse paradigma instaurado nas cidades teve como reflexo máximo grandes 

transformações em seus espaços públicos. Neste entremeio, as praças, assim como as demais 

vias públicas, foram os maiores alvos das intervenções urbanas, dando margem ao surgimento 

de uma nova cultura urbana (HARVEY, 1996). Essa nova cultura emergente no cenário das 

cidades modernas, considera relevante a criação de mais espaços de lazer, de espaços que 

permitiriam a tranquilidade e que fosse alheio aos problemas atrelados a vida cotidiana, do 

trabalho.  

As praças modernistas são os locais priorizados para o atendimento dessa 

necessidade de lazer da população urbana, de modo que, novas atividades foram 

incrementadas a esse cenário. Neste sentido, o lazer ativo a partir da prática desportiva e da 

recreação infantil começou a fazer parte do novo rol de usos propiciados pelas praças e pelos 

parques públicos modernos. O caso brasileiro aponta para a criação de inúmeras praças, 
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parques e jardins públicos, a exemplo das: Praça Santos Dumont em Goiânia-GO; Praça 

Vinícius de Morais em São Paulo-SP; Jardim Ambiental I em Curitiba-PR, Largo da Carioca 

no Rio de Janeiro-RJ; Jardim do Museu da Pampulha em Belo Horizonte-MG,  entre outras 

(Fig. 02) (ROBBA & MACEDO, 2003).  

 

FIGURA 02 – Largo da Carioca no Rio de Janeiro/RJ à esquerda e Praça Santos Dumont em 

Goiânia/GO, exemplos de praças modernistas no Brasil. 

 

Fonte: http://www.img153.imageshack.us/img153/764/largodacariocaiv5.jpg 

http://www.mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/67823396.jpg 

 

Contudo, o período que compreende o final do século XX e o início do XXI, é 

marcado pela ascensão de um modo de vida mais fragmentado e complexo, jamais visto 

anteriormente nos cenários urbanos. As novas tecnologias, o avanço da robótica, os meios de 

comunicação e de transporte em massa (computador, telefonia móvel, redes de transporte 

metropolitano e intensificação do uso da aviação civil) corroboraram para a criação de um 

novo paradigma que se instaurou nos espaços urbanos contemporâneos.  

Neste aspecto, as praças públicas contemporâneas apresentam um desenho particular, 

que sobrepõe em certa medida os usos e as concepções artísticas de outros períodos de sua 

história. Sobre este desenho particular, expressam os autores:  

 

O desenho dos projetos denominados contemporâneos transita livremente 

entre os traçados geométricos, gráficos, rígidos e as mais irreverentes formas 

pós-modernas, passando também por propostas que valorizem cenicamente o 
projeto. Liberdade e irreverencia são as palavras mais adequadas para definir 

essa linha de projeto em formação. Desenhos arrojados, geométricos, 

cênicos, coloridos, gráficos, orgânicos, evocativos e celebrando formas do 
passado ou antigos ícones são aceitos e propostos, além de serem 

implantados elementos e equipamentos dos mais diversos tipos e formas, 

como pórticos coloridos, colunas, ruinas, esculturas. (ROBBA & MACEDO, 

2003, p. 42) 
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Os principais exemplos de espaços públicos contemporâneos no Brasil são: a Praça 

Belmar Fidalgo em Campo Grande-MS; o Centro Empresarial Itaú Conceição em São Paulo-

SP; a Praça São Francisco de Assis em Belo Horizonte- MG e a Praça Souto Maior em 

Curitiba-PR (Fig. 03) (ROBBA & MACEDO, 2003). 

 

FIGURA 03 – Centro Empresarial Itaú Conceição em São Paulo-SP à esquerda e  Praça São Francisco 
de Assis em Belo Horizonte- MG à direita, exemplos de praças contemporâneas no Brasil. 

 

Fonte: http://www.imageshack.us/photo/my-images/469/itau2guilhermesp0de.jpg/sr=1 

http://www.caleidoscopio.art.br/helenanetto/praca01a.jpg 

 

Apresentando estes elementos, a praça pública na contemporaneidade retoma a 

multiplicidade de formas e atividades de outrora, sobretudo o comércio e os serviços, 

contribuindo para usos diversos e apropriações informais. Essas situações corroboram para a 

criação de uma imagem polissêmica das praças públicas. 

Concordamos com Sun (2010, p. 23), quando este afirma que as praças públicas 

contemporâneas devem ser “simultaneamente uma construção e um vazio, a praça não é 

apenas um espaço físico aberto, mas também um centro social integrado ao tecido urbano. 

Sua importância refere-se ao seu valor histórico, bem como à sua participação contínua na 

cidade”. 

A praça pública não deve ser entendida apenas considerando sua configuração física, 

mas como um valor estético que contém uma dimensão social e simbólica. Somente assim 

conseguiremos apreendê-la em sua totalidade. Corroborando com essa assertiva Oliveira 

(2008, p. 226) ressalta que: “a compreensão das praças deve passar por todos os aspectos que 

formalizam a sua configuração espacial sobre um determinado lugar (terreno), que envolve 

legislação e política, localizações e entornos, forma e função, estrutura física e vegetativa e, 

finalmente, uso”. 
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2.2 AS PRAÇAS PÚBLICAS NA CONTEMPORANEIDADE: SOBRE A DINÂMICA DOS 

TERRITÓRIOS 

 

De modo emblemático, podemos dizer que a cidade contemporânea é marcada por 

uma gama de relações sociais que se desenvolvem conflituosamente entre as dialéticas da 

afirmação e da contradição, do banal e do excepcional, da conexão e da desconexão e, 

sobretudo, da continuidade e da descontinuidade. Desta forma, a dinâmica dos espaços 

públicos torna-se fomentada pelo incessante movimento realizado pelos grupos sociais nas 

suas ações cotidianas, reorganizando e dotando de outros significados os espaços de 

sociabilidades nas praças públicas.  

Antigamente, a praça pública assumia o papel de principal lugar de encontro nas 

cidades. Era o local por excelência da reunião, do passeio. As praças públicas eram os lugares 

mais notórios do ponto de vista da sociabilidade urbana (CORADINI, 1995). Porém, 

gradualmente, foram perdendo o caráter de espaços de convívio. E, neste sentido, houve certo 

distanciamento de alguns grupos sociais nos usos cotidianos destes espaços. Sentimentos 

como o medo, a insegurança e a exclusão estão cada vez mais presentes nos cenários das 

praças públicas, tanto nos grandes centros urbanos, como nas médias e pequenas cidades. 

Hoje, novos lugares de encontro são criados e espalhados pelas cidades, de modo 

que, alguns grupos sociais não mais se estabelecem exclusivamente nas praças públicas. São 

espaços como: Shoppings Centers, Cinemas, Cafés entre outros, que aparecem como lugares 

de estética aprazível (assépticos, bonitos, organizados e seguros), que oferecem uma 

variedade de atividades e serviços, atraindo deste modo, os grupos sociais urbanos. É preciso 

ressaltar também que, a maioria destes espaços oferece o lazer a partir da lógica do consumo. 

É neste contexto, que a presença intensa da esfera privada se efetiva nos espaços 

públicos. Se anteriormente os espaços públicos eram caracterizados pela diversidade de usos, 

que estavam disponíveis para a população como um todo, hoje alguns de seus usos são 

limitados pelo que estes passaram a oferecer. 

Assim, o espaço público da praça desponta como um dos que mais sofreram 

alterações ao longo do tempo. A praça pública de hoje é marcada pela presença de 

equipamentos ou atividades que vão de encontro à noção de espaço acessível a todos, onde a 

população deveria ter o pleno direito de agir em liberdade (ARENDT, 2005). Muitas funções 

primordiais dos espaços públicos foram resignificadas, passando a apresentar peculiaridades 

que não são suficientes para definí-lo ou explicá-lo em sua gênese – que está pautada na 
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noção de espaço de todos (idem, 2005). Algumas destas principais características se referem 

às novas formas de sociabilidades e usos, propiciados tanto pelas mudanças em sua 

composição física, quanto pelas mudanças ocorridas em sua composição social. 

Os espaços públicos atualmente estão marcados pela conexão ativa entre estas duas 

esferas da vida social urbana (pública e privada). A fragmentação da vida moderna está 

presente de forma tão evidente que não há definição precisa entre espaço público e espaço 

privado, em alguns subespaços da cidade. O que é possível verificar é que os tradicionais 

espaços públicos (a praça, a rua e a calçada) apresentam, atualmente, características próprias 

dos espaços privados de outrora. Um exemplo é a presença e a regulamentação do uso dos 

espaços públicos por empresas ou grupos privados, ou ainda a caracterização destes como 

propriedade privada, gerando restrições aos usos por determinados segmentos da população. 

Todavia, a compreensão do contexto em que os espaços públicos, principalmente as 

praças públicas, são apropriados pela esfera privada, torna-se importante na medida em que 

demostram as mudanças comportamentais pelas quais a sociedade urbana passou ao longo do 

tempo. Assim, num primeiro momento, faz-se necessário enveredar pela trajetória das 

principais mudanças ocorridas nas praças e como estas passaram a demandar outras formas de 

territorialização. 

As bases que lançaram o atual paradigma instaurado nas praças públicas na maioria 

das cidades brasileiras, como já apontado anteriormente, ganharam força com o processo de 

modernização nos ambientes urbanos, especialmente a partir de meados do século XIX 

(ROBBA e MACEDO, 2002). Foi neste período que os ideais higienistas e esteticistas 

ganharam notoriedade no campo do planejamento urbano.  

A cidade que se apresentava feia e suja não condizia com o momento histórico que 

marcava a sociedade da época. Assim, as elites urbanas enxergaram a necessidade de criar 

novos espaços na cidade onde tivessem a oportunidade de contemplar as paisagens e ter 

contato com a natureza, mas que fossem dotados de conforto e pudessem ampliar as suas 

opções de lazer.  

É neste contexto que surgiram no país os parques e jardins públicos (idem, 2002). 

Diferentemente da maioria das praças públicas da época
9
, estes espaços se constituíam em 

grandes áreas verdes localizadas no interior das cidades e dotadas de grande número de 

plantas, animais e espelhos d’água, propiciando desta forma, uma maior aproximação da 

                                                             
9 Segundo Robba e Macedo (2003), até por volta do século XIII, quando as praças sofreram uma mudança 

radical na sua configuração física e nos seus usos, estas se apresentavam basicamente como adros das igrejas e 
áreas livres próximas das principais construções públicas da cidade, configurando-se como praças secas. 
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sociedade com a natureza, fato que anteriormente só era possibilitado distante do núcleo 

urbano. 

Com o passar dos anos, os parques e jardins públicos começaram a apresentar grande 

deterioração, pois não eram bem cuidados pelo poder público. Estes espaços começaram a ser 

administrados e mantidos em parceria com a iniciativa privada, instaurando-se um novo 

paradigma na gestão, na conservação e consequentemente em seus usos. A partir deste 

momento, foi intensificada a presença privada também nos demais espaços públicos da 

cidade, como a rua e a praça. Assim, o lazer enquanto direito público, cedeu lugar ao 

consumo, propiciado principalmente pela esfera do mercado, que nos últimos anos tem se 

apoderado dos espaços coletivos. 

Esta breve digressão aponta algumas trilhas do caminho percorrido pelos espaços 

públicos até assumirem a atual composição. Aos poucos, a esfera privada intensificou sua 

presença nestes espaços, ditando as configurações, as regras de usos e finalmente as suas 

formas de consumo. O setor privado, a partir da lógica do mercado (HABERMAS, 1984), 

passou a oferecer uma gama de serviços nos espaços públicos, permitindo outra diversidade 

de atividades nestes lugares, sobretudo as relacionadas ao consumo. O comércio viu nesse 

momento a oportunidade de se ampliar, nomeadamente, com a venda de produtos que 

satisfaziam as necessidades de conforto da população que utilizam, cada vez mais, os espaços 

públicos para práticas desportivas, gastronômicas e de lazer ativo
10

. 

Diante deste novo quadro, fenômenos como segregação e exclusão social se 

acentuaram nos espaços públicos, dando margem a outras formas de uso e apropriação por 

parte da população urbana, tendo em vista que novos grupos sociais se formaram no cenário 

das praças, parques e jardins públicos nas cidades brasileiras, criando hierarquias (SERPA, 

2007). Essa segregação também possibilitou a criação de novas territorialidades nos espaços 

públicos. São essas territorialidades as novas formas de aproveitamento da vida pública na 

cidade moderna. 

Os territórios da cidade são dotados de especificidades próprias moldadas ao longo 

do tempo. Cada território urbano possui características que conformam e projetam as ações 

dos sujeitos que as praticam. Tanto os espaços públicos mais antigos, quando os mais atuais, 

congregam uma multiplicidade de elementos que são próprios da condição de espaço coletivo. 

Porém, os usos possibilitados por cada um desses espaços, muitas vezes, só atendem às 

                                                             
10 Para Robba e Macedo (2003), o lazer ativo refere-se às praticas e os usos mais comuns assumidos no atual 
contexto nos espaços públicos. Diz respeito à capacidade  que o indivíduo tem em participar de forma mais ativa 

da dinâmica dos espaços públicos. Como exemplo, citamos os grupos de praticantes de atividades físicas. 
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necessidades de alguns grupos sociais, pois muitos espaços públicos estão inseridos na 

dinâmica da esfera privada, dando uma nova roupagem à antiga dicotomia existente entre 

público e privado, ou até mesmo a clássica relação dialética existente entre a casa e a rua (DA 

MATTA, 1984). 

As apropriações cotidianas desenvolvidas no âmbito das praças públicas demostram 

dois principais caminhos a serem trilhados. Numa primeira via, observamos que as 

transformações ocorridas nas praças públicas sugerem um processo de modernização 

acompanhado da readequação do ambiente da praça para o consumo ou para a prática 

desportiva; possibilitando que alguns agregados, como os praticantes de atividades físicas, 

microempresários, comerciantes e consumidores em geral, passem a fazer parte desta nova 

configuração das praças públicas. E neste sentido, torna-se evidente a ideologia presente na 

elaboração dos novos projetos das praças públicas, imbuída de pressupostos mercadológicos, 

que vislumbram acima de tudo, a possibilidade de expansão do sistema capitalista. 

Numa via contrária, temos as apropriações que vão de encontro a esses novos 

projetos impetrados nas praças públicas, a exemplo da permanência de alguns agregados 

sociais marginalizados (vendedores ambulantes, moradores de rua e população pobre). Estes 

grupos resistiram (e resistem) às mudanças ocorridas nos espaços – que agora, privilegiam 

aspectos funcionais/estéticos em detrimento das características que valorizam o convívio e a 

sociabilidade. Em outras palavras, são grupos que empreendem apropriações formais e/ou 

alternativas permeando os usos dos espaços públicos atualmente (MENDONÇA, 2007). 

Esse novo contexto evidencia as transformações que de fato estão ocorrendo nas 

praças públicas. Alguns usos estão condicionados às novas dinâmicas, nas quais estão 

inseridas (quer sejam de mercado, quer sejam culturais-simbólicas). Neste sentido, as 

múltiplas territorialidades das praças públicas estão dispostas no espaço e no tempo. Para 

compreendê-las faremos um esforço na tentativa de entender como os grupos e agregados 

sociais se apropriam, usam e consomem as praças públicas em seus diferentes territórios e em 

suas diferentes temporalidades. 

Para que possamos compreender os territórios e consequentemente as 

territorialidades nas praças públicas caicoenses, faz-se necessário apresentar uma Cartografia 

que valorize os aspectos relativos à localização e a paisagem das praças no contexto urbano, 

demonstrando como sua dinâmica histórica e geográfica se reflete nos territórios de seus 

espaços públicos.  
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2.3 CARTOGRAFIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS CAICOENSES: UM PERFIL SOBRE 

SEUS TERRITÓRIOS  

 

O município de Caicó (Fig. 04), localiza-se na região do Seridó Potiguar no estado 

do Rio Grande do Norte, mais precisamente na microrregião do Seridó Ocidental. Possui uma 

área de 1.228 km², sendo um dos maiores municípios do estado. Fica a uma distância de 256 

km da capital (Natal), possuindo uma população atualmente na ordem de 62.709 habitantes 

(IBGE, 2010), sendo 57.461 residentes urbanos e 5.248 moradores rurais. Possuindo certo 

destaque na hierarquia urbana estadual.  

Caicó faz parte do Polígono das Secas – região semiárida nordestina – que apresenta 

características climáticas bem peculiares, em que há pouca pluviosidade na maior parte dos 

meses do ano, indicando uma média de 669,2 milímetros anuais e temperatura média de 33º C 

(IDEMA, 2008).  

 
         FIGURA 04 – Município de Caicó com destaque para a Região do Seridó. 

 
                                                                                                  Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 

 



49 
 

 
 

 

A origem da cidade está enredada em lendas e investigações históricas, das quais 

podemos destacar as versões que elevam o povoamento dessa área a partir da inserção da 

atividade pecuarista e do culto religioso. Assim, entre os rios Seridó e  Barra Nova, edificam-

se as fronteiras do que hoje denominamos Caicó.  

Inicialmente, uma pequena vila se organizou, tendo a igreja como um dos seus 

marcos e a figura do vaqueiro como um dos seus emblemas. A partir destes dois elementos 

podemos identificar as marcas do povoamento pela fé, tramando as primeiras “jogadas no 

tabuleiro de xadrez urbano”, colocando no terreno as primeiras “próteses” que terão o poder 

de permanecer e interferir no processo de ocupação e organização do espaço. Como aponta 

Rolnik (2004, p. 13), “a construção do local cerimonial corresponde a uma transformação na 

maneira dos homens ocuparem o espaço”. 

A fundação da antiga “Vila do Príncipe” 
11

, pertencente à Freguesia de Nossa 

Senhora Sant’Ana, deu-se a partir do núcleo que se estruturou no entorno da “Catedral de 

Sant’Ana”, localizado na atual Área Central de Caicó. Este núcleo corresponde ao centro 

histórico a partir do qual a cidade se desenvolveu.   

Até meados dos anos 1970, a economia do município esteve baseada na produção e 

no beneficiamento do algodão e na cultura da pecuária. Entretanto, uma crise
12

 instaurou-se 

na produção da cotonicultura afetando o município neste período, tornando-se necessário 

investir no desenvolvimento de outros ramos, sobretudo os pertencentes a economia urbana 

(MORAIS, 1999).  

No enxerto pós-crise do algodão, a economia da cidade passou a se assentar na 

indústria e no setor terciário, sobressaindo as indústrias têxteis e de bonelaria; o comércio 

varejista, os serviços bancários e educacionais entre outros. 

Em termos econômicos, o PIB municipal de Caicó apresenta-se como o 9º do estado, 

cerca de R$ 397.172.500,00 segundo o IBGE (2010), atrás de alguns municípios que integram 

a Região Metropolitana de Natal, Mossoró e de alguns municípios que fazem parte das zonas 

produtoras de petróleo e sal marinho. A dinâmica da economia caicoense, somada a fatores 

como educação e longevidade, colocam no patamar de apresentar um dos maiores IDHs do 

                                                             
11 Sua origem se dá a partir da elevação da povoação de Caicó à condição de Vila em 1788 (MORAIS, 1999).  

 
12 A crise da cotonicultura em Caicó está relacionada a uma série de fatores: à perda de mercado externo 

consumidor, à concorrência com a produção de algodão em outras regiões do país e o aumento da produção de 
tecidos sintéticos, mas também está relacionada às secas e as pragas que se proliferaram nos algodoais 

seridoenses (MORAIS, 1999). 



50 
 

 
 

estado (0,756), configurando-se no ano 2000 como a terceira posição no RN e alcançando 

uma posição de destaque na região Nordeste (PNUD, 2000). 

Por mais que se trate de uma cidade intermediária no Rio Grande do Norte, Caicó em 

face de sua realidade histórica, econômica, geográfica e cultural, apresenta uma dinâmica 

local interessante quando estudamos os seus espaços públicos, sobretudo os territórios de 

nosso interesse: as praças públicas. São as apropriações diversas, conflitantes, simultâneas e 

efêmeras que constituem práticas sociais que despertam a curiosidade de investigação. Neste 

sentido, concordamos com Gomes (2001, p. 96) quando nos sugere que “o espaço deve ser 

compreendido como um conjunto indissociável de formas com práticas sociais”. 

Ou seja, os espaços públicos devem ser estudados sob a ótica da compreensão de seu 

arranjo físico-espacial e humano, portanto de seus territórios. Assim, caminharemos na 

direção apontada por Serpa (2006), quando este afirma que o espaço deve ser entendido a 

partir de sua dinamicidade e mutabilidade. Por tal motivo, apresentamos alguns mapas da 

cidade de Caicó (Fig. 05) que representam de certo modo, a Cartografia das praças públicas 

no contexto de sua Área Central. Tais imagens nos auxiliam na reflexão sobre os espaços 

vividos e praticados pelos grupos sociais podendo, deste modo, serem espaços representados 

(SERPA, 2006. p. 15). 

 
FIGURA 05 – Imagem orbital da Área Central cidade de Caicó com destaque para as suas seis praças 

públicas no ano de 2012. 

 
Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 
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A Área Central de Caicó, conforme Morais (1999), compreende as áreas 

correspondentes ao centro da cidade, bairro Acampamento, parte do bairro Penedo e parte do 

bairro Paraíba, destacando-se seis praças principais que, de certa forma, concentram a maior 

parte dos grupos e agregados sociais do espaço público na cidade: Praça Dr. José Augusto; 

Praça Dom José Delgado; Praça Senador Dinarte de M. Mariz; Praça Monsenhor Walfredo 

Gurgel; Praça Eduardo Gurgel e o Complexo Turístico Ilha de Sant’Anna, configurando-se 

como uma grande praça pública ou parque público caicoense. 

Essas seis praças públicas estão enrredadas de histórias e de vivências que as 

legitimam como territórios de sociabilidades. Cada uma possui uma configuração espacial 

particular, resultado das marcas que lhes foram impostas pelos habitantes da cidade ao longo 

do tempo. A cidade de Caicó não dispõe de espaços como shopping-centers, muito menos de 

cinema. Suas praças públicas assumem o lugar de destaque como locais de consumo, de lazer, 

de sociabilidade e de trocas simbólicas cotidianas.  

Levando-se em consideração tais posicionamentos, antes de uma análise que 

contemple a configuração, a localização e os usos que engendram as territorialidades das 

praças públicas de Caicó, cabe-nos fazer um exercício de análise da sua dimensão normativa, 

atentando-se para a legislação que regula as praças públicas, e que impõe comportamentos aos 

grupos sociais que usam estes espaços públicos.  

 

2.4 NORMA E TERRITÓRIO: SOBRE O ESTATUTO JURÍDICO-POLÍTICO DAS 

PRAÇAS PÚBLICAS CAICOENSES  

 

A importância de se conceber as praças públicas enquanto territórios urbanos está 

associada a sua composição e seus usos em questão, interligados às relações de poder que se 

projetam nos espaços públicos da cidade, sobretudo a partir dos acordos e dos conflitos que 

surgem na trama urbana, como negociação de interesses, especialmente entre os diversos 

grupos sociais que compõem o cotidiano urbano. Neste ponto, as territorialidades presentes 

nas praças podem ser demonstradas a partir dos grupos e agregados sociais que se 

sociabilizam no território cotidianamente.  

Os grupos e agregados identificados nas praças públicas foram principalmente: 

transeuntes, praticantes de atividades físicas, adolescentes, crianças, idosos, pais, casais de 

namorados, donos e trabalhadores de quiosques, vendedores ambulantes, consumidores em 

geral, grupo de alunos, garis, turistas, usuários de drogas e vizinhos.  
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Para a melhor compreensão das territorialidades desses grupos, torna-se necessário a 

definição de grupo social. Encontramos subsídios teóricos nas concepções do filósofo francês 

Jean Paul Sartre, trabalhadas por Bettoni e Andrade (2002, p. 69), que assim se expressam “o 

grupo nada mais é do que uma prática ativa e intencional de sujeitos humanos reunidos num 

conjunto”, levando-se também em consideração a necessidade coletiva de relações sociais 

entre homens e o estabelecimento de uma práxis espontânea ou deliberada entre os 

indivíduos.  

Estes grupos sociais, por sua vez, encontram em pressupostos diversos - sejam 

privados ou públicos, individuais ou coletivos, intencionais ou ocasionais -, as prerrogativas 

que regem o seu comportamento no exercício cotidiano de uso territorial. As praças públicas 

da Área Central da cidade de Caicó serão apreendidas como territórios usados por grupos 

sociais, pois será dada preferência a sua configuração, suas formas de usos e suas ocupações, 

salientando neste primeiro perfil a sua dimensão normativa.   

Em Geografia, trabalhamos com uma concepção de território quando queremos 

enxergar as relações de poder que estão presentes no espaço geográfico (RAFFESTIN, 1980). 

O território pode assumir diversas feições. Ele pode ser ocupado por grupos humanos que 

materializam seus desejos e dão contornos às suas formas, tornando-o território usado, 

conforme apontado por Santos (1994, p. 255): “o território são apenas formas, mas o território 

usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. O que importa 

nesse momento agora não é discutir a gênese deste conceito, mas tomar como enfoque os seus 

usos territoriais, atentando-se para a dimensão social das esferas pública e privada que 

projetam territorialidades nas praças públicas. 

Neste sentido, o território se torna operacionalizado a partir da noção de espaço 

público. Este último, no atual contexto, apresenta-se hierarquizado, fragmentado, encoberto 

por uma estrutura de poderes, normas e conflitos. É uma instituição marcada pelo fator 

político que regula a civilidade. Neste aspecto, concordamos com Valverde (2007, p. 194), 

quando sublinha que: 

 

Todo espaço público possui como origem e finalidade a construção do fato 

político, por mais que as suas dinâmicas não apresentem importância direta 
para a administração pública ou que a sua simbologia não remeta a um 

interesse coletivo de grande visibilidade. Tais espaços são normatizados por 

leis e posturas urbanas, têm equipamentos que lhe foram emprestados pelo 

Estado, não podem ser oficialmente apropriados e, principalmente, têm um 
papel definido dentro de um plano de ação estatal. 
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Por tal entendimento, a análise da dimensão coletiva do espaço público (GOMES, 

2006) suscita questionamentos sobre a reprodução de acordos e de conflitos que se situam em 

seus domínios. Estes últimos estão interrelacionados às negociações e aos processos de usos e 

apropriações das formas e dos conteúdos territoriais, pelos diferentes grupos sociais que 

constituem as territorialidades. É preciso, então, atentar-se para a disposição física e suas 

práticas sociais. Sobre tal entendimento, Gomes (2006, p. 162) salienta a importância da lei 

como forma de regulamentação destes espaços:  

  

Fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, praça, rua, 

shopping, praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos a 

possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa. 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. Essa acessibilidade é física, mas também diz 
respeito ao fato de que não deve estar condicionada a força de quaisquer 

outros critérios senão daqueles impostos pela lei que regula os 

comportamentos em áreas comuns. Por isso o espaço é o lócus da lei. 
Poderíamos dizer que o espaço público é o lugar das indiferenças, ou seja, 

onde as afinidades sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que 

sejam, devem se submeter às regras da civilidade. 

 

Nota-se, neste caso, que o estatuto jurídico intrínseco a regulação dos espaços 

públicos, em certa medida, demostra as normas globais que padronizam os usos do território 

transformando-o em território normado, em confronto com as apropriações estabelecidas 

cotidianamente, sobretudo a partir do desvio ou readaptação destas normas, ou seja, o 

território norma (SANTOS, 2008).  

Por este prisma, o entendimento de espaço público é o de que este deve ser 

considerado como um “espaço de todos”, espaço cívico, da cidadania, aquele em que a lei 

resguarda os acessos e os usos num exercício comum de democracia.  

A dimensão territorial dos espaços públicos pode ser apreendida tanto como território 

norma, levando-se em consideração o plano do cotidiano, quanto como território normado, 

este último referente, sobretudo ao mercado, tornando-se necessária uma discussão pautada na 

soberania e na democracia (SOUZA, 1999), bem como no entendimento da realização das 

duas esferas da vida social (pública e privada). A esse respeito Souza (1999, p. 5 - 6) destaca 

que: 

 

O uso do território (tanto o normado como norma) exige uma discussão 

chave para a democracia, a questão da cidadania e a exeqüibilidade de 
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políticas sociais equânimes e justas, incompatíveis com as políticas públicas 

atuais. A soberania, garantidora dessa discussão exige uma hegemonia de 

poder sobre o uso do território, hoje exercido pelas empresas. A cidadania se 
explica pelo espaço banal, pela aceitação da lugaridade e da localidade 

(aptidão dos lugares e dos locais), isto é, a população vivendo e conhecendo 

e não submetendo-se. Explica-se também pala implantação de políticas 

públicas que incorporem como critérios as desigualdades sociais e 
territoriais.  

 

Por este aspecto Silveira (2009), mostra que o território usado também é uma norma, 

no sentido de que se constitui princípio ou molde para ações que se deliberam no momento 

presente. São ações dotadas de poderes desiguais, que acabam por transformar o existente 

para torná-lo possível, exercitando novos usos e criando novos objetos e consequentemente 

novas normas (SILVEIRA, 2009. p. 130). Essas normas são fatores de suma importância à 

compreensão das territorialidades desenvolvidas nas praças públicas.  

Tal dimensão normativa está presente no funcionamento das praças públicas 

caicoenses. São várias as legislações que dispõem sobre a regulamentação dos espaços 

públicos da cidade, atuando como normas, transformando-os em territórios normatizados. São 

exemplos de leis: Lei de Feiras Livres (1968), Lei de Loteamentos (1968), Código de Posturas 

(1969), Lei Orgânica Municipal (1990) e, mais recentemente, o Plano Diretor (2006), além de 

outras Leis e Decretos Municipais que surgem a cada administração por iniciativa do Poder 

Público Municipal.  

Em Caicó, as leis mais antigas que dispõem sobre a regulamentação dos espaços 

públicos versam tanto sobre a sua disposição física, quanto em relação ao comportamento dos 

sujeitos. A Lei de Feiras Livres, A Lei de Loteamentos e o Código de Posturas são os 

exemplos mais emblemáticos. No tocante às praças púbicas, temos algumas disposições mais 

importantes que serão abordadas a seguir. 

A Lei de Loteamentos da cidade de Caicó (Lei nº 424 de 28 de novembro de 1968), 

sancionada pelo Prefeito Inácio Bezerra de Araújo, que governou a cidade entre os anos de 

1966 a 1969, entre as suas diversas disposições, define as praças públicas como sendo 

especialmente áreas de recreação: “A Área de Recreação é reservada as atividades culturais, 

cívicas, esportivas e contemplativas da população tais como: praças, bosques e parques” 

(Artigo 1º parágrafo IV). 

Podemos inferir que, neste contexto, as praças já apresentavam papéis muito 

importantes na cidade, pois além de serem espaços de lazer que propiciavam recreação e 

atividades esportivas, eram também os espaços privilegiados do ponto de vista estético, por 

propiciarem a contemplação de sua paisagem.  
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Outra disposição muito interessante que regulariza os espaços públicos, diz respeito à 

sua localização no âmbito da cidade de Caicó. Quanto a isto, o Artigo 29 da Lei nº 424, define 

que: “As áreas de recreação serão determinadas, para cada loteamento, em função da 

densidade demográfica admitida pela Lei de Zoneamento ou, na sua falta, pelas diretrizes 

dadas pela prefeitura”.  

Sendo assim, no parágrafo 1º do referido Artigo, há uma disposição sobre o tamanho 

destes espaços, os quais deveriam corresponder em média a 16m²/hab. Possivelmente, é por 

esse motivo que há uma maior concentração de praças na Área Central de Caicó, pois no 

contexto dos anos 1950/1960, a mancha urbana caicoense estava começando a se ampliar, 

incorporando os bairros hoje conhecidos como Barra Nova, Boa Passagem, Penedo (antigo), 

Nova Descoberta, Acampamento, João XXIII e extensão do Bairro Paraíba (MORAIS, 1999, 

p. 99). 

No que tange a higienização e manutenção das praças públicas, a legislação 

correspondente é o Código de Postura Municipal (Lei nº 444, 20 de maio de 1969), 

sancionado pelo então prefeito, Francisco de Assis Medeiros, que governou o município entre 

os anos de 1969 a 1973.  Conforme este código, a higienização das praças públicas é de total 

responsabilidade da prefeitura. Aos moradores da vizinhança, caberia apenas a limpeza dos 

passeios e das sarjetas fronteiriças às suas residências (Artigos 24º e 25º da Lei nº 444). Em 

relação ao ajardinamento e arborização das praças, isto também é de total responsabilidade do 

Poder Público Municipal, conforme o artigo 114º do referido Código de Posturas.   

Sobre os aspectos referentes ao trânsito público, de acordo com o artigo 87º, é 

expressamente proibida a interrupção do passeio de pedestres e do trânsito de veículos em 

praças e logradouros públicos, exceto no caso de obras públicas ou exigências policiais. A 

permanência de animais em locais públicos também é vetada pelos artigos 95º e 96º. Caso 

sejam encontrados, estes podem ser recolhidos ao depósito da municipalidade e só serão 

retirados mediante indenizações e pagamento de multas.   

O Código de Posturas municipal de Caicó, também regulariza algumas formas de 

comportamento perante os espaços da cidade. De acordo com o referido código, é 

expressamente proibida nas vias públicas, a veiculação de carros de som, anúncios ou outros 

ruídos que ofereçam ameaças ao sossego público, ao menos que haja a permissão ou 

consentimento da prefeitura. Também é interessante notar no que se refere aos divertimentos 

públicos – que podem ser tanto comemorações e festas realizadas nos espaços públicos ou 
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fechados; desde que estes sejam realizados com a devida permissão da Prefeitura Municipal 

(Capítulo II, artigos 66 - 81).  

Existem outros documentos que igualmente dizem respeito à normatização dos 

espaços públicos na cidade de Caicó. Mais recentemente, a Lei Orgânica Municipal (1990) e 

o Plano Diretor (2006) se tornaram os principais representantes deste tipo de política. Várias 

leis e decretos surgiram ao longo das administrações municipais, versando inclusive sobre a 

organização, manutenção e configuração das praças públicas; todas ancoradas nas legislações 

anteriormente citadas.  

A principal disposição da Lei Orgânica, no que concerne aos espaços públicos, está 

no respaldo dado às políticas de desenvolvimento urbanístico e de valorização cultural e 

patrimonial, remetendo diretamente às manifestações e aos monumentos que fazem parte dos 

cenários destes espaços, sobretudo nas políticas contidas no Plano Diretor. Este último 

corresponde a Lei nº 4.204 de 17 de outubro de 2006, aprovada por Rivaldo Costa, Prefeito de 

Caicó entre os anos de 2005 e 2012.   

Entre os vários objetivos contemplados pelo Plano Diretor, um que merece destaque 

é o que declara: “Integrar, viva, eficaz e permanentemente as atividades públicas e privadas, 

atendendo às aspirações e necessidades da comunidade, promovendo uma maior 

participação da população na elaboração das ações do governo municipal com vistas à 

expansão urbana”. Ou seja, a principal meta do plano é a de promover uma participação 

coletiva por parte da sociedade civil caicoense na elaboração e execução de políticas públicas 

urbanas. 

De acordo com o Plano Diretor do município de Caicó, as praças públicas enquadrar-

se-iam em várias definições, correspondendo a: áreas de interesse cultural, áreas de interesse 

urbanístico, áreas verdes e áreas especiais e equipamentos comunitários, conforme o disposto 

no Artigo 4º parágrafos II, III, IV, V, VI e XII:  

 

II – Áreas de Interesse Cultural – são porções do território definidas em 
função do interesse público e social destinadas à execução de programas 

sócio-culturais. 

III – Áreas de Interesse Urbanístico – são as que apresentam aspectos 

paisagísticos, urbanísticos e histórico-culturais significativos para a cidade. 
IV – Áreas Especiais – são porções do Território municipal com destinação 

especifica e normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

compreendendo: item b – As Áreas especiais de Proteção – que são porções 
do território do município, assim definidas em função de interesse social de 

preservação, manutenção e recuperação de patrimônio histórico, 

paisagístico, cultural e ambiental.  
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VI – Área Verde – é o espaço público ou particular provido de cobertura 

vegetal, que se preste para: item a – o paisagismo da cidade; b - o lazer da 

população; e c - proteção da qualidade ambiental. 
XII – Equipamentos Comunitários – consideram-se equipamentos 

comunitários as edificações implantadas em áreas públicas destinadas a 

lazer, educação, ação social, saúde, cultura e similares (Plano Diretor de 

Caicó, 2006).  

  

Resguardadas pelo Plano Diretor Municipal, as praças públicas são relevantes 

territórios urbanos, sobretudo pelo seu valor histórico, social, ambiental, paisagístico e 

cultural. Elas são lugares dotados de visibilidade, produzindo imagens que são vendidas e 

exportadas como se fosse a própria imagem da cidade.  Segundo Lynch (1990), a imagem da 

cidade é formada a partir de vários elementos físicos: as vias, os limites, os bairros, os 

cruzamentos e os elementos marcantes, sendo que estes se sobrepõem na formulação de 

imagens do meio ambiente urbano.  

As praças públicas seriam um dos elementos marcantes que contribuem para a 

formulação de imagens da cidade. No caso de Caicó, estas possuem usos bem particulares que 

se projetam em seus territórios, sendo necessário que haja respaldo por parte do Poder Público 

no que se refere à manutenção e multiplicação destes espaços. A esse respeito, são várias as 

Leis e Decretos Municipais que dispõem sobre a regulamentação das praças públicas 

caicoenses. A seguir, será dado destaque a algumas destas Leis e Decretos.  

Como forma de contribuir à prática de atividades de lazer por parte da população, foi 

sancionada no ano de 1987 a Lei nº 3.090, pelo então prefeito Vidalvo Silvino da Costa 

(prefeito municipal entre os anos de 1983 e 1988), que dispõe acerca da construção 

obrigatória de parques de diversões infantis (playgrounds) em praças públicas da cidade, 

contribuindo deste modo, para a prática de lazer infantil nos espaços públicos.  

Outras leis que merecem destaque são as Leis nº 4.271, 4.273 e 4.274, todas do ano 

de 2007, formuladas no âmbito da administração municipal do prefeito Rivaldo Costa. Estas 

leis dispõem sobre o tombamento do Patrimônio Histórico e Cultural de diversas espécies de 

plantas, a saber: todos os Fícus localizados nas Praças Monsenhor Walfredo Gurgel, Eduardo 

Gurgel e adjacências, bem como, todos os Tamarineiros da Praça Monsenhor Walfredo 

Gurgel, sublinhando o valor ambiental que estas plantas oferecem às praças e às suas 

circunvizinhanças.   

Em relação aos Decretos Municipais, alguns merecem destaque, em especial por 

disporem sobre a limpeza dos logradouros e praças públicas e sobre os eventos festivos que 

porventura possam ocorrem nas suas dependências. São eles:  
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Decreto nº 013 de 18 de março de 1994, que fixa o recolhimento de taxa de 
conservação e limpeza pública na utilização de praça pública, conforme o 

texto original, apenas eventos considerados filantrópicos ou de interesse 

público é que terão dispensa da referida taxa; 
 

Decreto nº 027 de 25 de maio de 1994, que estabelece as normas para 

realização de eventos festejos nas praças e logradouros públicos. Paragrafo I 

- fica determinada a Praça Dom José Delgado, como a área adequada para a 
realização de Festas e Eventos Públicos, ressalvando-se os casos de análise 

especial por parte do Senhor prefeito Municipal. No paragrafo II, fica 

estabelecido que após o término do Evento, fica a limpeza do Logradouro 
público, sob a responsabilidade do promotor ou realizador do mesmo, à 

exceção das festas Religiosas. (DECRETOS, Prefeitura Municipal de Caicó). 

 

 

É interessante notar que, conforme apontado nos decretos acima, as praças públicas 

tornam-se efetivamente o local do lazer, sendo resguardadas pelo Poder Público Municipal, 

principalmente no que tange a sua manutenção e higienização. Porém, o uso das praças para 

eventos acarretam o confronto com outras normas também pertinentes aos espaços públicos, 

especialmente em relação ao barulho e a perturbação pública. 

Para a minimização deste problema, a Prefeitura Municipal elaborou em 2010 um 

decreto que dispõe sobre a proibição da utilização e funcionamento de qualquer instrumento 

ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique som na Praça José 

Augusto. Contudo, durante o período de festas, fica condicionada a prefeitura a expedição de 

alvará que permita o uso sonoro neste espaço público. Para as outras praças e casos 

específicos, foram estabelecidas as demais legislações dispostas nos Códigos de Postura e na 

Lei Orgânica Municipal.  

A discussão da legislação que regulamenta os usos dos espaços públicos da cidade de 

Caicó, notadamente das praças públicas, leva-nos ao entendimento de como funciona 

minimamente as normas nesses territórios. Contudo, sabemos da existência de conflitos entre 

os diferentes grupos que se apropriam das praças, e imprimem resistência quanto ao 

cumprimento dessas normas. 

Neste caso, nota-se que o estatuto jurídico intrínseco à regulação dos espaços 

públicos, em certa medida, demonstra as normas globais que padronizam os usos do território, 

em confronto com as apropriações estabelecidas cotidianamente. É neste entremeio que 

surgem as diversas formas de apropriações que demandam usos singulares. São apropriações 

formais ou informais (MENDONÇA, 2007) que correspondem ao que se aproxima ou 

distancia da jurisprudência que normatiza os usos do espaço público.  



59 
 

 
 

As praças públicas aparecem como territórios emblemáticos na cidade moderna, 

fazendo com que as atenções sejam desviadas para estes locais, que agora concentram e 

refletem a efervescência da vida social urbana. A concorrência entre as esferas pública e 

privada se faz bastante presente nos espaços públicos, na medida em que a esfera pública 

corresponde ao que é aberto e exposto em contraposição a esfera privada que remete ao que é 

fechado e protegido (SENNET, 1988), havendo a possibilidade de desencadeamento de 

acordos e conflitos nesta concorrência de necessidades.  

Sobre a origem dessas duas esferas, é certo que há uma necessidade humana de 

manter padrões de comportamento que devem ser distintos nos diferentes lugares. A 

individualidade e a coletividade devem possuir locais próprios de expressão. Concordamos 

com Rosa (2010, p. 37), quando analisa o quadro urbano da cidade moderna: “A paisagem 

urbana do século XIX e início do XX modificam-se inteiramente; passam a incorporar a 

dinâmica do público e do privado, dividindo e reservando às duas esferas dois tipos de 

espaços e comportamentos”. 

Sobre tais espaços, Habermas (1984, p. 42) sublinha o surgimento de uma esfera 

pública burguesa no contexto dessa cidade que almeja ser moderna, e salienta que esta esfera 

pode “ser entendida inicialmente como a esfera das pessoas privadas reunidas em um público; 

elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a 

própria autoridade...”. Deste modo, tanto a esfera pública quanto a esfera privada 

compartilham e corroboram de pressupostos comuns, mas também contraditórios, para uma 

nova organização da cidade moderna, que centra nos espaços públicos a dinâmica civil da 

sociedade urbana.   

Este espaço público fundamental à estruturação da cidade moderna é o local por 

excelência da dualidade, da contradição e da conexão entre as esferas, atingindo os papéis 

sociais. Conforme o próprio Habermas (1984, p. 74), essa ambivalência é encontrada na 

esfera pública burguesa, pois esta “baseia-se na identidade fictícia das pessoas privadas 

reunidas num público em seus duplos papéis de proprietários e de meros seres humanos”.  

Conforme o exposto convém considerar as praças públicas como formas do espaço 

urbano dotadas de conteúdo político. Estes são elementos importantes na definição, na 

composição e na configuração da cidade. Os processos espaciais que a compõem, estão 

perpassados de simbologias e significados que inteiram a estrutura complexa e dinâmica da 

organização espacial citadina.  
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No tocante às suas formas, “estas são sumariamente o aspecto visível de uma coisa 

[...] as formas ou artefatos de uma paisagem são o resultado de processos ocorridos na 

estrutura subjacente” (SANTOS, 1985, p. 51). Por isso, as praças públicas, vistas como 

formas urbanas, são dotadas de funções resultantes de práticas e normatizações pretéritas, 

bem como, de práticas e regularizações recentes, numa atividade de bricolagem entre os usos 

passados e os usos atuais.  

Tratar do uso das praças públicas na atualidade convém também, tratar da existência 

de um sistema técnico e científico cada vez mais presente. São sistemas dinâmicos que impõe 

novos valores aos lugares, resignificando as práticas, os usos e as antigas configurações 

espaciais. Assim, o território de hoje é permeado por relações de ordem global e de ordem 

local que convivem dialeticamente (SANTOS, 2008d). São relações harmoniosas ou não, que 

engendram um novo cotidiano e possibilitam novos usos nos espaços públicos citadinos. 

Neste sentido, é preciso reconhecer que as territorialidades das praças públicas se 

efetivam a partir de variados anseios. A discussão a partir da apropriação e do uso torna-se 

interessante, à medida que se destacam enquanto territórios de sociabilidades que comportam 

os diferentes papéis, sujeitos e apropriações sociais, conformando um quadro de 

territorialidades nas praças públicas caicoenses.  
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3 – O TERRITÓRIO E A SUA DIMENSÃO ECONÔMICA: SOBRE AS 

TERRITORIALIDADES DOS GRUPOS E AGREGADOS SOCIAIS NAS PRAÇAS 

PÚBLICAS RELACIONADAS AO CONSUMO. 
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Houve uma evolução morfológica e funcional no desenho das praças 

tradicionais, até aos dias de hoje. Atualmente estas são concebidas 

com um uso muito específico, cuja função do desenho tem sido a de 

criar um espaço de reunião agradável e conseguir caracterizar zonas 

descuidadas ou degradadas das cidades. Por isso, os principais 

problemas dos componentes que constituem os espaços públicos e 

definem a sua tipologia prendem-se com a sua distribuição, disposição 

e configuração, e tem sido isto que tem gerado um empobrecimento 

do espaço público agravado pelo surgimento de novos espaços 

públicos privados. A praça como espaço de discussão da vida pública, 

enfraqueceu, pois o aceleramento dos processos de produção e 

reprodução do espaço, promovidos pela globalização, tendem a um 

fim da esfera pública, devido ao enfraquecimento do Estado – nação e 

da conjuntura entre o setor público e privado. (...) A praça é um 

espaço voltado essencialmente ao encontro no âmbito da esfera da 

vida pública, não apenas forma ou paisagem, é um cenário e palco 

para as ações da vida pública  

(Carla Alexandra Felipe, 2009). 
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Estudar a complexidade da vida social urbana, na contemporaneidade, demanda um 

exercício de compreensão das inúmeras formas de apropriação cotidiana dos territórios da 

cidade pelos grupos sociais. Em um espetáculo onde os grupos sociais são os protagonistas e 

as praças públicas são o palco principal, é preciso fazer um esforço na tentativa de elucidar os 

processos que envolvem a formação, a associação, a apropriação e a dissolução dos 

personagens nos atos da peça. É assim que o espetáculo dos territórios públicos adquire 

sentido. 

Atualmente, as grandes cidades são caracterizadas pela existência de uma 

multiplicidade de grupos e agregados sociais. A criação e a reprodução destes variados grupos 

obedecem às lógicas da sociabilidade e consumo nos territórios urbanos, demostrando uma 

dinâmica que também se manifesta nos espaços públicos das pequenas e médias cidades. 

Nesta reflexão, a praça pública emerge como um grande ponto de interrogação. A 

sua atual configuração evidencia preponderantemente (mas não exclusivamente) padrões 

formais que são ditados pelo mercado capitalista globalizado, caracterizado pelas relações de 

produção e consumo, passando a atuar de forma bastante acentuada nestes espaços públicos 

urbanos.  

O capítulo que se segue discutirá primeiramente as praças públicas enquanto 

territórios urbanos, dando atenção aos processos de territorialização que são promovidos pelos 

grupos e agregados sociais que dela se apropriam cotidianamente. Em seguida, analisaremos 

as territorializações das praças públicas relacionadas ao consumo (Ilha de Santana, Praça José 

Augusto e Praça Dom José Delgado), tendo em vista que são nestas praças que podemos 

verificar a dinâmica de reprodução do sistema capitalista ao adequar-se à realidade local. 

Por último, discutiremos a dimensão econômica presente nos espaços públicos em 

foco, levando-se em consideração que estes, na atualidade, cada vez mais estão marcados pela 

presença ativa do capital privado. O estudo das territorialidades empreendidas pelos grupos 

sociais nas praças públicas marcadas pelo consumo nos auxiliará na compreensão da 

complexa cultura urbana caicoense. 

 

3.1 TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES DAS PRAÇAS PÚBLICAS 

 

Partimos da premissa de que as praças públicas são efetivamente territórios urbanos, 

nos quais estão imbrincadas as dimensões políticas, econômicas e simbólicas, compondo um 

quadro complexo que tem a possibilidade de ser desvendado à luz da Geografia. Não nos 
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deteremos à conceituação do território no sentido de fazer uma reconstrução de sua trajetória 

epistemológica, mas objetivaremos compreender como os processos de apropriação, uso e 

consumo geram as territorialidades nas praças públicas caicoenses. 

A noção de território é atualmente uma das mais discutidas nas ciências que estudam 

as relações entre homem e o espaço. Na Geografia, as relações de poder e o princípio do 

estabelecimento de limites e fronteiras são fatores determinantes na sua formulação. 

Conforme assinalado por Raffestin (1993, p. 144), o território é: 

 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 

que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o território 

se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. 
Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve 

num campo de poder [...]. 

 

Nesta perspectiva, o território não é espaço, mas é produzido a partir deste, 

produzido, sobretudo pelas relações sociais nele desenvolvidas. Essas relações sociais são 

responsáveis por projetar no território três dimensões essenciais, quais sejam: a dimensão 

política, a dimensão econômica (que será priorizada nesta seção) e a dimensão cultural-

simbólica (HAESBAERT, 2011). 

Importante ressaltar que, na contemporaneidade, estas dimensões do território devem 

ser enxergadas de forma articulada, pois as relações sociais são marcadas pela dinamicidade, 

pela complexidade, pela descontinuidade e fluidez da informação, da técnica, da ciência e das 

identidades sociais (BAUMAN, 2001; SANTOS, 1996b). 

Neste sentido, consideramos que o processo de territorialização – gerador de 

territorialidades – é bastante complexo, em razão das múltiplas formas de se apropriar, usar e 

consumir os territórios na atualidade. É preciso atentar-se para a sua disposição nos diversos 

subespaços da cidade, percebendo a sua duração e sua temporalidade, bem como enxergando 

a sua localização, observando os seus limites, que se mostram muito tênues e flexíveis. 

A análise do território pressupõe o entendimento do significado de territorialidade, a 

qual se define como uma forma de comportamento social no processo de apropriação e/ou uso 

do território. Conforme Sack (1986, p. 19), territorialidade é "a tentativa de um indivíduo ou 

grupo para afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, e para delimitar e 

impor controle sobre uma área geográfica. Essa área será chamada de território". 

Assim, a territorialidade é manifestada no momento em que os indivíduos ou grupos 

lançam artifícios de controle, negociação e uso do espaço apropriado para as suas práticas. É, 
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portanto, a manifestação das relações sociais no espaço, que delimita os territórios. Ela pode 

ser ainda entendida como “um tipo de delimitação espacial, onde vigora uma forma de 

comunicação, que evidencia controle de acesso tanto ao conteúdo interno quanto à 

entrada/saída externa” (SANTOS, C., 2009). 

Neste sentido, a territorialidade aparece como o processo fundamental na construção 

de territórios, é a efetivação das relações de poder empreendidas no espaço geográfico a partir 

das práticas de apropriação, sendo importante apreender que:  

 

A apropriação de um determinado espaço constitui-se a partir do momento 

em que o indivíduo ou grupo o representa para si e para os outros. Enquanto 

espaço da ação, o território passa a ser a mediação entre dois indivíduos ou 
grupos. É uma relação triangular, pois a relação com o território é uma 

relação mediadora da relação entre os sujeitos sociais (SOUZA; PEDON, 

2007, p. 137). 

 

A territorialidade é sumariamente, um fenômeno estruturante das relações sociais 

cotidianas. Ela pode ser melhor observada no cotidiano urbano, uma vez que a cidade está 

constantemente  reelaborando  seus territórios. Conforme nos adverte C. Santos (2009), há 

duas dimensões a se considerar “enquanto processo de construção territorial a territorialidade 

abrange as ações de demarcar, interditar e dominar. Já no âmbito da produção e da 

distribuição de recursos a territorialidade implica em controlar”. Neste aspecto, o espaço 

público destaca-se como um território que merece atenção quanto aos estudos das 

territorialidades urbanas, sobretudo por conter estas duas características. 

O espaço público da cidade contemporânea é o lócus da reprodução das relações de 

sociabilidade. Sejam os tradicionais (a rua, a praça, a calçada) ou aqueles que foram 

ressignificados e/ou criados (shoppings centers, parques públicos temáticos, cinemas, cafés, 

pubs, museus etc.), em sua maioria são espaços privados de uso público – seus acessos são 

condicionados ao pagamento ou ao consumo de produtos. Hoje, estes lugares sufocam os usos 

que eram feitos outrora, tendo em vista que o uso está condicionado cada vez mais ao 

consumo.     

Sendo assim, estes espaços, que antes se caracterizavam por serem abertos, gratuitos 

e diversificados quanto ao uso, hoje se mostram excludentes. A segregação e a exclusão 

presentes nos espaços públicos atuais podem ser consideradas as condições primordiais para 

seu funcionamento.  

O território que se configura nestes “novos” espaços públicos apresenta diferentes 

dinâmicas de sociabilidade/territorialidade. Anteriormente estes espaços eram marcados pelo 
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passeio livre, pela contemplação descomprometida e pelas relações de sociabilidade 

espontâneas desenvolvidas entre grupos próximos (amigos, parentes, vizinhos, entre outros).  

Hoje, esta configuração do espaço público responde aos novos anseios do indivíduo 

moderno. É o lugar obrigatório de entretenimento (mais que descanso) após uma semana de 

trabalho; é o lugar de consumo de produtos que satisfaçam as necessidades, especialmente as 

supérfluas; mas é também o lugar de lazer e de convívio de grupos juvenis (crianças e 

adolescentes), ou tão simplesmente, lugar de sociabilidades em períodos festivos. Embora 

dialoguem perfeitamente, reconhece-se que existe uma nova dinâmica de sociabilidade 

instaurada nos espaços públicos atuais. 

Lefebvre (1999, p. 69), nos alerta sobre algumas necessidades dos seres humanos: 

 

O ser humano tem “necessidade” de acumular e de esquecer; tem a 

necessidade simultânea ou sucessivamente de segurança e de aventura, de 
sociabilidade e de solidão, de satisfações e de insatisfações, de desequilíbrio 

e de equilíbrio, de descoberta e de criação, de trabalho e de jogo, de palavra 

e de silêncio. A casa, a morada, a residência e o apartamento, a vizinhança, o 

bairro, a cidade, a aglomeração, satisfizeram, ainda satisfazem, ou não 
satisfazem mais a alguns desses apelos. 

 

Os territórios da contemporaneidade mostram-se bastantes múltiplos. Além das 

mudanças ocorridas nas formas de se relacionar socialmente, houve também, mudanças 

técnicas que afetaram diretamente suas formas e suas funcionalidades.  

No tocante às relações de sociabilidade, o território urbano aparece como o terreno 

de disputas entre os diversos grupos existentes na sociedade, despontando como um local, por 

excelência, de expressão das diversas identidades. Essa disputa pode ocorrer de forma 

conflituosa, principalmente a partir de grupos que mantêm o interesse em usar o território em 

comum, mas que não compartilham dos mesmos pressupostos ideológicos (como grupo dos 

evangélicos, grupo dos homossexuais, grupo das prostitutas e os grupos das crianças e 

adolescentes). 

Todavia, essa disputa também pode estabelecer pactuações entre os grupos que se 

apropriam do território, mesmo possuindo ideologias diferentes Para efeito ilustrativo, 

citamos o uso da praça por grupos sociais em distintos horários: crianças e adolescentes 

principalmente no turno da manhã e tarde, e usuários de drogas e prostitutas, à noite e pela 

madrugada. 

Em relação às formas e às funcionalidades dos territórios, essas se ressignificaram 

em função das mudanças técnicas vivenciadas pela sociedade (SANTOS, 2008a). Em muitos 



67 
 

 
 

casos, os territórios constituídos nos espaços públicos, muitos assumiram a função de 

territórios comerciais ou de lazer e entretenimento propiciados pelo capital (global ou local), a 

exemplo das praças de alimentação e dos grandes parques públicos. Neste sentido, o sistema 

técnico vigente transforma o território e dá sentido aos seus novos conteúdos: 

 

Hoje, verifica-se a difusão do sistema técnico comandado pelas técnicas 
informacionais que cria uma concentração e uma dispersão combinadas. 

Dão-se, no território e na sociedade, bruscas mudanças de papéis, que são ao 

mesmo tempo mudanças de lugares. De tal modo, os chamados equilíbrios 
precedentes se rompem e mudam o conteúdo dos lugares e do território 

como um todo, indicando novos fatores de localização (SILVEIRA, 2011, p. 

5). 

  

Essas mudanças ocorridas no seio dos territórios urbanos contemporâneos 

contribuem particularmente à formação de novas identidades territoriais. Verifica-se uma 

mudança comportamental da sociedade, pois muitas expressões de individualidade preferem 

se manifestar nos espaços públicos como forma de reafirmação de suas identidades. Ou seja, 

“de cima a baixo, é a revelação do verdadeiro eu que se torna a essência das relações em 

público da vida pública como tal; e é a identidade que se torna o estilhaço a que os náufragos 

em busca de socorro se agarram quando afundam os navios do interesse” (BAUMAN, 2001, 

p. 126). 

As territorialidades contemporâneas caminham no sentido de reafirmar o território 

apropriado pelos grupos e agregados sociais. O espaço público, enquanto legítimo território 

das múltiplas expressões de identidade age como simulacro da complexa sociedade urbana. 

Conforme demostra Souza e Pedon (2007, p. 135), as territorialidades representam 

ordenamentos territoriais específicos que são fundamentais à formação das identidades 

vinculadas ao território: 

 

A territorialidade ao mesmo tempo em que expressa a luta pela manutenção 

da identidade, representa uma forma específica de ordenação territorial.  Pois 

uma coisa está imbricada na outra de forma a dar unidade aos contrários que 

dão movimento ao processo da formação das identidades territoriais. 

 

Portanto, identidade e território possuem uma intercambiável ligação, de modo que 

são reconhecidamente importantes à compreensão dos processos culturais em curso na 

sociedade urbana contemporânea.  

Para se estudar a cultura urbana é preciso compreender como as identidades 

territoriais se constituem, observando os elementos territoriais que dão sentido à sua 
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formação. Para tal, reconheçamos a tríade política-economia-cultura presentes no território, 

cada uma dessas dimensões possui papel fundamental na construção das identidades 

vinculadas ao território, pois o ambiente urbano moderno propicia experiências que 

comprovam a importância desses fatores nas ações cotidianas. 

Frequentemente nos deparamos nos espaços públicos, observando a multiplicidade 

de suas paisagens. Não nos referimos aos espaços públicos padronizados (parques públicos 

temáticos e praças de alimentação), mas aos espaços públicos situados nas regiões centrais 

das cidades, como ruas e praças públicas. São perceptíveis as inúmeras formas de apropriação 

e uso dos seus microterritórios
13

 por camelôs, flanelinhas, artistas, religiosos, idosos, crianças, 

entre muitos outros. Estes são comumente encontrados em dias de grande movimentação, 

cada um utilizando o espaço público com sua especificidade, com seus anseios próprios, 

sejam econômicos, políticos ou culturais, quando não, simultaneamente os três. 

Esses diferentes grupos, territorializam o espaço público num processo de construção 

do território, que envolve um jogo de relações de interdependência e atribuição de 

significados, pois:  

 

A territorialidade tornou-se, na modernidade, instrumento político-

estratégico para alocar/deslocar significado ao espaço, de tornar impessoais 

as relações sociais e de obscurecer as fontes de poder. Entender o seu 
funcionamento significa aprender a interferir nos seus mecanismos de 

atuação, para usá-la como contraponto ao poder (SANTOS, C., 2009, p. 9). 

 

Neste aspecto, o processo de apropriação e, consequentemente, de uso do espaço 

público possibilita a construção de identidade, pois atribuem significados ao território. Sobre 

a identidade territorial é importante mencionar que: 

 

... esta se refere a um tipo de identidade social cuja expressão dá-se na 

relação de pertencimento de um determinado grupo a partir de uma escala 
territorialmente delimitada de referencia identitária. Logo, cabe proferir que 

a força dos grupos sociais, do ponto de vista político e cultural, reporta à 

capacidade de produzir identidade no território em que se inscrevem 

(PETROHILOS, 2012, p. 5). 

 

Ou seja, a identidade territorial também é uma forma de identidade social, ela 

compreende desde os indivíduos no desenvolvimento de suas relações interpessoais com o 

                                                             
13 Segundo COSTA (2007), as microterritorialidades são fenômenos verificados numa escala territorial micro, 

que geralmente podem ser melhor estudados nos espaços urbanos, levando em consideração a multiplicidade de 

territórios existentes. 
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território, como também, os grupos sociais. Deposita-se no território o mérito de ser o lugar 

de reunião que permite a ligação entre os seus membros. 

É no campo do território que a sociedade urbana desenvolve seu cotidiano coletivo. 

Assim, os espaços públicos acabam por se constituir como verdadeiros territórios de 

sociabilidades dos grupos urbanos. Lugares como as praças públicas, despontam como 

importantes territórios urbanos de sociabilidade e são, os lugares da reunião e palco das 

manifestações de identidade de um coletivo.  

Contudo, nem sempre as praças foram assim, conforme salienta Narciso (2009, p. 

280): 

 

Houve uma evolução morfológica e funcional no desenho das praças 

tradicionais, até aos dias de hoje. Atualmente estas são concebidas com um 
uso muito específico, cuja função do desenho tem sido a de criar um espaço 

de reunião agradável e conseguir caracterizar zonas descuidadas ou 

degradadas das cidades. Por isso, os principais problemas dos componentes 
que constituem os espaços públicos e definem a sua tipologia prendem-se 

com a sua distribuição, disposição e configuração, e tem sido isto que tem 

gerado um empobrecimento do espaço público agravado pelo surgimento de 
novos espaços públicos privados. A praça como espaço de discussão da vida 

pública, enfraqueceu, pois o aceleramento dos processos de produção e 

reprodução do espaço, promovidos pela globalização, tendem a um fim da 

esfera pública, devido ao enfraquecimento do Estado – nação e da 
conjuntura entre o setor público e privado (...). A praça é um espaço voltado 

essencialmente ao encontro no âmbito da esfera da vida pública, não apenas 

forma ou paisagem, é um cenário e palco para as ações da vida pública.  

 

Por este prisma, verifica-se que as praças públicas ainda são importantes territórios 

urbanos. Sua função compreende desde o fato de serem o legitimo local de sociabilidades, 

quanto o fato de servir de valorização a determinadas áreas da cidade. São suas múltiplas 

territorialidades que dão sentido à sua sobrevivência no contexto atual. Mesmo que 

ressignificadas, essas formas de apropriação e uso evidenciam a dimensão pública que ainda 

permanece viva na sociedade marcada pelas tiranias da intimidade (SENET, 1988). 

 

3.2 DINÂMICAS DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS GRUPOS E AGREGADOS SOCIAIS 

NAS “PRAÇAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO CONSUMO” 

 

Espalhados pelos quatro cantos da cidade, os grupos e agregados sociais promovem 

movimentos constantes de apropriações e usos do território cotidianamente. A nossa tarefa 

agora é entender a dinâmica dos múltiplos territórios empreendidos por estes no âmbito das 
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praças públicas caicoenses, atentando-se aos processos de apropriação, uso e consumo dos 

diferentes territórios que são produzidos nas seis praças públicas da Área Central de 

Caicó/RN. Nosso foco será direcionado primeiramente para as territorialidades desenvolvidas 

nas “praças públicas relacionadas ao consumo” (Ilha de Santana, Praça da Alimentação e 

Praça do CDS). 

 

3.2.1 Territorialidades da Ilha de Santana 

 

O Complexo Turístico Santa Costa, mais conhecido como Ilha de Santana, localiza-

se próximo a Área Central da cidade de Caicó. Trata-se de uma “ilha fluvial” em pleno leito 

do Rio Seridó, que corta a zona urbana de Leste a Oeste.  

A construção da Ilha de Santana teve início no ano de 2005, sendo inaugurada 

oficialmente em 23 de julho de 2008. Trata-se de um complexo turístico criado em parceria 

com os governos do Estado, do Município e da União, orçamentado em mais de 18 milhões 

de reais
14

.  

Desde a sua inauguração parcial em 2007, a Ilha de Santana passou a concentrar a 

maior parte dos eventos realizados nas praças públicas da cidade, como: o Carnaval de Caicó, 

a Festa de Santana, a Feira de Negócios do Seridó e a Feira de Artesanato dos Municípios do 

Seridó (FAMUSE), além da comemoração do aniversário da cidade, configurando-se como a 

principal área de lazer caicoense. Geralmente, na Festa de Santana, a “Ilha” conta com um 

parque de diversões que se instala durante os dias de festividades.  

O espaço conta com uma grande área de lazer (pátio), onde as festas com grandes 

atrações de bandas e artistas são realizadas. A Ilha é também composta por um complexo 

desportivo, exercendo atração aos grupos praticantes de atividades físicas. Conta ainda com 

um anfiteatro; um ginásio poliesportivo com capacidade para 3.000 pessoas; uma Praça de 

Alimentação (Praça Industrial Darci Fonseca) com vários restaurantes e bares; uma Praça de 

Artesanato (Praça Dona Maria Vale) com boxes para exposição de artesanatos; ciclovia; além 

de uma capela em homenagem a São Sebastião, conservada no local (Fig. 06).   

 

 

 

 

 

                                                             
14 Dados disponíveis na matéria “Ilha de Santana: ilha de grandeza e desenvolvimento” publicada na Revista 

Caicó, ano I, volume I, de julho de 2007. 
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                           FIGURA 06 – Anfiteatro da Ilha de Sant’Anna à noite e a capela de  

                           São Sebastião ao fundo. 

 

               Fonte: http://www.gilmarcardoso.com/tag/ilha-de-santana/ 

 

Em face à sua dinâmica espacial, a “Ilha” oferece diversos serviços de lazer à 

população caicoense. Esse lazer é ofertado pelo interesse privado, tendo em vista que alguns 

microempresários alugam os espaços à prefeitura, passando a oferecer serviços de 

alimentação, esportivos e/ou festivos. 

 Por tal motivo, as demais praças da cidade se reorganizaram em suas funções e usos, 

sobretudo devido à inauguração da Ilha de Santana como um novo local de lazer para os 

caicoenses. Neste aspecto, grande parte das sociabilidades engendradas nos espaços públicos 

de Caicó passou a se concentrar neste novo local, atraindo uma diversidade de grupos sociais 

que frequentavam, assiduamente, outras praças caicoenses.  

Para prosseguir a nossa discussão, faremos um percurso sobre as territorialidades 

constituídas no espaço público da Ilha de Santana (Fig. 07). Salientamos que este espaço 

público não possui configuração de praça, mas sim de parque público, composto por uma 

gama equipamentos e serviços que caracterizam o seu complexo.  
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FIGURA 07 – Estátua de Santana localizada na Ilha de Santana. 

 

                                                                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Por tais características, o complexo turístico da Ilha de Santana pode ser considerado 

atualmente o principal espaço público da cidade, seja por amalgamar maior número de 

eventos, seja por congregar cotidianamente uma multiplicidade de usos por parte da 

população caicoense. Assim, procederemos à análise dos grupos agregados sociais 

frequentadores
15

 da Ilha, destacando as suas formas de territorialização e as suas relações de 

sociabilidade (no tempo e no espaço).  

Os dados apresentados a seguir, referem-se as 20 entrevistas semiestruturadas 

aplicadas entre os dias 15 e 30 de outubro de 2012, na Ilha de Santana, além das observações 

participantes e dos registros fotográficos produzidos neste espaço em diferentes ocasiões.  

No universo dos dados obtidos, tornou-se possível traçar um perfil dos 

frequentadores do espaço público em foco. É importante salientar que estes dados compõem 

apenas uma pequena parcela dos grupos e agregados sociais que frequentam a Ilha de Santana 

na perspectiva de obter informações acerca da forma como o espaço está sendo usado, 

auxiliando na compreensão das diversas territorialidades. Não foi intenção traçar um perfil 

que contemple a individualidade de cada sujeito pertencente a cada grupo. 

A escolha dos entrevistados se deve a determinadas circunstâncias, principalmente, a 

disponibilidade dos usuários em responder as perguntas. Esse tipo de metodologia torna-se 

interessante à medida que permite uma variedade de sujeitos fazer parte do universo da 

pesquisa, não os excluindo por critérios como renda, idade, escolaridade ou origem, conforme 

será demostrado a seguir.  

                                                             
15 O termo “frequentadores” será largamente utilizado durante o texto, sobretudo para se referir aos sujeitos que 
além de frequentarem as praças públicas, se apropriam, usam e consomem seus territórios cotidianamente, 

compondo de forma individualizada ou coletiva os grupos e os agregados sociais. 
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Um primeiro elemento a ser abordado diz respeito à faixa etária dos entrevistados, 

que demonstra bastante variada conforme o gráfico 01. Podemos verificar que o entrevistado 

com idade mais avançada possui 58 anos, enquanto que o mais jovem possui apenas 18 anos, 

sendo que a média de idade situa-se na casa dos 30 anos. Em relação ao estado civil, há 

predominância de entrevistados casados (todos possuem filhos).  

 

GRÁFICO 01 – Faixa etária dos entrevistados na Ilha de Santana. 

 

                                                             Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

No quesito escolaridade, o gráfico 02 demostra que 20% dos entrevistados possuem 

Ensino Superior completo, 45% possuem Ensino Médio completo, 10% possuem Ensino 

Fundamental completo e os demais 25%, não possuem o Ensino Fundamental completo. 

 

           GRÁFICO 02 – Escolaridade dos entrevistados na Ilha de Santana. 

 

                                                                         Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

No tocante às ocupações dos entrevistados, a pesquisa mostra que 90% possuem 

emprego ou trabalham e apenas 10% encontram-se temporariamente desempregados. Esta 

última porcentagem está distribuída entre estudantes e pessoas que estão à procura do 

primeiro emprego. Os dados também mostram uma variedade de ocupações, distribuídos 

entre: funcionário público, advogado, policial militar, costureira, técnico de enfermagem, 
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recepcionista, mototaxista, empregada doméstica, camelô, proprietário de parque de 

diversões, dono de quiosque, estudante, gerente de estoque, trabalhador voluntário, 

trabalhador do ramo das confecções e trabalhador autônomo.  

 

                    FIGURA 08 – Corredor central da Ilha de Santana. 

 

                                                                                       Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Observamos que o tipo de ocupação do entrevistado, por vezes, determina a sua 

classificação enquanto determinado agregado social, a exemplo dos agregados que compõem 

os donos de quiosques, vendedores ambulantes, camelôs, trabalhadores e funcionários da Ilha. 

Alguns trabalhos são realizados especialmente quando a Ilha recebe eventos, pois é nestes 

momentos, que alguns grupos passam a apropriar-se do respectivo espaço e da sua dinâmica, 

como forma de prover o seu sustento. 

Neste ponto, a remuneração mensal dos entrevistados apresenta-se bastante variada 

conforme podemos perceber no gráfico 03. Nele, 80% dos entrevistados possuem 

remuneração mensal fixa, configurando-se como consumidores potenciais, fazendo parte do 

grupo dos consumidores em geral, que utilizam o espaço para consumo de objetos, de 

produtos ou até mesmo de lazer. 
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GRÁFICO 03 – Remuneração mensal dos entrevistados na Ilha de Santana. 

 

                                                                                          Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Quanto às origens, seja em relação à cidade ou aos bairros onde residem, temos um 

quadro bastante diversificado. 65% dos entrevistados são naturais da cidade de Caicó, e 

residem na cidade desde o nascimento, os outros 35% apesar de residirem em Caicó há muitos 

anos, nasceram em outras cidades como: Jardim do Seridó/RN, Jardim de Piranhas/RN, 

Jucurutu/RN, Mossoró/RN, Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Em relação ao local de 

moradia, o gráfico a seguir demostra claramente os bairros de Caicó onde os entrevistados 

residem: 

 

            GRÁFICO 04 – Bairros de origem dos entrevistados da Ilha de Santana. 

 

                                                                                     Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Uma breve análise do quadro anterior mostra-nos que apenas um quarto dos 

entrevistados mora no centro da cidade – área onde se localiza a Ilha de Santana. O restante 

reside em outros bairros de Caicó, sendo que alguns moram bem distantes da Ilha, em bairros 

como: Walfredo Gurgel, Itans e Nova Caicó, que se localizam nas extremidades oeste, leste e 

norte respectivamente.  

Neste quesito, os locais de moradia dos frequentadores da Ilha de Santana, incidirão 

diretamente sobre os meios de locomoção mais utilizados no translado até o referido espaço. 
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Por conseguinte, os dados demostram que 50% dos entrevistados utilizam como principal 

meio de locomoção o carro, seguido pela motocicleta, utilizada por 25%. Os outros meios de 

locomoção correspondem a: 10% mototaxista, 5% a pé, 5% a pé e carro, e 5% carro e moto, 

conforme verificamos no gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 05 – Principais meios de locomoção utilizados no translado até a Ilha de Santana. 

 

                                                                                                 Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

A maioria dos entrevistados frequentadores da Ilha de Santana vai ao espaço sozinho, 

acompanhado pela família, pelos amigos ou pelo namorado (a) (no caso dos agregados dos 

casais). Os que frequentam o espaço sozinho, quase sempre vão à procura ou ao encontro de 

alguém, ou mesmo, praticar atividades físicas no complexo esportivo (agregados dos 

praticantes de atividades físicas).  

No que concerne às temporalidades de maior uso na Ilha de Santana, verifica-se que 

o horário de maior movimentação ocorre no final da tarde e a noite. Segundo os grupos, estes 

são melhores horários para se frequentar a Ilha, pois a temperatura fica mais amena e o 

aumento da ventilação no local torna o ambiente mais agradável. Neste horário é possível 

perceber os agregados de pessoas que fazem caminhadas. Geralmente, os horários da manhã e 

início da tarde são frequentados apenas por pessoas que trabalham nos quiosques ou na 

organização e limpeza da Ilha (agregados dos donos de quiosques, funcionários e 

trabalhadores da Ilha) ou ainda por um grupo de pessoas que prefere fazer caminhada nas 

primeiras horas do dia. 

Quando questionado sobre qual o melhor mês do ano para se frequentar os espaços 

da Ilha de Santana, houve uma unanimidade nas respostas. Os meses citados como os mais 

agradáveis, foram justamente, os de realização das duas festas mais importante da cidade: o 

mês de julho (Festa de Santana) e os meses de fevereiro/março (Carnaval de Caicó). Para os 

grupos frequentadores, são estes os meses em que a Ilha de Santana se transforma, passando a 
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receber turistas e a oferecer uma maior variedade de atividades e serviços, pois encontra-se 

organizada em função destas festividades. São também os meses no qual o espaço público em 

voga ganha maior notoriedade no cotidiano da cidade como um todo.  

Algumas pessoas responderam que durante todo o ano é muito agradável frequentar a 

Ilha de Santana, pois consideram que este é o lugar mais democrático da cidade. É também o 

espaço que oferece mais opções de lazer e entretenimento para a população, pois permite a 

prática desportiva, atividades físicas, atividades de recreação, lazer festivo e uma variedade de 

opções de refeições nos quiosques. Deste modo, é para os entrevistados o espaço público mais 

completo da cidade. 

Pela fala dos entrevistados é possível perceber que há um forte sentimento de apego 

ao espaço da Ilha de Santana (Fig. 09). Apesar de a maioria frequentar o espaço desde a sua 

inauguração, até mesmo os que o frequentam há poucos meses ou eventualmente, 

demostraram sentimento de bem-estar no local. Algumas pessoas chegam a permanecer no 

ambiente por 04 ou 05 horas, mesmo nos dias em que não há nenhuma apresentação ou 

evento no local. Em muitas falas, a Ilha aparece como um lugar abençoado, um presente dado 

à Caicó. Esse sentimento de bem estar confere sentido a dimensão simbólica presente nos 

espaços públicos. 

 

                             FIGURA 09 – Vista lateral do Anfiteatro da Ilha de Santana. 

 

                                                                                             Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

São muitos os significados atribuídos a Ilha de Santana. Para um dos entrevistados, a 

Ilha significa as brincadeiras de infância com seus amigos, pois as terras que hoje a 

compreendem, pertenciam a sua família. Para outros, a Ilha aparece como um lugar bonito 

que possui ares de modernidade, visto que a arquitetura do ambiente e a disposição dos seus 
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subespaços transmite essa mensagem. Em algumas falas, o lugar aparece como uma boa 

opção de lazer, ideal para caminhar, ou ainda como o lugar mais movimentado da cidade, 

onde é possível encontrar turistas e desfrutar de uma paisagem maravilhosa. Para os que 

trabalham no local, a Ilha aparece como a sua fonte de renda; para outros, o lugar não tem 

nenhum significado especial, é apenas um local público qualquer. 

Em relação aos dias da semana de maior movimento, com base nos dados obtidos, é 

perceptível que a sexta-feira e os finais de semana aparecem como os dias de maior 

movimentação na Ilha. Também é possível observar que em outros dias da semana há 

frequência de pessoas no local, seja nas noites de quarta-feira, dia em que acontecem jogos de 

futebol transmitidos pela TV aberta, ou até mesmo, nos demais dias da semana, pois muitas 

pessoas procuram o ambiente da Ilha para o descanso ou o lazer após um dia de trabalho.  

Apesar da Ilha de Santana apresentar características formais dos espaços públicos da 

contemporaneidade (marcados pela apropriação privativa), esta também demonstra que são as 

especificidades nas formas de se apropriar do território que a legitimam como espaço coletivo 

de caráter civil, essencialmente público.  

A Ilha de Santana pode ser considerada um espaço público tranquilo na cidade de 

Caicó. Mais da metade dos entrevistados acham o parque público um lugar seguro, sem 

maiores riscos. Em contraposição, um pequeno grupo de pessoas não se sente seguro na Ilha, 

pois defendem que nenhum lugar hoje em dia é totalmente seguro, sobretudo em cidades 

como Caicó, que é uma cidade polo na região, e que atrai positiva ou negativamente pessoas 

de todos os lugares. Mesmo assim, esse grupo não soube detalhar o porquê de não 

considerarem a Ilha um ambiente seguro. 

Alguns dos principais usos efetivados no espaço público em questão são: caminhar, 

momentos de lazer, trabalhar quando tem evento, praticar esporte, passear, alimentar-se, 

contemplar a paisagem, participar dos eventos, descansar e trabalhar nos quiosques.  Neste 

sentido, os grupos sociais se territorializam na Ilha de Santana com interesses variados, que 

vão desde um simples passeio, até mesmo às obrigações impostas pelo tipo de trabalho 

realizado nos quiosques ou em dias de festa. 

Levando em consideração os diversos usos manifestos na Ilha de Santana, 

observamos que a utilização dos seus subespaços também se dá de forma bastante variada, 

pois os praticantes de atividades físicas e esportes, geralmente, ocupam tanto a pista de 

corrida, o gramado e o pátio central, quanto o ginásio poliesportivo. Já os agregados vão 

apenas com o intuito de consumir algum alimento e direcionam-se especificadamente à Praça 
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de Alimentação da Ilha, onde se localizam os quiosques (Quadro 02) que oferecem desde 

bebidas a comidas típicas e fast-food (Fig. 10). 

 

 

 

                                                                                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

 

FIGURA 10 – Interior da Praça da Alimentação da Ilha de Santana. 
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QUADRO 02 – Lista de Quiosques da Praça de Alimentação da Ilha de Santana. 

 

Quiosque Nome Fantasia 

Lado A 

1.  Funciona / sem identificação / vende crepes e outros 

2.  Funciona / sem identificação / vende gelo 

3.  Slup Sorvetes 

4.  Bar e lanchonete do Caju 

5.  Funciona / sem identificação  

6.  Funciona / sem identificação  

7.  Sem identificação  

8.  Nicó Restaurante e Bar 

9.  Nicó Restaurante e Bar 

10.  Skina 303 

11.  Kiosque Santanna 

12.  Berta Malhas 

13.  Sem identificação 

14.  Funciona / sem identificação  

15.  Point da Ilha 

16.  Sem identificação 

17.  Banquete 

18.  Quiosque da Galega 

19.  Quiosque da Galega 

Lado B 

1.  Sem identificação 

2.  Sem identificação 

3.  Sem identificação 

4.  Sem identificação 

5.  C & L  

6.  Sem identificação 

7.  Sem identificação 

8.  Sem identificação 

9.  Sem identificação 

10.  Spaço Kids 

11.  Spaço Kids 

12.  Pizzaria Vinikolas 

13.  Vinikolas 

14.  A gula do Comilão 

15.  Bar e Lanchonete 

16.  Funciona / sem identificação 

17.  Kiosk do Bichão 

18.  Cafumbó 

19.  Cafumbó bar  
                                                                                                        Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Apesar de ser um espaço que oferece uma gama de opções, a Ilha de Santana não é o 

único espaço de lazer em Caicó. As praças da Área Central da cidade também oferecem 

variadas opções de lazer à população caicoense. A maioria dos frequentadores da Ilha, 
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também frequentam outras praças como: a Praça da Alimentação, a Praça do CDS, a Praça do 

Rosário, a Praça de Santana, a Praça do Coreto, além de outras praças localizadas em outros 

bairros. Contudo, observou-se que o espaço público caicoense mais importante na opinião dos 

entrevistados é a Ilha de Santana, que sempre aparece em primeiro lugar, evidenciando de 

certo modo, o papel preponderante desta, no contexto dos espaços públicos da cidade de 

Caicó. 

Em relação às praticas de sociabilidades constituídas na Ilha de Santana, a maioria 

dos entrevistados afirmou conhecer ou ter amizade com pessoas relacionadas ao espaço da 

Ilha, sejam pessoas que trabalham no ambiente, como donos e funcionários dos quiosques, 

vendedores ambulantes, ou até mesmo, com as pessoas que a frequentam para o lazer 

(turistas, transeuntes, consumidores em geral, entre outros).   

Os agregados mantêm relações de sociabilidade entre si e dependendo da ocasião, os 

indivíduos de um grupo transitam livremente por outro, passando a fazer parte de um ou mais 

grupos simultaneamente. Como por exemplo, o grupo de casais que também é praticante de 

atividades físicas e consomem alimentos nos quiosques da Praça de Alimentação da Ilha. Os 

mesmos indivíduos pertencem a três grupos diferentes, mas compartilham situações e 

experiências específicas para com o território da Ilha. 

Neste aspecto, a temporalidade e a disposição do espaço são fatores definidores na 

configuração dos grupos e agregados sociais. Alguns frequentadores alegaram se sentirem 

incomodados com a presença de pessoas suspeitas na Ilha de Santana. Na fala dos 

entrevistados, o termo “suspeito” é geralmente empregado para designar os usuários de drogas 

e vândalos. 

Quando questionado aos frequentadores se estes sabiam quem cuidava da limpeza e 

da conservação da Ilha, a maioria respondeu que sim, e que acreditavam que a prefeitura era a 

responsável pela limpeza e manutenção do espaço. Porém, grande parte dos entrevistados não 

conhece pessoalmente as pessoas designadas para tais tarefas, embora seja recorrente em suas 

falas que o espaço deveria ter melhores cuidados.   

No que diz respeito aos ambientes que mais agradam os frequentadores da Ilha de 

Santana, as respostas podem ser agrupadas em duas categorias: as que dizem respeito aos 

aspectos físicos e as que estão relacionadas aos aspectos humanos. 

Na primeira categoria aparecem elementos como: o fato do local ser espaçoso e 

amplo, o parque, a pista de cooper, os quiosques, o anfiteatro, a quadra poliesportiva, o 

gramado, o clima arejado e o ar da natureza. Em relação à segunda categoria, os principais 
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elementos destacados foram: o fato de permitir momentos de lazer, a calma do ambiente, a 

segurança, a tranquilidade, as pessoas e as inúmeras formas de sociabilidades quando 

acontecem festas e eventos.   

Mesmo apresentando uma diversidade de subespaços (territórios), alguns se 

destacam como os favoritos pelos grupos frequentadores da Ilha de Santana. As partes mais 

citadas foram respectivamente: o gramado, os quiosques, o anfiteatro, o complexo esportivo, a 

capela de São Sebastião e o parque infantil (playgrounds). Contudo, alguns entrevistados 

afirmaram gostar da Ilha como um todo, destacando que é preciso melhorar o ambiente em 

algumas questões como: os estacionamentos e a conservação do gramado. 

Sobre o que faltava na Ilha de Santana ou o que poderia ser feito para melhorá-la, 

muitos responderam que faltavam mais eventos, pois o espaço fora destinado para tal, mas 

que exceto os que sempre são realizados, outros raramente aconteciam durante o ano. Outras 

sugestões surgiram: a construção de uma pista de skate, academia pública, melhoria na 

segurança, melhoria na estrutura física, melhoria na organização e administração da Ilha, 

manutenções periódicas, melhoria da iluminação, funcionamento com maior frequência do 

ginásio poliesportivo, melhoria na arborização e distribuição das lixeiras, também apareceram 

como possibilidade de melhoramento do espaço da Ilha.  

Tendo em vista os aspectos citados, alguns grupos demostraram ter preferência por 

outros espaços públicos da cidade de Caicó, como a Praça da Alimentação, a Praça do Rosário 

e a Praça do Corinthians (esta última localizada no bairro Barra Nova). Sublinhamos que, por 

mais que a Ilha de Santana seja um ambiente propício às múltiplas práticas, outros espaços 

públicos da cidade são mais aconchegantes e até certo ponto, agradáveis, possuindo um elo 

identitário mais forte com os entrevistados.  

Neste sentido, a maioria dos frequentadores mostrou-se alheia às transformações da 

Ilha de Santana e não sabiam ao certo se esta já havia passado por alguma reforma ou grande 

modificação desde a sua inauguração. Alguns afirmaram que nunca houve reforma, enquanto 

que outros disseram que faltava concretizar o projeto original.  

Um fato curioso se refere às histórias marcantes ocorridas na Ilha. Alguns 

entrevistados destacaram episódios como: a pichação da estátua de Santana; a morte de uma 

moça eletrocutada durante o carnaval e um assalto ocorrido por detrás do ginásio 

poliesportivo que na época em que ocorreu, gerou polêmica sobre a estrutura de eventos 

montada na Ilha. 
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Foi questionado também se os frequentadores conheciam a legislação das praças 

públicas da cidade de Caicó. Neste aspecto, houve predominância dos entrevistados que 

afirmaram desconhecer as leis que regulamentam os espaços públicos caicoenses. Ainda sob 

este aspecto, questionamos sobre a opinião dos entrevistados acerca dos cuidados da 

prefeitura municipal com a Ilha. A maior parte dos entrevistados alegou que a prefeitura não 

cuida bem da Ilha ou que cuida parcialmente, deixando muito a desejar, pois outras praças de 

Caicó têm melhores cuidados se comparadas a Ilha de Santana. 

Em relação ao que mais marcou os entrevistados durante as vezes que frequentaram a 

Ilha, foram levantados aspectos como: a receptividade das pessoas; o evento do Rally dos 

Sertões; os treinos de judô e as festas de Santana e do Carnaval, sobretudo pelo fato de ser um 

local de reencontro das pessoas durante estes períodos. Uma entrevistada disse que a Ilha é 

um lugar especial, pois foi onde ela conheceu e começou a namorar o seu conjugue. 

Considerando que o espaço da Ilha é aproveitado para uma infinidade de atividades, 

foi questionada qual a opinião acerca da presença de quiosques de alimentação no espaço 

referido. A maioria alegou que acham os quiosques muito importantes e organizados, pois 

oferecem boas opções de alimentos, sem falar que geram emprego e renda para a cidade. 

Outros frequentadores se mostraram indiferentes em relação aos quiosques. De acordo com os 

entrevistados, o quiosque “Bar do Cafumbó” aparece como o favorito, seguido pelos 

quiosques da “Sorveteria Slup”, quiosque “Equipe dos Caminhoneiros”, “Quiosque da 

Galega” e a “Casa da Picanha”, sendo que este último foi ressaltado por ser ao ar livre.   

Os principais alimentos consumidos nos quiosques são comidas e bebidas, com 

preferências para comidas típicas, pizza, espetinho de carne, lanches, sorvetes, refrigerantes e 

cerveja. A tabela 01 mostra os gastos médios dos usuários em cada ida à Ilha de Santana: 

 

TABELA 01 – Gastos médios dos usuários em cada ida à Ilha de Santana. 

Gastos em reais ($) Quantidade de pessoas 

0 – 10 5 

10 – 30 4 

30 – 50 5 

50 – 100 6 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Essa média de gastos se refere ao consumo feito nos quiosques da Praça de 

Alimentação da Ilha (Praça Industrial Darcy Fonseca). No entanto, muitas pessoas preferem 

consumir comidas e ou comprar objetos dos vendedores ambulantes que por ocasião estejam 

na Ilha.  
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Referente a esse tipo de comércio, a maioria dos entrevistados mostrou-se a favor da 

existência desses vendedores no âmbito da Ilha, sugerindo que deveria haver mais espaço para 

eles. Pois segundo eles, trata-se de pessoas de bem que estão trabalhando honestamente para o 

sustento de suas famílias, e que não incomodam nem um pouco as pessoas que passeiam na 

Ilha.  

No sentido da realização de eventos no âmbito da Ilha de Santana, todos os grupos se 

mostraram a favor, salientando que o espaço fora construído com este intuito, e que, quanto 

mais houvesse, melhor seria para a animação da cidade. Alguns alegaram que a Festa de 

Santana e o Carnaval são os principais eventos realizados na Ilha, seja pela questão da 

movimentação, pelo aumento de turistas, pela melhoria do lucro dos quiosques, pelo aumento 

da renda dos trabalhadores do ramo do comércio ou pela criação de uma infraestrutura. 

Destacam também alguns aspectos negativos advindos da realização destes eventos, como a 

sujeira, a destruição do gramado e o barulho intenso no ambiente. 

Portanto, os dados apresentados mostraram os principais grupos sociais formados 

momentaneamente e que empreendem territorializações no espaço da Ilha de Santana são: 

casais, consumidores em geral, crianças, adolescentes, idosos, universitários, transeuntes, 

trabalhadores nos quiosques, funcionários da ilha, praticantes de atividades físicas, 

esportistas, comerciantes, vendedores ambulantes e camelôs. Suas principais territorialidades 

podem ser verificadas no mapa abaixo (Fig. 11).   
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FIGURA 11 – Principais territorializações dos grupos e agregados sociais na Ilha de Santana. 

 

                                                                                                             Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 

 

 

3.2.2 Territorialidades da Praça José Augusto 

 

Popularmente conhecida como Praça da Alimentação ou Praça dos Trailers
16

, a 

Praça Dr. José Augusto é um dos espaços públicos mais frequentados de Caicó. Isto se deve 

ao fato de ter se tornado nos últimos anos uma ótima opção de lazer para a maioria da 

população caicoense, que encontra nos seus inúmeros quiosques, comida de “primeira 

qualidade”. A cidade de Caicó não possui shoppings centers, mas possui uma ampla Praça de 

Alimentação que oferece um variado cardápio alimentício àqueles que desejam saborear 

desde lanches rápidos até um bom prato regional.   

                                                             
16 O nome Praça dos Trailers deriva-se do fato de que, antes da reforma que deu os contornos atuais da Praça 
José Augusto, esta era repleta de trailers, que em sua maioria pertenciam aos donos dos atuais quiosques de 

alimentação do lugar. 



86 
 

 
 

A história da Praça Dr. José Augusto está ligada a outro importante edifício público 

de Caicó, o Grupo Escolar Senador Guerra (Fig. 12), criado no ano de 1909, e que começou a 

funcionar na atual dependência nas proximidades da praça em 1925. Este grupo escolar 

revolucionou o cenário da educação caicoense na época, pois dispunha de um ambiente 

projetado para educar, instruir, socializar e difundir práticas culturais (MEDEIROS, 2003).  

  

   FIGURA 12 – Busto em homenagem ao Dr. José Augusto e Grupo Escolar  

   Senador Guerra ao fundo. 

 

                                                     Fonte: Álbum Fotográfico de Caicó: ontem hoje, 1994. 

 

Por ser um elemento de grande destaque na passagem da Cidade, foi posta a 

necessidade do embelezamento do espaço que o circunscrevia, sendo criada no ano de 1929 a 

Praça Dr. José Augusto. Esta praça possuía um busto em homenagem a José Augusto, que 

fora um notável político seridoense. Os limites desta praça compreendem as seguintes 

cercanias: Av. Celso Dantas (Oeste); Rua Senador José Bernardo (Leste); Rua Otavio 

Lamartine (Norte) e a Frente do Colégio Senador Guerra (Sul).  

No início de sua história, a Praça Dr. José Augusto era um ambiente de grande 

sociabilização por parte da população caicoense. Não havia nas praças públicas a prática 

comercial, de venda e consumo de produtos, sejam alimentícios ou outros, eram 

sumariamente espaços propícios às rodas de conversas, como é possível ver no relato de 

Rubens Santos (1982): 

 

Nas conversas da Praça, quase todos os assuntos são livremente abordados e, 
quando necessário, discutidos, havendo total liberdade de opinião que, ao ser 

expressa, pode ser contestada ou aplaudida num clima de alto nível de 

civilização; ali as pessoas falam e se comportam com um grau de educação 



87 
 

 
 

exemplar e perfeitamente pertinente com o gabarito de que são possuidoras, 

e como gente de posição importante e destacada na sociedade local é o que 

não falta na Praça, é praticamente impossível o estabelecimento de 
conversações rasteiras pelos batentes e cadeiras em que ali são ocupadas; o 

palavrão, o achincalhe, a mentira e o desrespeito não encontram guarida no 

ambiente puro da Praça e não poderia ser diferente, pois os mais velhos dali 

são os mais lídimos representantes da honradez, da decência e da dignidade 
da sociedade caicoense; os mais jovens demonstram ardor e aptidão 

profissionais, procurando desenvolver com honestidade os conhecimentos 

esboçados e esquematizados nos bancos universitários e, com tal consciência 
dos fatos continuam a estudar e a debater sempre, para honrar a confiança 

neles depositada na sociedade que os formou. [...] Com os habitantes da 

Praça as libações não se transformam em licenciosidade nem discussões em 

brigas e o álcool não encharca, apenas tempera. Por isso tudo, os viventes da 
Praça continuam a ser apenas passageiros da vida, mas eternos na existência.  

 

Com o passar dos anos, a praça ganhou novas funções, configurando-se como uma 

Praça de Alimentação. Tendo em vista a precariedade e insalubridade dos seus trailers, houve 

a necessidade de uma reforma, tendo esta ocorrida entre os anos de 2008 e 2010, na qual 

retirou do seu espaço tudo o que lembrava o sujo e o desorganizado (os trailers, as lonas e as 

árvores), com o intuito de dar ao ambiente “ares de modernidade”. Neste quesito, a praça 

passou a apresentar formas arquitetônicas luxuosas, evidenciando desta forma um 

padrão/norma global que segue a direção de uma estética e de uma arquitetura contemporânea 

(Figs. 13 e 14).   

 

 

 

   

 

 

A Praça de Alimentação pode ser considerada, atualmente, a principal praça do 

gênero na cidade. O novo espaço conta com a presença de vários quiosques 

Fonte: Álbum Fotográfico de Caicó: ontem hoje, 

1994. 

 

Fonte:http://www.semopcao.net/?pg=caico_fot

os_antigas, 2012. 

 

FIGURA 13 – Vista da Praça José Augusto 
antes da existência de trailers. 

 

FIGURA 14 – Vista parcial da Praça da 
Alimentação antes da reforma. 
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arquitetonicamente padronizados, onde estão instalados alguns dos principais bares, 

restaurantes e lanchonetes de Caicó, conforme podemos visualizar (Figs. 15 e 16). Partiremos 

agora para a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo (20 entrevistas 

semiestruturadas). 

 

  

    

 

 

O primeiro dado a ser discutido refere-se a faixa etária dos grupos frequentadores da 

praça. Observamos que esta se apresenta bastante variada, compreendendo desde 

entrevistados com idade entre 17 e 73 anos, sendo que a média situa-se entre os 24 anos, 

conforme mostra o gráfico 06. No quesito estado civil, a maior parte dos frequentadores 

entrevistados é casada e a restante distribuída entre solteiros e divorciados (em menor 

número). 

 

GRÁFICO 06 – Faixa etária dos entrevistados da Praça José Augusto. 

 
                                              Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

FIGURA15– Lateral Leste da Praça da 

Alimentação. 

FIGURA 16 – Lateral Oeste da Praça da 

Alimentação. 
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Quanto à escolaridade, é possível vislumbrar conforme o gráfico 07 que 60% dos 

entrevistados possuem Ensino Superior, 25% Ensino Médio, 5% Ensino Fundamental, 5% 

Ensino Fundamental incompleto e 5% são analfabetos. Também é possível verificar a 

predominância dos frequentadores com ensino superior, com destaque para a presença do 

grupo social de universitários, que frequentam assiduamente a Praça José Augusto. 

 

GRÁFICO 07 – Escolaridade dos frequentadores da Praça José Augusto. 

 

                                                          Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Em relação às ocupações dos entrevistados, destacamos que 55% trabalham e possui 

remuneração mensal fixa, os demais (45%) não possuem trabalho, mas alguns apresentam 

remuneração mensal fixa, a exemplo dos aposentados e bolsistas universitários, conformando 

uma média de renda bastante variada (Gráfico 08). Neste aspecto, também as ocupações se 

apresentam bastante variadas, com destaque para: donos de quiosque, funcionários de 

quiosque, funcionário da secretaria de segurança pública, funcionário público, professores, 

garçons e zelador da praça. 

 
GRÁFICO 08 – Remuneração mensal dos entrevistados da Praça José Augusto. 

 

                                                                 Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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A origem dos frequentadores da Praça da Alimentação se mostra bastante 

heterogênea. Apenas uma minoria é natural da cidade de Caicó, a maior parte é originária de 

outras cidades como: Natal, Santa Cruz, Janduís, Currais Novos, Ouro Branco, São Vicente, 

Jardim do Seridó, Acari, São José do Seridó no Rio Grande do Norte e Campina Grande na 

Paraíba.  Em relação ao bairro de moradia na cidade de Caicó, temos a seguinte disposição: 

metade dos entrevistados mora no bairro Penedo, a outra parte distribui-se pelos bairros: 

Paraíba, Paulo VI, Vila do Príncipe, Castelo Branco, Barra Nova, Centro e uma minoria reside 

na cidade de Natal/RN.   

A Praça José Augusto se localiza na região central da cidade de Caicó, e neste 

aspecto possui uma localização privilegiada. Vários meios de transporte são utilizados para a 

locomoção dos grupos frequentadores da praça, conforme poderemos ver no gráfico a seguir. 

 

         GRÁFICO 09 – Meios de locomoção utilizados no translado até a Praça da Alimentação. 

 

                                                                                                         Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Os grupos frequentadores costumam ir ao ambiente da Praça da Alimentação, 

geralmente sozinhos, indo ao encontro de colegas, amigos e familiares, sendo esta uma prática 

muito antiga e atestando, de certa maneira, o caráter aglomerador das sociabilidades nos 

espaços públicos urbanos. 

O entrevistado T. S.M (73 anos) diz que frequenta a referida praça há mais de 20 

anos e que viu a antiga Praça José Augusto – local preferido de encontro de muitas pessoas de 

Caicó, para conversar com os amigos ou tão somente contemplar o ambiente – pouco a pouco, 

transformar-se numa Praça de Alimentação. O entrevistado relata que, após a instalação do 

primeiro trailer vendendo comidas e lanchinhos por volta dos anos 1980, aos poucos, foi se 

aglomerando um numero maior de trailers até tornar a antiga Praça da José Augusto (como o 

mesmo se refere, fazendo menção ao nome oficial da praça, utilizado pela sua geração) em 

Praça da Alimentação. Destaca também o papel da última reforma ocorrida na praça, 
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afirmando que essa mudou totalmente sua configuração, destruindo quase por completo as 

referências que se tinha da antiga Praça José Augusto. 

Foi possível constatar que o horário de maior movimentação ocorre a partir da 18:00 

horas, diminuindo a medida que se aproxima das 23:00 horas, principalmente durante os dias 

da semana. Verificamos que no final de semana, o fluxo de pessoas na praça é bem maior, 

quando quase todos os quiosques ficam bastante movimentados até altas horas da noite. Pela 

manhã e início da tarde, apenas zeladores e trabalhadores dos quiosques realizam seus 

trabalhos de organização da praça para o turno noturno, alguns chegam a permanecer por mais 

de 8 horas no local de trabalho.  

Pela manhã e início da tarde, os alunos do Grupo Escolar Senador Guerra (localizado 

na extremidade sul da praça) usam os bancos da mesma e trafegam de bicicleta pelos seus 

cantos, gerando discórdias com o principal zelador do ambiente. As territorialidades 

construídas na Praça da Alimentação ocorrem em diferentes horários e dias, conforme os 

modos específicos de apropriação de cada indivíduo e agregado social. 

Mesmo apresentando essa dinâmica cotidianamente, alguns meses do ano 

demonstram variações quanto aos horários e fluxos de pessoas na praça, sendo possível 

verificar que nos meses de fevereiro/março e julho, por causa das festividades do Carnaval e 

da Festa de Santana, há o aumento considerável na movimentação da praça. Constata-se 

também que estes são os meses favoritos pelos donos de quiosques, que alegam que o lucro 

gerado nestes períodos recompensa os demais meses do ano, com movimentação mais fraca. 

A maioria dos entrevistados possui uma ligação muito forte com a referida praça. 

Muitos a consideram o principal local de lazer e encontro de Caicó, outras destacam o papel 

que esta tem na gastronomia da cidade. Os que trabalham no ambiente salientam a sua 

importância na geração de emprego e renda, afirmando que, por mais que a Ilha de Santana 

tenha despontado nos últimos anos como a melhor opção de lazer para cidade, muitos 

caicoenses ainda preferem a Praça da Alimentação, mesmo que os serviços e opções 

oferecidas por essa, sejam limitados ao consumo de bebidas e alimentos. Esse caráter 

agregador da praça a legitima como um dos principais espaços públicos da cidade. 

Neste sentido, grande parte dos entrevistados considera a Praça José Augusto um 

lugar bastante seguro, pois nunca presenciaram nenhum momento de tensão que ameaçasse a 

sua segurança. Entretanto, um grupo de pessoas não considera a praça um lugar seguro, pois 

se sentem ameaçados por alguns de seus frequentadores, como pedintes e trombadinhas que 

são encontrados facilmente frequentando o lugar. Podemos dizer que estes grupos 
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marginalizados, são resultado da fragmentação intrínseca aos espaços públicos da 

contemporaneidade. Desse modo, as territorialidades da Praça José Augusto também se 

mostram em conflito, tendo em vista que alguns grupos não concordam com a presença de 

outros no respectivo espaço. 

A Praça da Alimentação não tem esse nome por acaso. Após a sua última 

reconfiguração entre 2008-2010, esta assumiu preponderantemente a função de ser o principal 

local a oferecer uma grande variedade alimentícia da cidade (Quadro 03). No entanto, o seu 

uso não se dá apenas em função da gastronomia oferecida pelo local, muitos frequentadores a 

utilizam com outros intuitos como: trabalhar, encontrar amigos, passear, lazer, conversar, 

namorar, enfim, conhecer e sociabilizar com as pessoas, demostrando uma variedade de usos 

neste espaço. Neste aspecto, os grupos sociais se territorializam por todos os espaços da praça, 

nos boxes, nas mesas dos quiosques e nos bancos públicos (Fig. 17). 

 

QUADRO 03 – Lista de Quiosques da Praça da Alimentação. 

Quiosques Nome Fantasia 

1 Eunice Lanches 

2 Mega Lanches 

3 Big Hangus 

4 Pizza Nostra Casa/Pizzaria bom sabor 

5 O Piranhão 

6 K’sttênios 

7 Quiosk do Geovanny 

8 Quiosque da Eulália 

9 Creps Lanches 

10 Big Burg 

11 Bomboniere e Sorvetes 

12 Ki Lanche 

13 Bomboniere e Cigarreira do Nezinho 

14 X-tudo 

15 O comilão, Bar e Restaurante 

16 Caicozão 

17 DK Pizza, Lanches e Sorvetes 

18 Noite a Fora 

19 Asa Branca 

20 Quiosque do Joaozinho 

21 Mania 

22 O Beirute 
                                                                                                         Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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         FIGURA 17 – Vista da parte sul da Praça da Alimentação, com destaque  

                           para os quiosques e o Grupo Escolar Senador Guerra. 

 

                                                                                                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Além da praça em foco, outras da Área Central de Caicó surgiram nos depoimentos 

dos entrevistados, como os principais espaços públicos da cidade, a exemplo da Praça do 

CDS, da Praça do Coreto, da Praça de Santana e da Ilha de Santana. Os grupos sociais da 

Praça José Augusto também territorializam outras praças da cidade, de modo que, em 

determinadas épocas do ano, cada praça possui um tipo de atrativo, seja por congregar 

eventos das duas principais festividades de Caicó, seja por sediar feiras e exposições, ou 

simplesmente pelo fato de serem espaços agradáveis para passeio na cidade. 

As relações de sociabilidades produzidas no âmbito da Praça José Augusto estão 

relacionadas aos laços desenvolvidos entre os grupos que conhecem ou mantêm vínculos de 

proximidade. Neste ponto, alguns trailers foram apontados como os favoritos, como: 

Quiosque do Joãozinho (de propriedade do Sr. Joãozinho) e a Pizzaria Bom Gosto 

(administrada pelo Sr. Aires), mostrando-se como os quiosques mais aconchegantes, em que 

os clientes sempre elogiam os serviços e a simpatia dos trabalhadores. Há também os 

entrevistados que demostraram gostar da presença de vendedores ambulantes na praça, pois 

afirmam que estes vendem produtos que muitas vezes são de interesse dos frequentadores e 

que sabem que estas pessoas estão ali trabalhando para o seu sustento. 

No que se refere ao pessoal que cuida da organização e limpeza da praça, muitos 

entrevistados alegaram não conhecer a pessoa ou os responsáveis, acreditam que a prefeitura 

possui funcionários específicos para tal desígnio. Os trabalhadores e donos de quiosques 

afirmaram que apenas um senhor faz a limpeza e cuida dos canteiros da praça (podando e 

regando as plantas); há também, duas senhoras que cuidam da limpeza dos banheiros e os 
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próprios empregados limpam os arredores dos quiosques onde trabalham. Muitas vezes, a 

sociabilidade entre estes grupos que trabalham na praça só ocorre de modo formal. 

Apesar da Praça da Alimentação (Fig. 18), na sua atual configuração, ter sido 

construída há pouco tempo, alguns frequentadores sugerem que ela deve passar por mais uma 

reforma para melhorar a sua estrutura física, pois da forma com está construída, faltam 

banheiros suficientes para suportar a demanda dos frequentadores. Os donos de quiosques 

reclamam da falta de espaço nos boxes e dizem que a única churrasqueira da praça não é 

suficiente para atender a demanda de todos os quiosques, beneficiando apenas os que estão 

nas suas proximidades.  

 

FIGURA 18 – Planta baixa do projeto de reforma da Praça Dr. José Augusto, em 2009. 

 

                       Fonte: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana, Caicó, 2011. 

 

Falta também na praça um espaço dedicado à música ao vivo, onde as bandas possam 

se apresentar. E neste sentido, falta espaço para quem não está consumindo, a praça precisa de 

mais bancos públicos para as pessoas se sentarem sem que sejam obrigadas a consumirem nos 

quiosques. Além do mais, na visão dos entrevistados a prefeitura municipal deveria cuidar 

melhor das praças. 

A pesquisa de campo também mostrou que a maioria esmagadora dos grupos 

frequentadores da praça não conhece e nunca ouviram falar da Legislação Municipal sobre 

praças e espaços públicos da cidade de Caicó. Algumas pessoas declararam conhecer 

parcialmente esta legislação. Deste modo, fica difícil inferir quais são as obrigações legais da 

prefeitura no gerenciamento das praças e quais são os direitos e deveres dos habitantes no seu 
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usufruto, principalmente quando não há conhecimento dos aspectos normativos do espaço em 

uso. 

Um aspecto bastante levantado foi a falta de guardas e seguranças na praça. Como se 

trata de um local com a presença de bebida alcoólica, os entrevistados alegaram que algumas 

brigas já aconteceram, mas que não havia ninguém que pudesse controlá-las. Os mesmo 

apontaram a falta de organização e de administração do espaço, salientando que o 

atendimento deveria ser melhorado e que os quiosques deveriam abrir pelo horário da manhã. 

Isto é, há grupos que embora gostem muito do lugar, reconhecem os seus defeitos apontando-

os como forma de divulgá-los para que sejam melhorados. Este é um dos papéis ativos dos 

sujeitos no processo de territorialização da Praça José Augusto. 

Outras sugestões de melhoria do espaço foram: construção de um parque infantil, 

melhoria na iluminação do ambiente, arborização dos canteiros, aumento da quantidade de 

quiosques, promoção de mais apresentações culturais (bandas, artistas) e aumento da 

vigilância sanitária. Apesar da grande reforma ter dado ares de limpeza e organização na 

praça, a presença da vigilância sanitária na fiscalização dos quiosques ainda se dá de forma 

muito precária. 

Talvez seja por causa de tais indicadores que muitos entrevistados indicam a Ilha de 

Santana como o espaço público mais agradável da cidade, apontando em seguida a Praça da 

Alimentação. A Praça de Santana e da Liberdade também apareceram como espaços públicos 

agradáveis.  

Em relação aos setores preferidos da praça, seus subespaços ou microterritórios, os 

mais citados foram: as proximidades do Colégio Senador Guerra (quiosques e bancos da 

praça), o quiosque do Big Hangus, a parte central da praça próxima à churrasqueira, os bancos 

próximos aos banheiros. Estas preferem demonstrar que, apesar da padronização 

arquitetônica, a praça é apropriada em seus diversos territórios, e estes despertam vínculos na 

medida em que os grupos estabelecem relações de afinidade com os mesmos. A esse respeito, 

algumas histórias interessantes foram brevemente relatadas sobre as vivências na Praça José 

Augusto, destacaremos algumas a seguir.  

Uma das histórias relata que segundo seus pais, no período da festa de Santana, 

geralmente a praça servia de palco de concentração da população jovem à espera dos eventos 

que faziam parte da festa, eram momentos muito bons, a ansiedade e a expectativa do começo 

da festa marcavam o momento (A.M.L.D., 25 anos); outra história marcante refere-se a uma 

discórdia política ocorrida nos anos 70, que resultou na morte de uma pessoa nas 
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dependências da Praça José Augusto. A política sempre teve um papel muito forte nas 

relações de sociabilidades desenvolvidas na praça desde os tempos mais remotos (RGD, 56 

anos); tendo sido destacado também a dinamitação do busto de José Augusto por motivos de 

desavenças políticas. Esses acontecimentos entraram para a história da praça, e na época em 

que ocorreu foi assunto por muito tempo entre as pessoas que frequentavam a mesma (T.S.M., 

73 anos). 

Uma última história interessante diz respeito ao processo de transformação da Praça 

José Augusto para Praça da Alimentação. Um entrevistado relatou que por volta dos anos 

1970, onde hoje existem os quiosques da praça, havia um parque infantil, lugar 

constantemente frequentado por muitas crianças. Mais ou menos no mesmo período, uma 

barraquinha de vender lanches e “baganas” começou a se instalar na praça. Posteriormente 

outros foram chegando e se aglomerando, até a chegada dos trailers antes da reforma, 

reconfigurando assim as funções da praça (C.A.S., 57 anos). 

Os entrevistados relataram alguns momentos marcantes que presenciaram na Praça 

da Alimentação. Um frequentador relata que, quando vê as famílias frequentando o ambiente 

se sente muito tocado, pois acha emocionante a interação que as pessoas têm com as que 

trabalham nos quiosques, destacando que esse tipo de relação evidencia um tipo de 

sociabilidade que também caracteriza os espaços públicos do consumo. Relataram igualmente 

que gostam quando a praça está cheia de turistas, pois acreditam que estas pessoas vieram 

para este lugar da cidade, principalmente por achá-lo agradável.  

Outro acontecimento destacado na fala de um dos entrevistados refere-se à reforma 

que resultou na retirada dos trailers. Por mais que estes fossem cheios de problemas, por 

muito tempo se fizeram presentes na paisagem da praça, proporcionando características 

específicas ao lugar. Foi destacado o acolhimento e a alegria do público frequentador da 

praça, especialmente o fato desta reunir pessoas de todas as classes sociais. Embora, 

reconheça-se que hoje em dia, a praça mostra-se fragmentada. Neste ponto, a praça apresenta 

características típicas de segregação social, fenômeno que marca os espaços públicos do 

consumo.  

Um dos entrevistados relatou que havia um parque infantil nos anos 1970 e que este 

era bem organizado, servindo para diversão das crianças da época. Disse que era um lugar 

bastante animado. Outro entrevistado descreveu que, quando é período de campanhas 

políticas, alguns comícios são realizados em palanques próximos a praça, ou seja, os espaços 

públicos da cidade se transformam em função da campanha política.  
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Como podemos ver nos relatos da maioria dos entrevistados, muitas vivências na 

Praça da Alimentação estão condicionadas a composição de seu espaço, seja num passado, ou 

na atualidade, tendo em vista a sua função maior, que é a de ser espaço de consumo. Neste 

sentido, a presença de quiosques de alimentação, de certo modo, anima o ambiente e propicia 

momentos de sociabilidades, pois dispõe de uma variedade de comidas, um atendimento de 

qualidade, uma estética moderna e bonita, um ambiente agradável e higiênico, e ainda é um 

ótimo lugar para comer e conversar. Enfim a praça demonstra ser um importante lugar 

sociabilidade na cidade.  

Em relação ao consumo, a média de gastos dos grupos frequentadores da Praça da 

Alimentação situa-se na faixa dos 10 reais. Contudo, há fregueses que chegam a consumir 

bem mais do que 50 reais em cada ida à Praça da Alimentação, conforme podemos verificar 

na tabela 02: 

 

TABELA 02 – Gastos médios dos usuários em cada ida à Praça José Augusto. 

Gastos em reais ($) Quantidade de pessoas 

0 – 10 9 

10 – 20 5 

20 – 50 4 

Acima de 50 2 
                                                                                       Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Neste ponto, por mais que se trate de um comércio em menor proporção, este possui 

uma dinâmica importante para a cidade. Não só pelo fato de ser gerado no âmbito da praça, 

mas, sobretudo pelo papel desempenhado na vida das pessoas que trabalham e que 

consomem. Como já ressaltado em outros momentos, a dimensão comercial ressurge na praça 

e passa a dar sentido a um conjunto de relações sociais que nela se estabelecem. Essas 

relações são marcas sobrepostas nos espaços públicos da contemporaneidade e fazem parte da 

dinâmica atual dos seus territórios. 

Um aspecto interessante se refere à realização de eventos na Praça José Augusto. Por 

mais que se trate de um ambiente planejado para o consumo de alimentos, a maioria dos 

entrevistados alega ser a favor da realização de eventos nas dependências da praça. Sugerem 

que o espaço deveria ser aproveitado para a realização de mais atividades culturais, como 

apresentações artísticas e musicais. Reconhecem igualmente a falta de adequação do 

ambiente, pois geralmente quando estas ocorrem, causam tumulto na praça. 

Sendo assim, a Praça da Alimentação pode ser considerada um dos principias 

espaços de consumo de Caicó. Seu papel centralizador é desempenhado pelas especificidades 
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de seu território, decorrente de seus vários grupos sociais frequentadores e das suas 

características físicas que a enquadra na categoria de espaço de lazer voltada ao consumo.  

 

FIGURA 19 – Principais territorializações dos grupos e agregados sociais da Praça da Alimentação. 

 

                                                                                                        Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 

 

 

3.2.3 Territorialidades da Praça Dom José Delgado 

 

Localizada entre a Avenida Rio Branco a Oeste; a Rua Senador José Bernardo a 

Leste; o Colégio Diocesano Seridoense (CDS), a Igreja Matriz de São José, a Rádio Rural, 

SENAI ao Sul e a Rua Senador José Bernardo e Avenida Celso Dantas ao Norte. A Praça 

Dom José Delgado, também conhecida como Praça do CDS (Fig. 20), é uma das praças mais 

importantes da Área Central de Caicó. Embora esteja situada no bairro Paraíba, sua dinâmica 
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está interligada ao centro da cidade, bem como duas das principais vias do centro de Caicó 

terminam nesta praça (Rua Senador José Bernardo e Avenida Celso Dantas).  

 

                           FIGURA 20 – Imagem DA Praça Dom José Delgado com destaque para o  

                           Colégio CDS ao fundo. 

 

                                                                                                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A praça surgiu como Largo do Ginásio Diocesano Seridoense (antigo GDS) por volta 

do ano de 1942, quando este foi construído. A construção do referido colégio se deve em 

parte a criação da Diocese de Caicó no ano de 1940. Deste modo, houve um incremento 

sócio-religioso e educacional na cidade a partir da criação deste grupo escolar. Nos seus 

primórdios, atendia somente a clientela masculina, já que o Educandário Santa Teresinha 

(criado em 1925) atendia apenas a clientela feminina. 

Com o passar dos anos, a praça foi ganhando uma posição de destaque em Caicó, por 

apresentar-se como um grande espaço vazio - assemelhando-se às “praças secas”. A Praça do 

CDS por muito tempo concentrou “grandes” eventos do município, a exemplo: do Carnaval 

de Caicó. Contudo, com a inauguração da Ilha de Santana no ano de 2007, este passou a ser 

realizado nas suas dependências, deixando à praça outras funções, como a desportiva e a de 

“Pequena Praça de Alimentação” (Fig. 21).    
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FIGURA 21 – Vista parcial da Praça Dom José Delgado. 

 

                                                                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A Praça do CDS possui grande importância para a vizinhança, sendo um espaço 

bastante aproveitado para o lazer, para o esporte, para o consumo de bebidas e alimentos nos 

quiosques, sem falar que é bastante frequentada pelos alunos do CDS, que sociabilizam nas 

cercanias da praça. Sobre o perfil dos grupos frequentadores da Praça do CDS. Reportaremo-

nos aos dados obtidos na pesquisa de campo analisados a seguir (15 entrevistas 

semiestruturadas). 

Um primeiro aspecto, diz respeito à faixa etária dos frequentadores. O entrevistado 

mais jovem possui apenas 13 anos e o mais idoso possui 40 anos, sendo que a média de idade 

se situa entre os 50 anos, conforme demostrado no gráfico 10. 

 

           GRÁFICO 10 – Faixa etária dos entrevistados da Praça Dom José Delgado. 

 

                                                                                     Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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Sobre o estado civil dos entrevistados, obtivemos a seguinte disposição: a maior 

parte apresenta-se solteira, uma parte casada e uma menor parcela de divorciados e viúvos. A 

maioria dos entrevistados possuem filhos. No quesito escolaridade, podemos inferir que 27% 

dos entrevistados possuem Ensino Superior, 20% concluiu o Ensino Médio, 20 % cursaram o 

Ensino Fundamental e 33% possuem Ensino Fundamental incompleto, conforme podemos 

visualizar no gráfico 11. 

 

             GRÁFICO 11 – Escolaridade dos entrevistados na Praça Dom José Delgado. 

 

                                                                                         Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Em relação às ocupações, grande parte dos entrevistados possui emprego, enquanto 

uma menor parte encontra-se desempregada. Neste sentido, ao observarmos o gráfico abaixo, 

constatamos que a maioria situa-se numa faixa de renda com um salário mínimo mensal. 

 

         GRÁFICO 12 – Remuneração mensal dos entrevistados na Praça Dom José Delgado. 

 

                                                                                                Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

 

A origem dos entrevistados da Praça Dom José Delgado é bastante variada. 

Basicamente, metade dos frequentadores nasceu na cidade de Caicó, a outra parte é originária 

de cidades como: Patu, Currais Novos, Jucurutu, Natal, Jardim de Piranhas, Parelhas e Serra 
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Negra do Norte, todas no estado do RN. Contudo, é interessante pontuar que todos eles 

moram há bastante tempo em Caicó, sobretudo nos bairros: Paraíba, Centro, Soledade e 

Castelo Branco. Ou seja, os moradores do Bairro Paraíba (que se localiza próximo à praça) 

são frequentadores assíduos da Praça do CDS. 

Neste aspecto, tendo em vista que o centro da Cidade, o bairro Soledade e o bairro 

Paraíba são bastante próximos da praça, o principal meio de locomoção dos entrevistados é a 

pé (67%), seguido por motocicleta com 13%, 7% para carro e carro e moto e 6% para 

bicicleta, conforme podemos observar no gráfico abaixo. 

 

             GRÁFICO 13 – Meios de locomoção utilizados para acesso a Praça  

                                 Dom José Delgado. 

 

                                                                                    Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Pouco mais da metade dos entrevistados afirmaram frequentar a Praça Dom José 

Delgado sozinhos, os demais a frequentam na companhia de amigos, parentes e vizinhos. O 

horário de maior movimento ocorre no final da tarde e a noite, sobretudo por causa da 

agitação dos quiosques e dos alunos do colégio CDS. Em relação ao mês do ano de maior 

movimento, a maioria dos entrevistados afirmou que todos os meses do ano são bons para se 

frequentar a praça, sobressaindo-se os meses de dezembro, junho, fevereiro e julho, 

justamente os meses que acontecem as festas mais importantes de Caicó.  

A média de tempo de permanência gira no entorno de 2 horas, sendo que alguns 

entrevistados permanecem por mais tempo, principalmente os que desenvolvem algum tipo de 

trabalho na praça, como os donos de quiosque, garis, camelos e cambistas. As territorialidades 

empreendidas na Praça do CDS por alguns de seus grupos possuem temporalidades que 

dependem das funções e usos desempenhados por estes no respectivo território. 

Também é possível verificar que a maioria dos entrevistados frequenta a praça mais 

de cinco vezes por semana, sendo esta, mais movimentada nas quartas-feiras e finais de 
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semana (a partir da sexta), demostrando o quanto esta tem importância para determinados 

usos por seus frequentadores. 

Questionamos sobre os significados que a praça possui perante os seus grupos de 

frequentadores. Algumas vezes a praça foi apontada como espaço de trabalho, local onde as 

pessoas ganham o pão de cada dia; ora aparece apenas como um lugar espaçoso que propicia 

o lazer para os habitantes da cidade; é considerado também, um lugar de encontro, sendo uma 

ótima área de lazer para as crianças brincarem; ou tão somente, por trazer recordações da 

época em que alguns frequentadores estudavam no CDS, sendo esta uma espécie de 

complemento do colégio. 

Apesar da grande importância atribuída à Praça do CDS, esta se encontra atualmente 

em grande estado de degradação. Foi apontada por todos os entrevistados a necessidade de 

uma reforma ou de uma revitalização total do ambiente. Neste aspecto, alguns se 

demonstraram inseguros quando frequentam a praça, apontando o grupo de usuários de drogas 

como o principal causador de tal insegurança. Alegam que como a praça está abandonada, 

estes grupos se apossam dos ambientes escuros para consumirem drogas.  

A praça permanece sendo bastante frequentada pela população caicoense, inúmeras 

práticas são realizadas nela, como: assistir jogos, passear, conversar, local de passagem 

quando as pessoas vão ao CDS, local de trabalho, local de passeio com crianças. A praça 

também serve como local de espera, lugar propício ao consumo de comidas e bebidas nos 

quiosques, local de espera quando se vai às missas da Igreja de São José, entre outras funções. 

Neste sentido, podemos apontar que os subespaços mais utilizados da praça, são 

respectivamente: a faixada do colégio CDS, os quiosques (Quadro 04), a frente da Igreja de 

São José e o pátio central. Além de muito utilizados, são os espaços preferidos pelos 

frequentadores, constituindo-se em suas principais territorialidades. Considerando-se ainda 

que a quadra esportiva é utilizada basicamente por alguns grupos de jovens que praticam 

futebol em dias alternados durante a semana. 

 
     QUADRO 04 – Lista de Quiosques da Praça do CDS. 

Quiosques Nome Fantasia 

1 Quiosque Pit-Lanches 

2 Farrista bar 

3 Quiosque Ki-Delicia 

4 Bobo Lanches 
                                                                                                                    Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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Também questionamos se as pessoas costumam frequentar outras praças em Caicó. 

A maioria dos grupos frequentadores da Praça do CDS respondeu que sim, que frequentam a 

Praça da Alimentação, a Ilha de Santana, a Praça do Coreto e a Praça de Santana, alegando 

que cada espaço oferece diferentes atrativos para as pessoas, com suas especificidades. 

Contudo, a Ilha de Santana sobressai-se como o espaço público mais importante de Caicó, 

pois é o que apresenta maior diversidade de atrativos.  

À Praça do CDS foi atribuída à importância de ser um espaço propicio à prática 

desportiva, pois seu espaço bastante amplo e aberto permite a prática de diferentes atividades 

e esportes. Pelo fato de ser próxima a alguns bairros distantes do centro, essa praça acaba por 

atrair essa população, sendo o lugar de lazer mais próximo de suas residências. A Praça do 

CDS possui importância histórica, pois está relacionada ao Colégio Diocesano Seridoense, a 

Radio Rural e a Igreja de São José, que são três importantes edifícios da cidade.  

A maioria dos entrevistados também conhece ou tem algum amigo que trabalha na 

praça. Ou seja, mantêm laços de sociabilidades com os grupos e as pessoas que comungam do 

mesmo espaço, sejam vizinhos, alunos do CDS, vendedores ambulantes ou trabalhadores dos 

quiosques.  

Neste quesito, as sociabilidades da Praça Dom José Delgado foram moldadas ao 

longo do tempo. Os entrevistados alegam que antigamente a praça era mais movimentada, 

tinha uma dinâmica e uma importância maior para Caicó, pois nela era realizado o Carnaval 

da cidade, além de sediar grandes feiras e eventos. Contudo, à medida que estes eventos 

migraram para outros espaços públicos da cidade, a praça ficou esquecida tanto pelo Poder 

Público, quanto por uma parcela dos antigos frequentadores.  

Sobre a sua história, os entrevistados relataram que antes de existir a praça, o lugar 

era o Açude da Independência, e que, com a construção do CDS, houve mais tarde a 

necessidade de transformação deste espaço, sendo construída a então a praça que fez 

homenagem ao primeiro bispo de Caicó (Dom José Delgado). Foi destacado também que o 

espaço era bastante utilizado para caminhadas, mas que hoje as pessoas preferem ir para a Ilha 

de Santana. 

Com o passar dos anos a praça sofreu muitas alterações em sua morfologia. Hoje se 

apresenta totalmente degradada, de modo que a maioria dos entrevistados afirmou que a 

prefeitura municipal não cuida bem da Praça Dom José Delgado, mencionaram também que 

as praças mais bem cuidadas de Caicó são: a Praça da Alimentação e a Ilha de Santana, sendo 

que as demais se encontram em estado de abandono semelhante a do CDS. 
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Mesmo apresentando-se muito degradada, os frequentadores da Praça do CDS 

mencionaram que esta ainda possui alguns atrativos como: os quiosques (com seus telões), a 

quadra de areia, as poucas árvores do ambiente, o fato de ser uma praça ampla e central e, 

sobretudo a sociabilidade entre pessoas que ainda frequentam o ambiente, como os vizinhos, 

os estudantes do CDS entre outros. Porém, a maioria acha a Ilha de Santana, seguida pela 

Praça da Alimentação, os espaços públicos mais agradáveis de Caicó. 

Por apresentar-se muito degradada, muitas sugestões de melhoria da praça foram 

apontadas, a principal, no que diz respeito à realização de uma grande reforma, sugerindo que 

fosse ampliada a área de lazer, com a criação de parque infantil, arborização, melhoria na 

limpeza e manutenção e, principalmente, a colocação de mais seguranças no local. 

Antigamente a praça tinha muita areia em seu pátio central, depois a cercaram e 

construíram as rampas e balaustradas. Com o tempo, o lugar tornou-se uma praça desportiva e 

posteriormente instalaram os banheiros e quiosques dando multifuncionalidade ao lugar, 

porém já faz muito tempo que essas reformas aconteceram. A praça precisa de uma nova 

transformação, precisa se tornar mais atrativa para que mais grupos possam desfrutar e 

ampliar as suas territorialidades.  

No que se refere aos principais acontecimentos que a memória dos entrevistados 

relatam, sobretudo os relacionados aos eventos que eram realizados na praça antigamente, 

como o Carnaval e o São João, houve um relato que destacou a presença de um circo que, 

periodicamente vem à praça, mas que deixa muita sujeira quando vai embora. Neste caso os 

frequentadores não são a favor de que a praça sirva de lugar para a instalação do circo.  

Havia um louco que era um personagem marcante da praça, ele andava por ela 

perturbando as pessoas e muitas tinham medo dele, sempre procuravam evitá-lo quando 

estavam no local. Um entrevistado destaca que quando teve um evento evangélico na praça, 

esta ficou com uma energia bem diferente, mas que fica muito triste que um ambiente como o 

da praça seja frequentado por tantos drogados, o que demostra o descaso da prefeitura com o 

local. 

As opiniões manifestadas sobre os quiosques da Praça do CDS são bastante variadas. 

Alguns entrevistados olham os quiosques de forma positiva, pois salientam que estes acabam 

sendo mais uma opção de lazer para a praça, são ótimos lugares para assistir a jogos e 

conversar com os amigos, proporcionar renda para as pessoas que trabalham e dependem 

deles. Destacam que se não fosse por eles, a praça estaria totalmente abandonada.  Sendo 
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assim, os quiosques mais citados foram: Pit lanches, Bobo Lanches e o quiosque Ki-delícia 

(Fig. 22).  

Em contrapartida, alguns entrevistados afirmam que não concordam com a presença 

destes quiosques, pois são feios e desorganizados, fazem barulho e estão num espaço público 

que deveria ser de todos, e que estes deveriam ser urbanizados como os da Praça José 

Augusto. Ou seja, a presença dos quiosques desagrada alguns frequentadores da Praça do 

CDS. Há embate quanto às opiniões sobre o território da praça, esta aparece como um 

território disputado por grupos que possuem interesses diversos, mas sabem conviver 

cotidianamente na praça. 

 

FIGURA 22 – Vista parcial dos quiosques da Praça do CDS. 

 

                                                                                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A Praça do CDS é uma das principais praças de consumo em Caicó. Ela oferece uma 

variedade de atividades ligadas ao lazer, mas também contêm as territorialidades promovidas 

pelo capital local. Deste modo, ela possui diversos quiosques que comercializam alimentos e 

bebidas como: churrasco (espetinho), lanches, sopas, cerveja, água etc. Neste ponto, a 

variedade oferecida pelos quiosques não é tão grande como da Praça José Augusto, mas 

possui grande importância para os grupos que preferem consumir neste local. A esse respeito, 

o gasto médio dos frequentadores situa-se na casa dos 10 reais.  
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  TABELA 03 – Gastos médios dos usuários em cada ida à Praça Dom José Delgado. 

Gastos em reais ($) Quantidade de pessoas 

0 – 10 9 

10 – 20 4 

30 – 40 2 
                                                                    Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Apesar de grande parte dos entrevistados conhecerem os vendedores ambulantes e os 

donos de quiosques da Praça do CDS, apenas alguns vendedores ambulantes aparecem como 

mais populares entre o público frequentador da praça, como o Sr. Leônildes, que vende doces 

e salgados em frente ao colégio CDS há muitos anos, sendo este muito popular entre os 

alunos. As sociabilidades neste quesito são estabelecidas entre grupos distintos, mas que por 

causa da convivência na praça, são construídas cotidianamente.  

Em relação aos eventos, a maioria dos entrevistados mostra-se a favor da realização. 

Contudo salientam que a praça atualmente dispõe de uma estrutura muito precária, que caso 

fosse reformada talvez pudesse agradar mais as pessoas que participam de eventos no local. 

Durante a realização de eventos, muitas mudanças ocorrem na praça como: intensificação do 

movimento de pessoas diferentes, aumento do barulho, aumento da sujeira e conforme alguns 

entrevistados, aumento dos usuários de drogas no local. É preciso, portanto, que o território 

seja fisicamente remodelado para que novas territorialidades possam ser florescidas no local. 

 

FIGURA 23 – Principais territorializações dos grupos e agregados sociais da Praça do CDS. 

 
                                                                                                      Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 
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3.3 TERRITÓRIO E ECONOMIA: A DIMENSÃO DO CONSUMO NAS PRAÇAS 

PÚBLICAS CAICOENSES 

 

Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias 

sociológicas para os brasileiros, estou afirmando que, entre nós, 

estas palavras não designam simplesmente espaços geográficos 
ou coisas físicas comensuráveis, mas acima de tudo entidades 

morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de 

positividades, domínios culturais institucionalizados e, por 
causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, 

orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas e 

inspiradas. (DA MATTA, 1997, p.15). 

 

As duas esferas sociológicas apontadas por Da Matta (1997), como esferas 

estruturadoras das relações sociais citadinas, são essencialmente geográficas. Podemos então, 

atribuir essa dimensão geográfica aos territórios. Estes são formados e distinguidos nas 

peculiaridades de cada esfera, remetendo a códigos, normas e signos próprios e 

interconectados. Portanto, a casa e a rua ou a esfera pública e a privada, refletem de maneiras 

particulares as dinâmicas da sociedade urbana, sendo tarefa neste momento, refletir sobre o 

impacto das mudanças ocorridas nestas duas esferas, no âmbito do espaço público, em 

específico a praça pública.  

Um aspecto que cabe destacar nesse ponto é a presença da esfera do mercado 

atuando significativamente na nova conjuntura do espaço público
17

. Ele se realiza a partir da 

esfera privada, que toma o espaço público como lócus da sua reprodução, instalando um 

paradoxo. É essa dimensão mercadológica (econômica) que tentaremos compreender no seio 

da praça pública.  

É de conhecimento geral, que o comércio (no sentido de trocas de produtos) e as 

cidades, estiveram interligados desde os tempos mais antigos. As atividades econômicas 

(comércio, indústria, serviços, entre outras) sempre tiveram lugar de destaque nas cidades, 

possuindo como epicentro o mercado. Elas contribuíram tanto para o desenvolvimento 

urbano, quanto para a manutenção dos sistemas econômicos vigente, atualmente marcado pelo 

sistema capitalista. 

A dimensão econômica das cidades, assim como as demais dimensões (social, 

política, cultural, identitária e simbólica) apoia-se nas duas principais esferas estruturantes da 

sociedade urbana: a esfera pública (da coletividade, da publicidade, do bem público); e a 

                                                             
17 A esfera do mercado sempre esteve presente configuração da praça, seu auge foi no período colonial. Contudo, 

foi retomada de forma mais contundente nas praças contemporâneas.  
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esfera privada (da família, da intimidade, da propriedade privativa) (HABERMAS, 1984). Ou 

seja: “À esfera do mercado chamamos de esfera privada; à esfera da família, como cerne da 

esfera privada, chamamos de esfera íntima. Esta crê ser independente daquela, quando na 

verdade está profundamente envolvida nas necessidades do mercado” (idem, 2003, p. 73). 

Se o público é, sobretudo, social, ele contêm antes de tudo as representações das 

relações de produção, que por sua vez, enquadram as “relações de poder, nos espaços 

públicos”... (SERPA, 2007, p. 19). Contudo, foi a partir da cidade industrial
18

 que a economia 

assumiu o papel de ser um dos principais estruturadores das relações do cotidiano urbano e 

das manifestações de sociabilidade nos espaços públicos. 

Portanto, não podemos ignorar essa dimensão tão forte e presente na sociedade 

urbana como um todo, mas também, não podemos fazer vistas grossas as suas formas de 

manifestação nos espaços da cidade. O interesse parte da compreensão da dinâmica 

econômica presente nas praças públicas caicoenses no contexto atual. Esta dinâmica deu 

novos contornos a divisão urbana clássica entre territórios públicos e privados, constituindo-

se como uma nova problemática aos estudos que visam compreender o cotidiano dos 

territórios intra-urbanos.  

Para Lefebvre (1999), as cidades passaram por longos períodos dominados por 

ideologias que marcavam as respectivas épocas; primeiramente, a cidade da antiguidade fora 

marcada pela política, tendo em vista o momento de estabelecimento da democracia como 

principal forma de governo, cuja imagem, centrava-se na Ágora (especialmente nas cidades 

dominadas pela Grécia). 

Posteriormente, a cidade assume o papel de ser o principal centro comercial, 

desenvolvendo-se ancorada na produção e na distribuição de mercadorias, esse contexto foi 

sinalizado pela existência da cidade mercantil (idem, 1999); e finalmente, este último modelo 

foi sucedido pelo da cidade industrial, cuja principal característica foi o reconhecimento da 

existência de uma sociedade urbana, ou simplesmente pelo urbano, que está presente até os 

dias atuais. Esse modelo de cidade ancora-se nas formas de produção (capitalismo) e nas 

relações desencadeadas a partir do fenômeno da industrialização.  

Neste sentido, o processo de industrialização, aliado aos processos de globalização e 

mundialização da sociedade (SANTOS, 2010), resultou em diversos fenômenos urbanos, 

como a metropolização, a gentrificação, e a macrocefalia urbana, gerando consequentemente, 

                                                             
18 Conforme (Lefebvre, 1999), a cidade industrial culminou a partir do advento da revolução industrial em sua 

expansão no espaço urbano, transformando a sociedade em sociedade urbana.  
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modos de vida mais cosmopolitas e fragmentados. Neste sentido, concordamos com Arroyo 

(2007, p. 6) quando diz que: 

 

A cidade contemporânea como fenômeno histórico que se especifica em 

nossas cidades, fica determinada pelas tendências próprias da mundialização 

(capitalismo transnacional de base pós-industrial, modo informacional de 
produção, recolhimento da subjetividade) que caracterizam a condição 

contemporânea da vida urbana, com efeitos particulares segundo o caso que 

se considere.  

 

 Contudo, é preciso pontuar que atualmente, as cidades médias também têm passado 

por processos semelhantes. Algumas cidades começaram a apresentar modos de vida mais 

cosmopolitas e fragmentados inspiradas nos processos em cursos das grandes cidades. A 

criação de novos espaços de lazer (Shopping Center, cinemas, praças e parques públicos em 

condomínios fechados, entre outros) acabou por substituir as antigas vivências e 

sociabilidades estabelecidas, sobretudo, pelos tradicionais espaços públicos da cidade, como 

as praças e os parques públicos.  

Esse contexto foi observado por Silvestre (2005, 2005, p. 36) na cidade de Ribeirão 

Preto/SP, quando constatou que: “Nos últimos tempos as praças públicas perderam [...] a 

atratividade exercida para a população, tendo em vista a disseminação de novos padrões de 

consumo e lazer representados, sobretudo pelos shoppings centers e pela televisão”. 

Podemos inferir ainda, que os espaços privados de uso comum vestem-se sob o 

manto da proteção e da segurança, reafirmando a ideia de que os espaços públicos tradicionais 

estão marcados pela violência e pelo medo. Pois, conforme nos alerta Silva & Souza (2006, 

p.175), pode-se considerar que esses espaços fechados representam um “simulacro da 

condição de cidadania”, uma vez que tentam reproduzir, em uma esfera privada, os espaços 

públicos da cidade, em detrimento dos mesmos – abertos e inseguros. 

Para Da Matta (1997, p. 32), nas cidades brasileiras, a demarcação espacial (e social) 

se faz sempre no sentido de uma gradação ou hierarquia entre o centro e a periferia, o dentro e 

o fora. Ou seja, os espaços públicos que são dotados de visibilidade nas cidades, geralmente 

reconfiguram a região central ou as áreas nobres que se desenvolvem no seu entorno. Serpa 

(2007, p. 42), aponta que esses espaços públicos servem a valorização imobiliária e a 

revitalização/requalificação de bairros em crise. 

Entretanto, é preciso salientar que na maioria das cidades medianas, lugares como as 

praças e os parques públicos, possuem importância histórica, política e/ou religiosa, 

exercendo naturalmente uma atratividade, no sentido de se apresentarem como espaços de 
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lazer e sociabilidades. Contudo, mesmo possuindo grande significado para a construção da 

identidade da cidade, muitos espaços públicos são constantemente reformados e/ou destruídos 

sem o consenso da população, apenas para servir de estandarte das ações da esfera política. 

Talvez, seja por tal característica, a de grande visibilidade, que alguns espaços públicos, como 

o da praça, servem de lugar de ostentação do Poder Público. A respeito deste espetáculo, Da 

Matta (1997, p. 44), pontua que:  

 

Não é preciso especular muito para descobrir que temos espaços concebidos 

como eternos e transitórios, legais e mágicos, individualizados e coletivos. 
Tudo o que diz respeito ao poder político é, na nossa sociedade, conotado 

como duradouro ou eterno e marcado pelos monumentos e palácios. O poder 

como ordenador supremo de um mundo penetrado por todo tipo de conflito 

situa-se naqueles espaços de confluência do tempo e das unidades sociais 
contraditórias ou problemáticas. Assim, nas cidades ocidentais, as praças e 

adros (que configuram espaços abertos e necessariamente públicos) servem 

de foco para a relação estrutural entre o indivíduo (o líder, o santo, o 
messias, o chefe da igreja ou do governo) e o “povo”, a “massa”, a 

coletividade que lhe é oposta e o complementa. Servem também como ponto 

de encontro entre alguém que interpreta (ou inventa) uma mensagem e a 

multidão que a recebe e cristaliza em um drama que sugere ser a sociedade 
algo inventado pelo indivíduo, que nestes momentos, passa sua verdade para 

a massa. Tais zonas também assumem a mediação de temporalidades 

diferenciadas e certamente problemáticas, pois uma coisa é o tempo da 
pessoa e da biografia individual com sua fragilidade e contundente finitude; 

outra coisa, porém, é o mistério da história e da continuidade da sociedade 

que, conforme nos disse sabiamente Durkheim, existe antes de nós e 
continuará existindo depois...  

 

Sendo assim, ao situarmos Caicó nesta discussão, logo somos remetidos à 

compreensão dos espaços públicos desta cidade na atualidade. Apesar de não ser considerada 

uma cidade média pela maioria das instituições que definem os critérios que estabelecem a tal 

classificação, Caicó apresenta dinâmica urbana que a difere das demais cidades do seu 

entorno, principalmente por possuir instituições, atividade comercial expressiva e serviços 

que a tornam polo para as demais cidades da região (MORAIS, 1999). 

Neste aspecto, os habitantes da cidade de Caicó dispõem de um cotidiano 

diferenciado das grandes cidades, mas também, em contrapartida, das pequenas cidades; tanto 

pela configuração dos seus espaços públicos, quanto pelas formas de vivência nestes espaços, 

gerando as singularidades. Esse fenômeno, caminha na direção da interconexão dos lugares 

no contexto da globalização e mundialização da economia “... pois ao mesmo tempo em que a 

singularidade garante configurações únicas, os lugares estão em interação, graças à atuação 
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das forças motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal (o capitalismo) 

(SANTOS, 1996).  

Na ausência de Shopping Center e Cinema, as opções de lazer de Caicó estão 

restritas aos balneários da cidade (que margeiam o açude Itans
19

), os restaurantes e as praças 

públicas, demonstrando a grande importância assumida pelos espaços públicos centrais no 

cotidiano dos habitantes da cidade. Em outras palavras, isto tem a ver com: 

 

As transformações ocorridas na sociedade industrial ampliam-se refletindo e 

alcançando o âmbito das cidades, de modo que, a história das cidades é 
fomentada pela interação e atuação dos atores urbanos através do 

compartilhamento de experiências coletivas nos espaços públicos e privados. 

(SILVA e SOUZA, 2006, p. 171). 

 

O modelo de cidade industrial que sobrepõe à maioria das cidades do mundo 

Ocidental deposita nos espaços públicos o compartilhamento das experiências coletivas da 

sociedade urbana, mesmo que se reconheça o novo rearranjo destes espaços públicos no 

âmbito da cidade contemporânea. Conforme Serpa (2007, p. 26), a palavra de ordem é 

“investir em espaços públicos visíveis”, sobretudo em espaços centrais e turísticos, graças às 

parcerias entre os poderes públicos e as empresas privadas.  

No caso de Caicó, os dois espaços públicos que mais se aproximam dessa 

visibilidade, apontada como características dos espaços públicos da atualidade são: a Ilha de 

Santana e a Praça José Augusto. Embora tenham sido concebidas pelo poder público, foram 

pensadas com vistas à exploração comercial pelo setor privado. Os espaços citados embebem-

se de uma arquitetura diferenciada, no intuito de criar monumentos visíveis na Área Central 

da cidade e consequentemente fortalecer os fluxos turísticos. Para Lynch (1980), a forma do 

espaço denota o momento de sua apropriação, pois existe uma relação recíproca que 

determina o espaço. No caso, as novas formas assumidas por estes espaços públicos. 

Estes espaços encontram-se no limiar do público e do privado, pois apresentam 

elementos de apropriação e uso que podem ser situados nestas duas esferas. Por este aspecto, 

embora Gomes (2002, p.160) afirme que “os atributos de um espaço público são aqueles que 

têm uma relação direta com a vida pública” parece-nos que a sentença não é de entendimento 

tão simples, tendo em vista que muitos espaços públicos de hoje, são concebidos para 

exploração (uso) também da iniciativa privada, pondo em cheque a sua tradicional definição 

                                                             
19 Trata-se de um açude com capacidade para 82 milhões de milhões de m³de água, construído em Caicó nos 

anos 30 do século passado. É um reservatório de importância para a cidade, além de abastecer grande parte das 

residências do núcleo urbano, ele alimenta também uma piscicultura e vários balneários e clubes próximos. 
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de livre acesso e espaço de circulação de todos. Para entendermos melhor essa disposição 

vejamos: 

 

A necessidade de distinguir o público do privado, passa pelas mudanças que 

os espaços públicos estão a sofrer fruto das alterações nas formas de 

consumo, onde estão necessariamente implícitos os centros comerciais que 
de algum modo se prendem com a privatização. As politicas urbanas de 

intervenção, tem supra influência nestas mudanças estruturais da dimensão 

social do espaço público, pois para além de fomentarem a proliferação destes 
espaços, reduzem a qualificação dos espaços públicos a meros sobejos da 

urbanização, ou então atuam vinculados a um “zoneamento” de intervenção 

estratégica (NARCISO, 2009, p. 268). 

 

 Alguns espaços públicos caicoenses estão carregados de pressupostos da esfera do 

mercado em seu processo de expansão no espaço urbano (Ilha de Santana, Praça da 

Alimentação e Praça do CDS, esta última em menor proporção). 

Embora tenhamos que reconhecer que o comércio se apropriou destes espaços 

públicos, este não atua a serviço de grandes corporações. É preciso vislumbrar que, mesmo 

tendo sido concebido por pequenas empresas ou grupos familiares, estes espaços continuam 

sendo apropriados para obtenção de renda. Essa renda é obtida a partir do consumo de uma 

população (público), que usa o espaço público para um tipo de lazer que está totalmente 

vinculado à lógica do consumo. É interessante refletir sobre os impactos desse tipo de 

atividade nas praças públicas da cidade. 

Sobre a apropriação privada dos espaços comuns da cidade, Gomes (2002, p. 176) 

sublinha que:  

Trata-se de um processo muito amplo, complexo e com manifestações e 
aspectos bastante variados. De fato, sua magnitude pode compreender desde 

uma simples ocupação da calçada até o fechamento de ruas ou de bairros 

inteiros. Sua manifestação pode ocorrer por meio de estruturas fixas, mas 
também pode ser uma ocupação veiculada por instrumentos bem mais sutis e 

simbólicos. 

 

Neste sentido, há certa complexidade que envolve os processos de apropriação 

privativa dos espaços públicos, sendo esta evidenciada pelas inúmeras formas de uso dos 

espaços comuns, em especial pela geração de renda. Essa apropriação pode ocorrer das mais 

variadas formas e densidades, desde a apropriação feita por um simples vendedor ambulante, 

que frequenta aleatoriamente os diferentes lugares do espaço público em diferentes 

temporalidades, ou até mesmo, a apropriação feita por um quiosque instalado nas cercanias da 
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praça, ou ainda pelos “flanelinhas”, que privatizam as vias públicas prestando o serviço de 

“pastoradores de veículos”.  

Em todos os casos, há apropriação privativa dos espaços públicos, ainda que alguns 

grupos atuem no âmbito da legalidade, outros agem na informalidade. Sobre este último 

aspecto, temos a seguinte disposição: 

 

Esse chamado setor informal se desenvolve quase sempre nos locais 

públicos de maior circulação ou de grande valorização comercial e se 
estabelece como um meio de explorar uma certa atividade sobre uma área 

que, em princípio, deveria ser de livre acesso a todos. O livre acesso 

pressupõe a não exclusividade de ninguém ou de nenhum uso diferente 
daqueles que são os de interesse comum. Na prática, no entanto, o que 

ocorre é uma apropriação desses espaços (GOMES, 2002, p. 177). 

 

Por outro lado não são apenas as apropriações informais que se fazem presentes nos 

espaços públicos. Conforme Gomes (2002, p. 179), “a partir dos anos 80, por exemplo, atrás 

de um discurso que se manifestava contra o sentimento de insegurança, uma verdadeira 

corrida pela ocupação das calçadas foi lançada pelos prédios residenciais da área mais 

valorizada da cidade...” Além destes, restaurantes, pizzarias, bares e estabelecimentos 

comerciais entre outros, também fizeram corrida rumo à ocupação dos espaços públicos sob o 

rótulo da legalidade, já que não foram freados pelo Poder Público. Estes estabelecimentos, 

geralmente propagam a ideia de que estão oferecendo serviços de bem-estar à população, pois 

partem do pressuposto de que: 

 

O homem público procura se reproduzir em um espaço privado, ou ainda, 

espaço público é recriado em esferas menores e privativas. Recusa-se dessa 

maneira a conviver dentro de uma sociedade variada e multifacetada. 

Confunde-se sociedade com homogeneidade. Os limites do respeito às regras 
e a possibilidade de coabitação e convivência social são correlacionados aos 

níveis de renda que permitem o acesso a esse tipo de espaço seletivo e 

controlado, limpo e regulado, que se opõe figurativamente ao verdadeiro 
espaço da rua – público, aberto e insegura, sujo e anárquico (GOMES, 2002, 

p. 187). 

 

Sendo assim, por menor que pareça o tipo de apropriação privada dos espaços em 

comum, é preciso ficar claro que esta fere diretamente os princípios que regem a concepção 

de tal espaço. Entretanto, alguns atores trabalham na perspectiva de que os espaços públicos, 

afora serem espaços abertos e de uso coletivo pertencem ao Poder Público (seja ele Federal, 

Estadual ou Municipal, no caso do Brasil). Neste caso, sobre o espaço público como lócus de 
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reprodução da esfera pública, encontra-se a mercê da ação do Poder Político, conforme 

analisa Habermas (1984, p. 93): 

 

A esfera pública com a atuação política passa a ter o status normativo de um 

órgão de auto-mediação da sociedade burguesa com um poder estatal que 

corresponda as suas necessidades. O pressuposto social desta esfera pública 
“desenvolvida” é um mercado tendencialmente liberado, que faz da troca na 

esfera da reprodução social, a medida do possível, um assunto particular das 

pessoas privadas em si, completando assim, finalmente, a privatização da 
sociedade burguesa.  

 

Para o autor, a esfera pública de atuação do estatal, utiliza o Poder Público para fazer 

a mediação entre as suas necessidades e as necessidades da classe burguesa (sobretudo as 

necessidades de consumo).  Sendo assim, o espaço público acaba por ser o lócus de 

reprodução do mercado, servindo à sua expansão a partir do fornecimento de uma 

infraestrutura. Lembrando ainda, que essa esfera pública burguesa pode ser compreendida 

como a esfera das pessoas privadas reunidas em público e com interesses em comum. Essas 

pessoas reivindicam a esfera pública que é regulamentada pela autoridade, ao mesmo tempo, 

atuam contra essa autoridade, à medida que há interesse nas leis que regem o intercâmbio de 

mercadorias desta esfera fundamentalmente privada (HABERMAS, 1984, p. 42). 

Por este prisma, torna-se possível compreender o porquê do mercado sempre 

encontrar respaldo do Poder Público no seu processo de expansão nos espaços públicos 

(praças, parques, ruas e calçadões). Neste caso, grande parte dos projetos e obras de grande 

visibilidade nos espaços públicos possui sempre uma intencionalidade por detrás do discurso, 

que difunde a ideia de ampliação das opções de lazer para a população, que nada mais é do 

que uma estratégia de reprodução do capital, conforme demostra Narciso (2009, p. 268): 

 

O caso dos projetos de renovação urbana em que se dá grande ênfase ao 

espaço público, não é mais do que uma estratégia de acumulação de capital e 

um modo da reprodução capitalista contemporâneo subjacente às ações do 
poder público e da iniciativa privada, instituindo-se através da produção-

consumo. Este tipo de atitudes tem forçosamente implicações na forma dos 

espaços. Reduzem-se aspectos como a acessibilidade, visibilidade e 
funcionalidade, pois implicitamente surgem outras demandas nas vivências 

dos espaços. 

 

Entretanto, precisamos reconhecer que os espaços públicos além de serem 

importantes territórios de expansão do mercado, também se constituem enquanto lugares para 

os grupos sociais que o praticam, que usam as praças, as ruas e os parques públicos 
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cotidianamente. A criação de lugares tem a ver com as singularidades e especificidades 

contidas em cada espaço deste, constituindo territórios como os da praça, que permitem 

múltiplos usos e experiências de convívio, sociabilidade e passeio livre, tanto para o 

transeunte quando para o consumidor.  

Sobre este último, é possível inferir que se trata do produto resultante das 

transformações ocorridas nas praças públicas da cidade contemporânea. Conforme Silva e 

Souza (2006), as praças antigamente eram o lugar do encontro espontâneo entre pessoas, 

havendo promoção de atividades lúdicas e de lazer, mas “com a revolução da tecnologia, os 

espaços da cidade também se modificaram, incorporando novas tendências arquitetônicas 

aglutinadas às formas passadas, existentes” (idem, 2006, p. 172). 

No entanto, como sublinha Santos (1996, p.34), “quanto mais os lugares se 

mundializam, mas se tornam singulares e específicos, isto é, ‘únicos’”. E neste sentido é 

possível traçar um perfil das praças públicas na contemporaneidade, pois se reconhece que as: 

Praças se transformaram assim em grandes mercados, e as principais ruas da 
cidade tornaram-se estreitas, pois restam apenas pequenas passagens para os 

transeuntes. Os lugares da vida pública, da deambulação, do passeio, do 

espetáculo da coabitação, da ideia de via urbana, que construíram os grandes 
projetos urbanísticos do final do século XIX e começo do XX, desaparecem, 

dando lugar a um emaranhado de balcões de mercadorias. A dimensão do 

homem público se estreita, restringindo-se a um mero passante ou no 
máximo se limitando a um eventual consumidor (GOMES, 2002, p. 178).  

 

Esta limitação do uso das praças públicas está relacionada, em especial, ao processo 

de recuo de cidadania (idem, 2002). Neste caso, a nova configuração assumida pelos espaços 

públicos para atender aos interesses do mercado, quer seja a partir de empresas ou até mesmo 

do próprio estado, acabam por fomentar o fenômeno da exclusão. Quando os indivíduos não 

forem à praça para consumir algum produto oferecido pela iniciativa privada (do mercado), 

certamente estes não terão espaço para sua permanência, já que esta é condicionada pelo 

consumo. O espaço público diante da dissociação dos processos de acumulação do capital 

constituir-se-á enquanto um campo de forças multidirecionais e multicomplexas (SANTOS, 

1996, p. 34). 

Esse comportamento contribuiu para a formação de uma cultura do abandono deste 

tipo de espaço. As praças são requalificadas para outros usos (geralmente apoiados pela 

iniciativa privada para instalação de sua estrutura comercial, ou de entretenimento e lazer 

pago) passando a contar com um público, que certamente, não utilizará as outras praças que 

ainda não sofreram as novas intervenções.  
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Estes espaços abandonados pelo Poder Público são frequentados, geralmente por 

uma população de menor poder aquisitivo, ou até mesmo por praticantes de atividades ilícitas 

(consumo e tráfico de drogas, prostituição e pelo comércio informal). Em outras palavras: 

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 a 
característica fundamental, ou seja, a de terreno de convivência, associação 

social, encontro de diferentes, ou em uma palavra, espaço democrático. 

Desgaste, sujeira, desrespeito e invasões são, pois, algumas das 
características frequentes nesse tipo de espaço, sem que isso gere de fato 

uma reação efetiva da população (GOMES, 2002, p. 186). 

  

No caso da cidade de Caicó, algumas praças da Área Central foram alvo de interesses 

do Poder Público diante deste novo rearranjo dos espaços públicos, como a Ilha de Santana e 

a Praça José Augusto. Contudo, as demais praças ainda não foram vislumbradas como 

possíveis lugares de ampliação do capital, a não ser, eventualmente, quando no período das 

maiores festividades, quando alguns comerciantes e vendedores utilizam as praças para a 

venda dos seus produtos. Esse tipo de apropriação, como já ressaltado anteriormente, também 

contribui para a sobreposição do privado ao público nestes territórios. 

As apropriações que ocorrem nestes outros espaços são, principalmente, apropriações 

informais relacionadas ao comércio de bebidas, comidas e produtos piratas (CDs, DVDs), 

além dos demais tipos de apropriações cotidianas como: atividades físicas, passeios e 

momentos de descanso. Neste aspecto, os lugares das praças surgem como produtos de 

ambiguidade que se estendem a todas as relações sociais que envolvem o homem e o meio 

(NARCISO, 2009, p. 284). 

Muitas vezes essas apropriações se dão simultaneamente, desencadeando alguns 

conflitos, pois muitos frequentadores das praças se incomodam com a presença de vendedores 

ou outras formas de apropriação do território, principalmente pelo fato de que estes mudam 

temporariamente sua configuração. Alega-se que, dependendo do tipo de apropriação, as 

praças públicas perdem o sentido de serem espaços onde todos possam coabitar, possam ter o 

direito do passeio livre, sem que se sintam obrigados a consumir.  

Neste sentido, alguns grupos sociais apontam que os usos privados das praças 

públicas “limitam as condições e as possibilidades de uso [...], isto é, cada vez mais os 

espaços urbanos, transformados em mercadoria, são destinados à troca, o que significa que a 

apropriação e os modos de uso tendem a se subordinar (cada vez mais) ao mercado” 

(CARLOS, 2001, p. 200).  
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Portanto, o novo rearranjo assumido pela maioria dos espaços públicos da cidade 

contemporânea, sobretudo as praças e parques públicos, caminham na direção de um modelo 

gerado pelo sistema capitalista em sua fase atual, a de expansão do capital nas mais diversas 

dimensões da vida humana. Isto acaba gerando por consequência modos de vida urbanos cada 

vez mais padronizados, mais normatizados. Porém é preciso destacar que, em direção 

contrária, nas suas suturas, soergue novas formas de aproveitamento dos espaços comuns, 

resignificando a tradicional conceituação de espaço público. 
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4 – O TERRITÓRIO E SUA DIMENSÃO CULTURAL-SIMBÓLICA:  

SOBRE AS TERRITORIALIDADES DOS GRUPOS E AGREGADOS SOCIAIS NAS 

PRAÇAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO LAZER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

...Os signos do urbano são os signos da reunião: as coisas que 

permitem reunião (a rua e a superfície da rua, pedra, asfalto, 

calçada etc.) e as estipulações da reunião (praças, luzes etc.). O 

que evoca o urbano com mais força? A profusão das luzes, à 

noite, sobretudo quando se sobrevoa uma cidade – o fascínio 

das luzes, dos neons, anúncios luminosos, incitações de toda 

espécie – a acumulação simultânea da riqueza e dos signos. No 

entanto, no curso de sua realização, a concentração sempre 

enfraquece e se rompe. É preciso, então, um outro centro, uma 

periferia, um alhures. Um outro lugar e um lugar outro. Esse 

movimento, produzido pelo urbano, produz, por sua vez, o 

urbano. A criação se interrompe, mas, por sua vez, para criar. 

(LEFEBVRE, 1999, p. 109). 

 

Os signos da reunião apontados por Lefebvre (1999) no cenário urbano referem-se, 

sobretudo, aos espaços de sociabilidade, aos espaços de convivência na cidade. É, nestes 

lugares, que o cotidiano urbano ganha vida e se torna animado. Estes espaços são a cara e a 

própria essência da sociedade urbana. 

Verifica-se que hoje em dia, esses lugares de reunião configuram-se, muitas vezes, 

apenas como local de passagem, de trânsito, de tráfego de pessoas e não mais, como lugares 

de permanência e de convívio. Seguindo essa nuance, torna-se compreensível o desejo de 

recuperar e de reavivar estes espaços públicos, como forma de revitalizar parte de uma cultura 

urbana perdida na contemporaneidade. 

Nosso objetivo neste capitulo é o de fazer um exame das territorialidades 

desenvolvidas nas praças públicas, observando as identidades e as relações de poder 

estabelecidas entre os grupos sociais, e neste sentido, discutir as territorialidades engendradas 

nas “praças públicas relacionadas ao lazer” na cidade de Caicó. Essas praças públicas situam-

se na região central da referida cidade, e foram por muito tempo os principais espaços de 

sociabilidade do núcleo urbano. 

A importância de compreender as territorialidades dos espaços públicos de uma 

cidade está relacionada à compreensão da cultura urbana como um todo, pois os indivíduos 

projetam no espaço suas acepções culturais a partir de relações identitárias, efetivando, a 

criação de territórios intra-urbanos.  

No primeiro tópico, a discussão ficará por conta da compreensão dos processos de 

formação e dissolução dos grupos sociais nos espaços públicos da cidade.  Esse processo 

possui uma dinâmica que se manifesta tanto individualmente, quanto coletivamente, a partir 

de um conjunto de ações, práticas e regras necessárias à sua reprodução no espaço, 
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produzindo o que a Geografia chama de territórios urbanos. Em seguida, partiremos para a 

apresentação e a análise das territorialidades da Praça de Santana, Praça do Rosário e Praça da 

Liberdade. Apontaremos os principais grupos que usam cotidianamente as praças. Traçaremos 

o perfil dos seus frequentadores e os limites temporais e espaciais de apropriação.  

Por último, faremos uma discussão da noção de identidade e de como esta se 

retroalimenta a partir de grupos e agregados sociais que se territorializam cotidianamente nas 

praças públicas da cidade. 

 

4.1 GRUPOS E AGREGADOS SOCIAIS: CONSTITUINDO UM PERFIL DOS 

FREQUENTADORES DAS PRAÇAS PÚBLICAS 

 

Primeiramente, apresenta-se a concepção de grupos sociais, baseada nas acepções 

trabalhadas por Jean-Paul Sartre, que definia: “o grupo nada mais é do que uma prática ativa e 

intencional de sujeitos humanos reunidos num conjunto” (BETTONI E ANDRADE, 2002, p. 

69). Deste modo, o agrupamento humano ganha força à medida que há a necessidade do 

homem de interagir com o outro e com o mundo, estabelecendo relações sociais que são 

fundamentais ao desenvolvimento do seu projeto de ser
20

.  

Sobre a construção do projeto de ser do homem (SARTRE, 2002), é importante 

ressaltar que está intimamente ligado ao processo de construção identitária dos sujeitos. 

Tenhamos claro que a identidade humana é construída a partir do reconhecimento da 

alteridade entre os sujeitos. Ela ganha força a partir da afirmação do eu (indivíduo) perante o 

outro (sociedade), num jogo dialético que só é possível de se realizar a partir da condição de 

liberdade própria do homem (Idem, 2001). Esse projeto de ser juntamente com a liberdade, 

lança os homens em direção à sociedade, numa relação mediada principalmente pela 

materialidade circundante (ibidem, 2002). 

A materialidade pode ser expressa, em outros termos, pela dimensão do prático-

inerte (tribidem, 2002), essa dimensão corresponde ao estado natural das coisas sem que haja 

ação sobre ela, “é um mundo objetivo que o homem ao nascer, encontra pronto e fixado por 

ações produzidas antes de sua existência” (BETTONI E ANDRADE, 2002, p. 69). Assim, o 

estabelecimento de relações entre os homens e as coisas aparece como uma manifestação da 

sua interdependência, atuando como uma necessidade própria do homem (SARTRE, 2002). 

                                                             
20 Projeto de ser, ver Sartre: O Ser e o nada (2001). 
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Cabe-nos fazer uma ressalva, a interdependência manifestada entre o homem e as 

coisas possui caráter puramente sociológico, configurando-se como um importante 

instrumento analítico à compreensão do comportamento humano no estabelecimento de 

relações sociais nas praças públicas, pressupondo que estas são precedidas por um meio 

anterior a sua própria existência, resultado de um processo histórico de construção da 

sociedade. Não confundamos essas formulações sociológicas com o determinismo impetrado 

por alguns leitores Ratzelianos, no qual, em termos grosseiros, as ações humanas são 

condicionadas pela existência de um meio natural.   

Retomando a questão da materialidade - que também é expressa em termos de espaço 

-, ressaltamos que possui a capacidade de manipular e ser manipulada pelas ações humanas, 

gerando um movimento caracterizado pela reciprocidade (MORAVIA, 1985, p. 106). Em 

direção bastante semelhante, Santos (2008a) afirma que a compreensão do espaço geográfico 

deve passar pela analise interdependente do “conjunto indissociável do sistema de objetos e 

do sistema de ações” (SANTOS, 2008a, p. 63), evidenciando o papel da interconexão destes 

elementos na composição do espaço geográfico. 

Neste quesito, a realidade concreta da sociedade se expressa em termos de 

materialidade (dimensão prático-inerte). Da mesma forma que esta é empreendida pela ação 

humana, concomitantemente atua como ameaça à si mesma, pois: “como sujeito cultural, o 

homem tem a possibilidade de viver ou de realizar uma cultura dialética que o distancia e o 

liberta da própria inércia material e natural” (MORAVIA, 1985, p. 109). A partir dessa 

situação, Betonni e Andrade (2002, p.70), aponta-nos que os indivíduos tendem a construir 

uma associação hostil, no intuito de combaterem a dinâmica serial instaurada. É desta 

associação hostil que emergem as formas elementares dos grupos sociais:  

 

O grupo, assim, surge a partir de uma relação espontânea contra a vida serial 

e se apresenta como uma organização livre de indivíduos, a qual se constitui 

como “negação” do coletivo na medida em que é uma agregação forçada 
pela situação dada, e contra ela. 

 

Neste sentido, contextualizaremos como se dá o processo de formação dos grupos 

sociais. Para tal, é preciso deixar claro que sua formação acontece como reação espontânea e 

imediata à impossibilidade de viver na situação de serialidade. Essa serialidade diz respeito ao 

comportamento (modo de ser) dos indivíduos quando estão agregados por relações formais 

extrínsecas e rotineiras, como, por exemplo: a espera de um ônibus, o horário de trabalho, 

compras no supermercado, abastecimento num posto de gasolina etc. (MORAVIA, 1985). 
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Sendo assim, podemos dizer que os grupos sociais se formam a partir de associação 

de indivíduos comungando de situações em comum, em determinado espaço e tempo, sob 

determinadas condições específicas. É o agrupamento humano com vistas a alcançar certa 

finalidade, que embora esteja alinhado de forma coletiva, permanece como negação do 

próprio coletivo, à medida que respeita a totalidade individual de cada sujeito. 

Retomando a questão dos grupos sociais no processo de territorialização das praças 

públicas, postulamos que os grupos sociais são os grandes responsáveis pela dinâmica e pelo 

movimento que transforma os espaços da cidade cotidianamente. Eles densificam as 

paisagens, num processo de apropriações e usos que animam os espaços públicos. Estes 

grupos surgem e se reinventam cotidianamente, ditando regras de convívio e sociabilidade, 

criando uma práxis comum que é necessária à sua manutenção:  

 

É a práxis que cria o grupo, o mantém e introduz nele sua primeira mudança 

interna. No momento da práxis de organização e expectativa, é o grupo que 

garante que cada ação separada seja uma ação comum ou, em outras 
palavras, é o grupo como uma realidade que produz a unidade da práxis 

comum (SARTRE, 2002, p. 418). 

 

Contudo, essa práxis comum necessária à formulação do grupo, não é suficiente para 

efetivar a sua própria integração, visto que a base do grupo fundamenta-se na individualidade 

de um conjunto de sujeitos que mesmo compartilhando momentaneamente de atitudes e 

valores comuns, encontram-se dispersos pelo espaço e pelo tempo, possuindo apenas como 

elo que os unem o espaço (território) e a situação. 

Para entender tal movimento, atentaremos ao fato de que os grupos sociais se 

formam e se dissolvem constantemente. Neste jogo, um conjunto de elementos e situações 

torna-se necessário à sua conservação. É preciso lançar mão de um projeto comum que una os 

integrantes de um grupo, mas também, ter a consciência da flexibilidade que envolve a sua 

formação. De modo que, o grupo não é concebido de forma fechada e estática, pois sugere 

abertura e movimento desde o momento inicial de sua constituição. A formação do grupo é 

um processo efêmero e fugaz:  

 

O grupo, apesar de motivado por esta práxis grupal, não pode existir como 

um "Ser-concreto", algo fixo e permanente, pois a liberdade aqui agrupada 

não possui nada de concreto que estabeleça o grupo em bases definitivas de 
existência. Uma vez conquistado o fim comum, o grupo sofre uma ameaça 

de dissolução: ele se dispersa enquanto práxis comum e cada integrante volta 

a sentir-se em práxis individual. Para conservar-se em atividade, o grupo 
deve lançar-se em novos projetos (BETONNI E ANDRADE, 2002, p. 71). 
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Em outras palavras, a formação, a permanência e a dissolução dos grupos sociais 

estão envolvidas em situações banais e corriqueiras do cotidiano, conformando 

territorialidades múltiplas nos espaços públicos. Entretanto, esse movimento é necessário à 

reprodução da vida pública na sociedade urbana moderna. Sem este movimento cotidiano, não 

haveria dinâmica nestes espaços, tornando-os enclaves mortos na cidade.   

Na luta diária pela sobrevivência do grupo, os indivíduos buscam táticas e estratégias 

que servem como armaduras contra as forças que ameaçam a sua dissolução. Apesar do 

cotidiano da cidade estar passando por constantes transformações, sejam dos espaços ou até 

mesmo das atitudes e valores da sociedade, o grupo sempre acaba por engendrar artifícios de 

adaptação à sua sobrevivência, pois: “dissolvido em inúmeras práticas individuais, o grupo 

agora encontra-se disperso no espaço e no tempo: seus membros estão distanciados e 

misturados com os não-agrupados, sofrendo a força dispersiva do Prático-Inerte” (BETONNI E 

ANDRADE, 2002, p. 72). 

Outra definição importante para a compreensão das territorialidades que se efetivam 

nos espaços públicos e que caminha em paralelo com a de Grupo Social, é a de Agregados 

Sociais. Essa forma de agrupamento sugere uma maior efemeridade e uma maior 

impessoalidade no tipo de relação estabelecida. Ela diz respeito à “reunião de pessoas com 

fraco sentimento grupal e frouxamente aglomeradas. Mesmo assim, conseguem manter entre 

si um mínimo de comunicação e de relações sociais, sendo as pessoas que dele participam 

relativamente anônimas” (OLIVEIRA, 2005, p. 67). 

Os grupos e os agregados sociais são as formas de agrupamento social típicos do 

espaço urbano da atualidade que empreendem ações e usos nos territórios urbanos. Eles se 

formam e se dissolvem constantemente num exercício de (re)construção cotidiana de suas 

territorialidades. 

No intuito de burlar as forças que ameaçam sua desintegração, os sujeitos 

participantes de um grupo ou agregado, de forma individual ou coletiva, promovem artifícios 

de (re)adequação ou (re)inserção à dinâmica que se expressa no lugar. Desenvolvem um 

conjunto de novas práticas e valores que passam a dar sentido às formas de apropriação do 

lugar, mesmo que os usos feitos outrora sejam totalmente ressignificados.  

Como exemplo, podemos citar o uso do espaço público para a prática de passeios 

(footing) ou piqueniques (antigamente, eram práticas bastante comuns nas praças públicas das 
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cidades), que hoje dão lugar às práticas desportivas e comerciais, demostrando claramente as 

novas propostas de utilização dos espaços públicos (ROBBA E MACEDO, 2003). 

As situações que forjam a criação de grupos sociais são bastante comuns no 

cotidiano dos ambientes urbanos. Diariamente, grandes contingentes populacionais 

desenvolvem inúmeras atividades responsáveis pela dinâmica política, econômica, social e 

cultural nos centros urbanos. Associadas a essas atividades estão as que dizem respeito ao 

lazer e ao entretenimento. Após incessantes jornadas de trabalho, a população busca por 

atividades que propiciem momentos de descanso e descontração.  

Em certa medida, os projetos de criação de parques, jardins e praças públicas 

atualmente, visam atender tanto aos anseios da população que busca por lazer e 

entretenimento, quando aos interesses de mercado, embora seja possível verificar a 

supremacia do último sobre o primeiro (idem, 2002).  

Sendo assim, uma variedade de grupos e agregados sociais se encontram espalhados 

pelos espaços públicos da cidade. Nas praças públicas da cidade de Caicó/RN é possível 

detectar os seguintes grupos: Vizinhos, Turistas, Crianças, Casais, Adolescentes, 

Comerciantes, Idosos, Vendedores Ambulantes, Consumidores em Geral, Donos de 

Lanchonetes/Quiosques, Moradores de Rua, Comunidade LGBTT
21

, Empregado na Praça, 

Trabalhador da Praça, Transeuntes, Universitários e Praticantes de atividades físicas. 

Lembrando que estes grupos não funcionam enquanto associações formais e/ou 

institucionalizadas, mas se caracterizam pela descontinuidade, individualidade e fugacidade 

nos processos de territorializações das praças públicas.  

 

4.2 DINÂMICAS DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS GRUPOS E AGREGADOS SOCIAIS 

NAS “PRAÇAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO LAZER” 

 

As praças que serão problematizadas a seguir (Praça de Santana, Praça do Rosário e 

Praça da Liberdade) formam o complexo histórico-cultural da cidade (MORAIS, 1999, p. 

257). Nas suas cercanias se localizam os principais edifícios públicos, religiosos e comerciais 

da cidade, a exemplo da Catedral de Santana, da Matriz do Rosário, do Prédio da Prefeitura 

Municipal, da Biblioteca Pública Municipal, do Mercado Público Antigo, da Cadeia Pública 

Municipal, entre outros. 

                                                             
21 A sigla LGBTT significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros. 
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Procederemos na sequência, à apresentação e a análise dos processos de 

territorialização das praças públicas do lazer na cidade de Caicó, no intuito de demonstrar as 

territorialidades dos principais grupos e agregados sociais constituídos cotidianamente nos 

territórios das praças públicas relacionadas ao lazer. Os dados apresentados referem-se às 

entrevistas semiestruturadas, observação e registros iconográficos das respectivas praças, em 

horários e dias alternados. 

 

4.2.1 Territorialidades da Praça de Santana 

 

A história da Praça Monsenhor Walfredo Gurgel, também conhecida como Praça de 

Sant’Anna, Praça da Matriz, Praça da Catedral ou Largo da Catedral, está intrinsecamente 

ligada à construção da Catedral de Santana (Fig. 24), templo maior da padroeira da cidade.  

 

                        FIGURA 24 – Antiga Igreja de Sant’Anna 

       

                                                  Fonte: Álbum Fotográfico de Caicó: ontem hoje, 1994. 

 

Alguns indícios apontam para a construção da atual Igreja de Santana (Fig. 25) a 

partir de 1748, ano de criação da Freguesia da Gloriosa Sant’Anna do Seridó. A construção da 

igreja teria sido empreendida pelo português Manoel Fernandes Jorge (MORAIS, 1999), 

tendo em vista a existência de uma primitiva capela em homenagem à Santana, que se 

localizava em terreno de difícil acesso - próximo ao Forte do Cuó 
22

. Desta forma, a nova 

                                                             
22 A Casa Forte do Cuó, diz respeito a uma fortificação construída no Sítio Penedo, por volta de 1683. Na época, 

fora travada uma guerra entre os indígenas locais e os exploradores que começavam a desbravar a região que 

hoje corresponde ao Seridó.  Este forte servia como posto de defesa das tropas de Antônio Albuquerque da 

Câmara, o então coronel sesmeiro que se encarregaria de ocupar os territórios das sesmarias interioranas da 
capitania do Rio Grande (CASADO, 2003). 

 
Figura 38 – Atual Catedral de Sant’Anna 
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igreja ganhou seus contornos atuais nas proximidades do rio Seridó e do Poço de Santana, 

mais precisamente no local onde crescia o Arraial do Queiquó (CASADO, 2003).  

 

                                   FIGURA 25 – Atual Catedral de Santana. 

 

 

 

Ao redor da nova igreja, a Povoação de Caicó ganhou contornos. No seu adro 

começava a surgir uma praça. Casarios e sobrados começavam a delinear o centro histórico da 

cidade, com destaque para o Sobrado do Senador Pe. Guerra, construção que inovou a 

arquitetura da cidade até então (LISBOA, 2003). 

A praça que se configurava no entorno da Catedral de Sant’Anna, chama-se 

atualmente Praça Monsenhor Walfredo Gurgel 
23

. Possui como limites, ao Norte: Rua Padre 

João Maria; ao Sul: Rua da Matriz; ao Leste: Catedral de Sant’Anna e Rua Pe. Sebastião; e a 

Oeste: Avenida Seridó. Esta é de grande importância histórica para Caicó, pois durante muito 

tempo foi a única praça pública do núcleo urbano, concentrando os principais eventos que 

ocorriam na cidade, como a procissão de Sant’anna, as missas e as passeatas políticas e 

religiosas.  

A Praça de Santana, além de possuir grande importância histórica para a cidade de 

Caicó, apresenta uma riqueza paisagística notória. A praça é coberta por grandes árvores que 

                                                             
23 Monsenhor Walfredo Gurgel foi um importante sacerdote, político e educador norte-rio-grandense, foi 
governador do referido estado entre os anos de 1966-1971, foi também um dos fundadores do Ginásio Diocesano 

Caicoense, importante centro educacional de Caicó (CASADO, 2003). 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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são responsáveis por projetar neste espaço sombras durante o dia. Espécies como a 

Tamarineira, Palmeiras Imperiais e alguns tipos de Roseiras se fazem muito presentes. Possui 

ainda um canteiro denominado Onézima Dantas dos Santos (Nezinha de Doda) que fica por 

detrás da Catedral de Santana.  

A praça possui o Arco do Triunfo (Fig. 26) em sua porção central. Este arco foi 

construído em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, cuja imagem passou pela cidade em 

1953, ganhando quatro anos mais tarde, um monumento em sua veneração. No ano de 1973, 

foi inaugurada na praça uma estátua do Monsenhor Walfredo Gurgel (Fig. 27), como forma 

de reconhecimento pela sua contribuição à cidade.  

 

 

      

 

 

     

A riqueza paisagística desta praça foi relatada por vários cronistas que publicaram 

suas vivências e lembranças de outrora nos espaços caicoenses. Essas crônicas estão nos 

Rastros Caicoenses (coleção “O Mossoroense”). Sobre a Praça de Santana, o cronista Rubens 

Santos relata que:  

 

[...] A Praça é universal na sua singularidade; não possui moradores e sim 

habitantes, fixos e enraizados como o tamarineiro de Aliete, venerável na sua 
imponência e antiguidade, que representam a tradição, a força a moral e a 

proteção oferecidas pelos habitantes desse oásis caicoense aos que se lhes 

chegam. A Praça possui igreja, a Matriz da cidade; sua área livre é mais 
arborizada da cidade, com árvores que purificam o ar, fazem descer o 

mercúrio dos termômetros, sombreiam o ambiente físico da Praça e ainda 

oferecem suas frondes para as comemorações promovidas pelos seus 

vizinhos das casas; a Praça também tem bancos que estrategicamente 
distribuídos ao longo e ao largo da Praça, proporcionam serventia para 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

FIGURA 26 – Arco do Triunfo. 

 
FIGURA 27 – Estátua do Monsenhor Walfredo 
Gurgel. 
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qualquer opção, do passeio ao papo, do namoro à farra (que normalmente 

arregimenta copos, tira gosto e bebida de varias casas e são arrumados e 

desarrumados pelos habitantes das varias casas); os jardins da Praça 
permanecem vivos e até belos, resistindo impávida e heroicamente aos tratos 

do jardineiro municipal e às escaramuças infantis dos herdeiros da Praça e 

das crianças alienígenas que ali aportam em algazarras de saúde e vitalidade 

[...]  (Rubens Santos, 1982). 

 

Neste relato, percebe-se certa nostalgia do caicoense Rubens Santos ao falar com 

vigor de suas lembranças da Praça de Santana. Cada detalhe da praça possui uma história que 

remete a uma memória recheada de “gostos, sons, cores e formas”, compondo um conjunto 

complexo do que era a praça, um lugar de sociabilidades, um lugar de experiências. Hoje, a 

praça continua com a sua função de ser um importante espaço de lazer e de sociabilidade da 

cidade. 

Neste sentido, procederemos à análise dos dados da pesquisa de campo para 

compreender as territorialidades estabelecidas pelos grupos e agregados sociais 

frequentadores da Praça de Santana na atualidade. Os dados discutidos a seguir, foram obtidos 

com base em 15 entrevistas semiestruturadas e no registro iconográfico do respectivo espaço 

público (Fig. 28) no mês de outubro de 2012. 

 

                        FIGURA 28 – Praça de Santana vista da Catedral, destaque para o Arco  

                        do Triunfo na parte central. 

 

                                                                         Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

  

O primeiro aspecto refere-se a faixa etária dos entrevistados, elemento que se torna 

bastante importante à medida que o fator idade é definidor de alguns grupos e agregados 

sociais, como o grupo de crianças, adolescentes e idosos. Neste sentido, o entrevistado mais 
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novo possui 15 anos de idade enquanto o mais idoso possui 72 anos, sendo possível verificar 

que a maior parte dos entrevistados situa-se numa faixa etária entre 43 anos, sobressaindo-se o 

grupo dos idosos (pessoas acima de 60 anos), conforme demostra o gráfico 14. Em relação ao 

estado civil, 47% dos entrevistados são casados, 40% solteiros e 13% viúvos; sendo que a 

maioria tem filhos. 

 

 GRÁFICO 14 – Faixa etária dos entrevistados da Praça de Santana. 

 

                                                                   Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Em termos de escolaridade, os frequentadores da Praça de Santana apresentam a 

seguinte disposição: 40% possuem o Ensino Médio completo, 33% possuem o Ensino 

Fundamental, 20% ainda não completaram o Ensino Fundamental e apenas 7% possuem 

Ensino Superior, conforme demonstra o gráfico 15: 

 

GRÁFICO 15 – Escolaridade dos entrevistados da Praça de Santana. 

 

                                                     Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

  

No quesito ocupações, a pesquisa mostrou que a maior parte dos entrevistados não 

está trabalhando, esse grupo corresponde aos aposentados, pensionistas, donas de casa e 
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adolescentes com menos de 20 anos. Por outro lado, uma parte considerável trabalha ou 

desenvolve algum tipo de atividade remunerada, correspondentes às seguintes ocupações: 

funcionário público, vendedor ambulante, bordadeira, costureira, empregada doméstica e 

trabalhador autônomo. Neste aspecto, apresentam remunerações variadas conforme mostra o 

gráfico 16. 

 

GRÁFICO 16 – Remuneração mensal dos entrevistados da Praça de Santana. 

 

                                                                             Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Em relação às origens dos entrevistados, verificamos que a maior parte é caicoense. 

Já os demais são originários de outras cidades, embora todos residam em Caicó. Quanto aos 

que nasceram em outros lugares, temos entrevistados naturais de cidades como: Natal, 

Timbaúba dos Batistas, São Fernando no Rio Grande do Norte, e Cuiabá no estado do Mato 

Grosso. Em relação aos bairros onde residem na cidade de Caicó, constatamos que a maioria 

reside no centro da cidade (muitos nas proximidades da Praça de Santana), e os demais 

residem no bairro Paraíba e no bairro Paulo VI.  

Levando em consideração o local de moradia dos frequentadores da Praça de 

Santana, podemos inferir quais são os principais meios de locomoção utilizados para o 

deslocamento destes até a praça. Como há predominância dos que moram no centro da cidade, 

a principal forma de locomoção é a pé, visto que os frequentadores aproveitam para passear 

pelo centro da cidade contemplando as demais praças da Área Central.  Há também os que 

residem nas proximidades da praça e por isso, vão a pé até a mesma. Os frequentadores que 

moram mais afastados da praça utilizam principalmente carro, moto ou bicicleta para seu 

translado até o respectivo espaço. As formas de acesso ao território, também configuram 

modos particulares de se territorializar na praça. 
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É interessante notar que, de acordo com a pesquisa, grande parte dos frequentadores 

da Praça de Santana vai até a mesma acompanhado de parentes e amigos. Os que vão à praça 

geralmente sozinhos, moram no seu entorno ou utilizam-na apenas como passagem até outros 

lugares próximos, parando para descansar nos seus bancos e sob a sombra dos grandes 

tamarineiros situados no coração da praça. 

No quesito temporalidades, é possível verificar que em todos os horários do dia, há a 

presença de pessoas na praça. Alguns grupos preferem frequentá-la durante o dia (garis, 

vizinhos e idosos), justamente para aproveitar as sombras das árvores projetadas no seu 

entremeio; outras preferem utilizá-la durante a noite, pois alegam que por causa da menor 

temperatura esta fica mais agradável. Este é o caso dos vizinhos que levam as crianças para 

brincar e ficam conversando nas calçadas e os casais de namorados que encontram nos bancos 

da praça lugares aconchegantes. 

Outro grupo que também faz mais uso da praça nos horários noturnos, sobretudo a 

partir da 21:00 horas, o grupo de adolescentes e jovens. Este grupo, muitas vezes é visto com 

certa desconfiança por parte de alguns vizinhos, pois alegam que neste horário a praça já não 

é tão segura e as pessoas que a frequentam, não podem ser consideradas pessoas de confiança. 

Assim, o tempo de permanência nas praças varia conforme o tipo de atividade que se 

propõe realizar nela. Neste caso, foi possível constatar que apenas um número reduzido de 

pessoas fica na praça menos de uma hora; a maior parte fica entre uma e duas horas; outra 

parte fica por mais de duas horas na praça, evidenciando que o espaço da praça permite a 

permanência dos grupos sociais que a utilizam para variadas práticas de lazer. 

Outra questão interessante referente à temporalidade nos usos da Praça de Santana, 

diz respeito à quantidade de vezes na semana que se frequenta o ambiente. Neste caso, temos 

a seguinte disposição: há predomínio dos grupos que frequentam a praça em todos os dias da 

semana; uma menor parte alega frequentar alternadamente, chegando a irem à praça entre 2 a 

5 vezes por semana. 

Em relação ao mês do ano de maior movimento, verificamos que os meses mais 

agradáveis de frequentar a praça, segundo os entrevistados, são os meses de julho (justamente 

por causa da Festa de Santana, maior evento realizado no local); fevereiro (por causa do 

Carnaval); e outubro, este último principalmente por causa da Festa do Rosário, (que embora 

seja realizada na Praça do Rosário, tem o aumento do movimento de pessoas que também é 

percebido na Praça de Santana). Outros meses que também foram citados são: maio, por causa 

da programação religiosa na Catedral de Santana; junho, por ser um dos meses de temperatura 
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mais amena do ano; e dezembro, este último por causa do clima de festividades natalinas e de 

réveillon. Em diferentes meses do ano, é possível perceber que as territorialidades florescidas 

na Praça de Santana são influenciadas pela dinâmica instaurada em épocas de eventos.   

A Praça de Santana possui uma importância muito grande para o lazer na cidade de 

Caicó. Apesar das modificações sofridas ao logo dos anos, esta ainda é um espaço que 

permite muitas práticas de sociabilidade, sendo evidenciada pelos tipos de atividades feitas 

nos seus microterritórios, como: trabalhar, conversar, olhar as crianças brincando, quando 

vem participar de alguma missa, passear, namorar, contemplar o verde da paisagem e 

observar as plantas, caminhar, limpar os canteiros, descansar, ler, beber com os amigos. Ou 

seja, a praça é um lugar animado, cheio de vida cotidiana, importante território da vida 

pública da cidade de Caicó. 

Assim, os variados tipos de atividades realizadas na praça acabam por delinear as 

suas territorialidades. Algumas pessoas preferem ficar sentadas nos bancos da praça, tendo 

preferência pelos que ficam próximos do Arco do Triunfo ou os do canteiro Nezinha Dantas; 

outras preferem ficar na sombra das árvores (Fig. 29), sobretudo as localizadas na porção Sul 

da praça; há ainda as que ficam em frente a suas casas, nas calçadas ou em cadeiras, no caso 

dos vizinhos. 

 

FIGURA 29 – Porção Sul da Praça de Santana. 

 

                                                                    Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Em termos de significados atribuídos à Praça de Santana pelos grupos de 

frequentadores, os mais citados foram que: a praça simboliza a homenagem feita ao 
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Monsenhor Walfredo Gurgel. Para outros, lembra as brincadeiras de infância; a praça 

significa também um lugar de descanso, de sossego; para alguns, é o local onde se ganha o 

pão de cada dia e por isso ela significa tudo; algum a apontam como um lugar muito 

agradável e bonito bom para se passar o tempo; um ótimo lugar de lazer. Há também os que 

atribuem ao espaço da praça à religiosidade a partir do Catolicismo. A entrevistada I. H. F (33 

anos), destacou que a praça possui um significado especial, pois foi onde começou a namorar 

o seu atual conjugue.  

Tendo em vista a tranquilidade de ficar na praça, a maioria dos frequentadores da 

Praça de Santana a consideram um lugar seguro. Apenas uma menor parte acredita que, 

dependendo do horário, esta não pode mais ser considerada totalmente segura, principalmente 

na tarde da noite e madrugada. 

Os grupos entrevistados afirmaram frequentar outras praças da cidade, sobretudo as 

da Área Central: Praça José Augusto, Ilha de Santana, Praça do Rosário, Praça da Liberdade e 

Praça do CDS, com destaque para as duas primeiras, pois atualmente estas podem ser 

consideradas as praças de maior movimento cotidiano de Caicó, ao lado da Praça de Santana. 

Esta última é considerada importante pelo fato de possuir a Catedral de Santana e ser o palco 

principal da Festa da Padroeira, constituindo-se ao longo do tempo, como um ponto de 

referência para a cidade, por ser carregada de valor histórico e cultural. 

E neste aspecto, em relação ao seu ambiente, foi questionado o que mais atraia a 

atenção dos entrevistados na praça em questão. Curiosamente, os aspectos relacionados à sua 

dimensão física foram os que mais apareceram, como: as árvores e a arborização como um 

todo (com destaque para as palmeiras e tamarineiras), a arquitetura do ambiente 

(especialmente o Arco do Triunfo e a Catedral de Santana) e os bancos.  

Em relação aos aspectos mais simbólicos, a Festa de Santana e a tranquilidade da 

praça foram os principais atributos destacados. Deste modo, percebemos que o território 

enquanto base física e a própria paisagem da praça possui uma carga de atração muito grande 

para os grupos sociais frequentadores. 

No aspecto referente à sociabilidade entre os grupos da Praça de Santana, os dados 

indicam que a maioria dos entrevistados mantém algum tipo de relação entre si. São vínculos 

de amizade, vizinhança ou simplesmente relações formais de civilidades que são 

desenvolvidas na praça, especialmente durante a realização dos seus principais eventos.  

Apesar de alguns entrevistados não conhecerem pessoalmente as pessoas 

responsáveis pela limpeza da praça, estes se mostram muito solícitos quando a praça 
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encontra-se suja. Alguns vizinhos, além de fazerem a limpeza de suas calçadas, muitas vezes, 

limpam e organizam os canteiros da Praça de Santana quando estes carecem de cuidados. 

Alguns entrevistados demostraram se incomodar apenas com a presença de pessoas 

estranhas, que fazem barulho ou promovem desordem na praça, ou ainda as que buscam o 

lugar para praticar atos obscenos nas madrugadas de festa na cidade, tendo em vista, que a 

mesma, apresenta um espaço bastante escuro durante a noite. Neste quesito, alguns conflitos 

surgem, à medida que alguns grupos não concordam com as ações realizadas por outros. 

Acerca da infraestrutura da praça, mais da metade dos entrevistados mostra-se a 

favor de reformas no espaço da Praça de Santana, pois alegam que esta deveria ser mais bem 

cuidadada nas demais épocas do ano, e não somente durante a Festa de Santana.  

A esse respeito, muitas foram as sugestões de melhoria da Praça de Santana. Um dos 

pontos mais citados foi a questão da segurança – o que mostra um contrassenso, já que a 

maioria dos entrevistados apontou que a praça era um lugar seguro –, foi citado também que 

deveria haver melhoria na limpeza, na iluminação e na arborização do espaço (com a criação 

de jardins e a recuperação dos canteiros já existentes), e que deveria ser criada uma academia 

pública para os idosos e um playground para as crianças, além da substituição dos atuais 

bancos por outros mais confortáveis.  Por fim, foi sugerido que a praça deveria ser melhor 

aproveitada para a cultura, pois segundo os entrevistados, faltam eventos do gênero para dar 

mais vida ao espaço público em questão.    

No quesito praça mais agradável de Caicó, para os frequentadores da Praça de 

Santana, por ordem de preferência as praças são as seguintes: a própria Praça de Santana, a 

Ilha de Santana, a Praça do Rosário e a Praça da Alimentação. Já em relação à parte da Praça 

de Santana que mais agrada seus frequentadores, o Arco do Triunfo aparece em primeiro 

lugar, seguido pela Catedral e pelos bancos da praça. 

No tocante à legislação municipal, que dispõe sobre o uso e regulamentação de 

espaços públicos como a praça, constatou-se que os entrevistados demostraram em sua 

totalidade desconhecê-la. Esse fato aponta para um caminho que mostra certo afastamento da 

dimensão normativa que é intrínseca aos espaços públicos, mesmo que os grupos de 

frequentadores estejam a mercê desse tipo de regulamentação – que aponta os seus direitos e 

os seus deveres no uso do espaço em discussão. As pessoas simplesmente não possuem o 

hábito, a disposição ou até mesmo não têm acesso a esse tipo de normatização. 

Em relação aos cuidados do poder público municipal com a praça, os entrevistados 

acreditam que algumas são bem cuidadas, outras não, mas que a prefeitura não cuida bem da 



136 
 

 
 

Praça de Santana. Alegam que a mesma apenas faz uma maquiagem durante o período de 

festas, e destacam que apenas a Catedral passa por constantes pinturas, sendo que a praça 

como um todo há muito tempo que não é reformada. 

Apesar da Praça de Santana não ser um espaço destinado à venda e troca de 

mercadorias, alguns vendedores ambulantes passam pela praça oferecendo seus produtos 

(geralmente lanches, cachorro quente, sucos, artesanato entre outros). Neste aspecto, foi 

questionado se os entrevistados conheciam e concordavam com a presença de vendedores 

ambulantes no domínio da praça. Pouco mais da metade dos entrevistados afirmaram não 

conhecer os vendedores, mas sabiam que estes passam eventualmente oferecendo suas 

mercadorias.  Salientam que não se incomodam com a presença destes, pois acreditam que 

são pessoas trabalhadoras que estão naquele tipo de atividade para o próprio sustento e muitas 

vezes o de sua própria família. 

A respeito das histórias e acontecimentos marcantes da Praça de Santana, os 

frequentadores relataram: quando o rio passava perto da catedral nas épocas de enchentes 

promovidas pelas cheias do Rio Seridó; destacaram que houve o pichamento da igreja, sendo 

um momento muito desagradável. 

Um aspecto interessante refere-se ao fato da estátua de Monsenhor Walfredo Gurgel 

ficar de frente para sua antiga casa.  Outro fato que marcou a história da praça foi: quando no 

momento da realização de uma missa, uma colmeia de abelhas que estava nas torres da 

catedral atacou a multidão quando os sinos foram balançados, causando algumas mortes, 

conforme o relato do senhor P. B. G (53 anos). Uma entrevistada F. S. S. (40 anos), relatou 

sobre um louco que vivia quebrando a praça. Outro aspecto importante destacado pela 

senhora N. G. B (61 anos) foi que o canteiro denominado Onézima Dantas (Fig. 30), é uma 

homenagem à moça que fazia a limpeza na praça.   

 

FIGURA 30 – Canteiro Onézima Dantas, ao fundo o Sobrado Pe. Guerra. 

 

                                                                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Um fato que incomoda muito os frequentadores da Praça de Santana é a presença de 

um container de lixo que exala mau cheiro, visto que a prefeitura colocou o mesmo para que 

os vizinhos da praça parassem de colocar lixo nas ruas que a circundam. Contudo, o resultado 

não foi positivo, já que o caminhão de lixo, às vezes, demora a recolher a sujeira depositada 

no container. Outro aspecto que incomoda muito os vizinhos da praça é o fato de que, durante 

os períodos de festa na Ilha de Santana e no Carnaval, alguns casais ficam praticando atos 

obscenos no local, tendo em vista a parca iluminação. 

No tocante à realização de eventos na praça, os entrevistados mostraram-se 

unanimemente a favor, pois atestam que essa fica mais alegre e animada. Porém, destacam 

que, além de aumentar o fluxo de pessoas e de turistas, aumenta também a sujeira da praça, 

sendo esse o lado negativo. 

Após a apresentação das principais formas de uso e apropriação da Praça de Santana, 

a constituição de microterritórios, as suas temporalidades e as relações de sociabilidade 

constituindo as suas territorialidades, consideramos que os principais grupos sociais 

identificados no âmbito da praça são: transeuntes, garis, turistas, vizinhos, casais de 

namorados, crianças, idosos e vendedores ambulantes, conforme demonstra o mapa a seguir.  

 

  FIGURA 31– Principais territorializações dos grupos e agregados sociais na Praça de Santana. 

 

                                                                                                     Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 
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4.2.2 Territorialidades da Praça do Rosário 

 

A Praça Eduardo Gurgel de Araújo, popularmente conhecida como Praça do Rosário 

ou Largo do Rosário, está localizada nas proximidades do adro da Igreja do Rosário, mais 

precisamente entre: a Rua Coronel Gorgônio (Oeste); a Igreja do Rosário e a Rua Professor 

Coutinho (Sul); a Rua Amaro Cavalcante (Leste) e a Rua Felipe Guerra (Norte).  

A história da Praça do Rosário está ligada intrinsecamente a construção da Igreja 

Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Não existe consenso sobre o ano de sua construção, 

contudo a sua data de remodelação consta de 1864, o que está registrado no próprio 

frontispício da igreja (PALHARES, 2003).  

Deste modo, acredita-se que a praça (Fig. 32) tenha surgido com seu adro e 

posteriormente sofrido intervenções urbanísticas para adequá-la ao estatuto de praça pública. 

A principal intervenção ocorreu durante uma reforma no ano de 1997, em que esta ganhou 

uma fonte luminosa e uma nova iluminação (MORAIS, 1999).  

 

                       FIGURA 32 – Antiga Matriz do Rosário e largo onde posteriormente seria  
                       construída a Praça do Rosário. 

 

                                                Fonte: Álbum fotográfico de Caicó: ontem hoje, 1994. 

 

Todos os anos, no mês de Outubro, é realizada a Festa do Rosário nas dependências 

da praça. Em conjunto com a festa, realiza-se o ritual da Irmandade dos Negros do Rosário. 

Acredita-se que desde o ano 1771 este ritual faz parte do lugar que hoje é a Praça do Rosário 

(Fig. 33). Uma das principais características desta festa é o sincretismo de elementos da 

religião católica com elementos da dança afrodescendente. 
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                      FIGURA 33 – Praça Eduardo Gurgel, destaque para Igreja do Rosário no  

                      centro da imagem e o busto de Eduardo Gurgel à direita da imagem. 

 

                                                                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

O arranjo físico da Praça Eduardo Gurgel é composto, sobretudo, por uma fonte 

luminosa denominada de Fonte Francisca Maria da Conceição (Francisquinha de Ambrósio 

Pereira), por meio da Lei Municipal de nº 4001 de 28 de junho de 2003, na administração do 

Prefeito Roberto Medeiros Germano (2001 a 2004). A praça também possui um busto em 

memória de Eduardo Gurgel (ex. Prefeito de Caicó entre os anos de 1920 e 1930), várias 

Palmeiras Imperiais na parte central e vários pés de fico na porção Oeste da praça. Inclusive, 

estes últimos são tombados como patrimônio histórico e cultural pela Lei Municipal 4.273 de 

14 de dezembro de 2007. 

A Praça do Rosário é um dos principais espaços públicos do lazer da cidade de 

Caicó. Atualmente, é caracterizada por uma arquitetura bastante charmosa, sendo considerada 

por muitos habitantes como a praça mais agradável de Caicó. Neste aspecto, suas 

territorialidades são compostas por uma diversidade de grupos sociais que se apropriam e 

usam cotidianamente os seus territórios. Procederemos à análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo (15 entrevistas semiestruturadas), tentando desvelar as múltiplas formas de 

uso deste espaço público (Fig. 34). 
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                          FIGURA 34 – Vista parcial da Praça do Rosário em Caicó, ao fundo  

                          Igreja Matriz do Rosário. 

 

                                                              Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

  

Quanto a faixa etária dos entrevistados, o mais jovem possui 16 anos, enquanto o 

mais idoso possui 84 anos, sendo que a média de idade situa-se entre os 47 anos, 

demonstrando o perfil variado dos frequentadores da Praça do Rosário, que se constitui como 

um espaço bastante democrático, por ser frequentada por jovens,  adolescentes e idosos, 

conforme demonstra o gráfico 17. 

Em relação ao estado civil, temos a seguinte disposição: 40% são casados, 40% 

solteiros, 13% viúvos e 7% divorciados; sendo que, a maior parte dos entrevistados possui 

filhos, enquadrando-se no grupo dos pais. 

 

GRÁFICO 17 – Faixa etária dos entrevistados da Praça do Rosário. 

 

                                                              Fonte: elaborado pelo autor, 2012. 

  



141 
 

 
 

Um segundo dado interessante, diz respeito à escolaridade dos frequentadores da 

praça. Mais da metade dos entrevistados (53%) possui Ensino Médio completo, seguidos por, 

20% analfabetos, 13% com Ensino Fundamental incompleto, 7% com o Fundamental 

completo e 7% com Ensino Superior, conforme demonstra o gráfico 18: 

 

GRÁFICO 18 – Escolaridade dos entrevistados da Praça do Rosário. 

 

                                                           Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

No quesito ocupações dos frequentadores da Praça do Rosário, cerca de 55% dos 

entrevistados não trabalham. Neste percentual estão inseridos os aposentados que possuem 

renda fixa, donas de casa e os adolescentes que ainda não tiveram seu primeiro emprego. Os 

demais (45%) desenvolvem ocupações variadas, como por exemplo: funcionário público, 

auxiliar técnico, gerente comercial, autônomos, babá e comerciante. Neste sentido, 

apresentam renda bastante variada conforme o gráfico 19. 

 

GRÁFICO 19 – Média de renda mensal dos entrevistados da Praça do Rosário. 

 

                                                                    Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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Quanto à origem dos entrevistados em relação à cidade e o bairro onde residem os 

frequentadores da Praça do Rosário, temos certa variedade. A maior parte dos entrevistados 

são caicoenses, nascidos e criados na cidade, uma parte menor é originária de cidades como: 

Areia Branca, Parelhas e Fortaleza/CE. Neste último caso, trata-se de um turista que estava na 

cidade por ocasião da Festa do Rosário.  

Em relação aos bairros de residência dos entrevistados, verificamos que cerca de 

55%  residem no centro da cidade, muito próximos à praça, os demais 45%, encontram-se 

espalhados pelos bairros: Darci Fonseca, João Paulo II, Bairro Paraíba, Canutos e Filho, 

Castelo Branco e Bairro Barra Nova. Todos os bairros são um pouco distantes da praça em 

discussão.  

Neste aspecto, levando-se em consideração a distância do local de moraria e a praça, 

muitos frequentadores utilizam para o translado meios de transporte como carro e moto. 

Houve um entrevistado que foi à praça utilizando-se de uma carroça guiada por um Jumento. 

Esse frequentador trabalha utilizando esse tipo de transporte, que pode ser considerado 

atípico. 

Houve certa equidade quanto à questão de ir à praça só ou acompanhado. 

Geralmente, os que vão sós, vão à praça no intuito de dar um passeio breve e ou até mesmo, 

encontrar amigos no respectivo espaço. No segundo caso, as pessoas vão acompanhadas de 

familiares e amigos próximos, pois afirmam que a Praça do Rosário é um lugar muito bom 

para sociabilizar com pessoas queridas (Fig. 35), é um ambiente que transmite calma e a 

tranquilidade. 

 

                        FIGURA 35 – Noite de novena durante a Festa do Rosário. 

 

                                                                             Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Por tais características, muitas pessoas chegam a permanecer horas na praça, chegam 

a passar mais de duas horas no local. Outros, no entanto, vão à praça de passagem, apenas 

para encontrar amigos e partirem para outro local, ou até mesmo param no ambiente para 

descansar após uma caminhada; principalmente nos canteiros que oferecem sombra em alguns 

horários do dia. 

Em relação à frequência semanal de ida à praça, os entrevistados demostraram uma 

variedade, pois alguns vão ao local todos os dias da semana e consideram a praça uma 

segunda casa. Esse grupo de pessoas geralmente é o de idosos que se identificam com a 

tranquilidade do espaço. Outros, vão apenas nos finais de semana como é o caso dos pais, que 

vão levar as crianças para brincar na praça; e os adolescentes, que vão para namorar. Outras 

pessoas vão esporadicamente, apenas quando procuram resolver algum assunto nas 

imediações da praça, ou mesmo para um breve passeio, já que o espaço é bastante agradável.  

O horário de maior movimento ocorre à noite, tendo em vista que geralmente é o 

turno mais frio e também o momento de descanso das pessoas que trabalham durante os dois 

turnos do dia. O turno vespertino é um horário bastante frequentado, sobretudo pelo fato da 

praça possuir alguns lugares de sombra, embaixo das plantas de maior porte (árvores e 

palmeiras). A manhã geralmente é o horário de menor utilização da praça, apenas alguns 

vizinhos, passantes, o zelador e alguns estudantes de escolas próximas à praça é que 

frequentam o ambiente. 

O mês do ano mais agradável para se frequentar a Praça do Rosário, segundo os 

entrevistados, é outubro. O fato se deve a realização da Festa do Rosário, talvez a segunda 

comemoração de religiosidade católica mais importante do município. Outros meses do ano, 

como junho e julho, também foram destacados pelos frequentadores da praça. O primeiro, 

pelo fato de ser um dos meses de temperatura mais amena da cidade; e o segundo, pelo fato de 

ser o período da festa de Santana, que dinamiza todas as praças públicas da Área Central de 

Caicó. 

Neste aspecto, as temporalidades dos grupos e agregados sociais que frequentam a 

Praça do Rosário são bastante diversificadas. Tanto ocorrem dinamicamente durante os 

horários e os dias de maior movimentação, quanto em relação aos meses do ano, de modo que 

é possível observar que os eventos e as próprias condições ambientais são fatores 

determinantes nas territorialidades da praça em foco. 

Os entrevistados, também demostraram possuir grande identificação com a praça. 

Alguns já a frequentam há mais de 20 anos, e mesmo os que a frequentam há pouco tempo, já 



144 
 

 
 

desenvolveram um sentimento de apego ao lugar. Há entrevistados idosos que vão à praça 

desde a infância, ou seja, a consideram parte fundamental de suas histórias. 

Os frequentadores sempre destacam como acontecimentos marcantes os eventos 

realizados durante a Festa do Rosário (apresentação dos negros do Rosário, a feirinha e o 

jantar). Sinalizam também a reforma que deu a atual configuração da praça, mais arborizada. 

Contudo, sentem remorsos quando se lembram das vivências de outros tempos na praça, hoje 

armazenada apenas na memória. 

Por tais razões, a Praça do Rosário foi considerada, unanimemente pelos 

entrevistados, a praça caicoense mais agradável, seguida pela Ilha de Santana e pela Praça da 

Alimentação. Podemos observar que, as praças consideradas mais agradáveis para os grupos 

de frequentadores da Praça do Rosário, são justamente as que os mesmos se identificam e que 

oferecem um espaço mais aconchegante, permitindo o lazer contemplativo e o 

desenvolvimento de relações de sociabilidades cotidianas. 

A praça possui significado especial para a maioria de seus frequentadores. Ela 

adquire diversos sentidos como: um lugar bonito para a cidade; um lugar que possui um 

amplo significado histórico; e um lugar muito aconchegante. Algumas pessoas possuem 

recordações da infância e da juventude. É, sobretudo um lugar para se rever amigos durante o 

período de festas, além de ser um local de devoção à Nossa Senhora do Rosário (Fig. 36). 

 

             FIGURA 36 – Pessoas lanchando e participando da programação social  

                             da Festa do Rosário. 

 

                                                                               Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A Praça do Rosário é procurada pelos grupos para diversas intenções, como: 

descansar após o trabalho, distrair-se um pouco observando a paisagem, passear com a família 
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e amigos, encontrar amigos para conversar, namorar, participar da programação religiosa da 

Igreja, brincar com as crianças, assistir as apresentações da Irmandade dos Negros do Rosário 

de Caicó durante a festa da padroeira, trabalhar no período de eventos, lanchar nas barracas 

instaladas durante a festa, entre outras coisas. 

Em relação aos territórios favoritos da praça pelos seus frequentadores, foi possível 

verificar que estes se territorializam por todo o espaço da praça, com preferência por alguns 

subespaços como: nos bancos próximos ao busto de Eduardo Gurgel, ao lado da Igreja do 

Rosário, na lateral da praça, nos bancos próximos a rua que corta a praça e nos bancos 

próximos à fonte. Contudo, algumas pessoas transitam pela praça como um todo, sempre 

procurando lugares mais confortáveis que satisfaçam suas necessidades de uso do respectivo 

espaço. Sendo assim, alguns lugares chamam mais a atenção dos usuários na Praça do 

Rosário, principalmente a Igreja do Rosário, a fonte luminosa e as palmeiras imperiais (Fig. 

37).   

       
       FIGURA 37 – Fonte luminosa (foto à esq.), Igreja do Rosário (foto à dir.) e Palmeiras 

       Imperiais (foto abaixo) na Praça do Rosário. 

 

                                                                                                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Por tais aspectos, a maioria dos entrevistados considera a praça como um lugar 

seguro. Contudo, recomendam que não se deva andar por lá altas horas da noite, pois dizem 
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que alguns grupos marginalizados (usuários de drogas e mendigos) frequentam o local nesse 

horário. No entanto, quando questionados se estes se incomodam com a presença de algumas 

pessoas na praça quando estavam utilizando-a, a maioria respondeu que não, que ninguém 

incomodava e que o espaço é de todos. 

Os dados também mostraram que os entrevistados consideram a Praça do Rosário e a 

Ilha de Santana os espaços públicos mais importantes de Caicó. A Praça do Rosário por ser 

uma praça aconchegante, possuir localização bastante central e principalmente por sua 

importância religiosa. Em relação à Ilha de Santana, esta foi considerada pela ampla utilização 

desta para eventos, além de ser um espaço muito amplo e que permite vários tipos de usos. 

No quesito sociabilidades, a maioria dos frequentadores da praça afirmou não 

conhecer a pessoa que faz a limpeza do ambiente, que geralmente mantém relações apenas 

com amigos que moram no entorno da praça ou que se conheceram e sempre se encontram 

nesta. Disseram ainda que conhecem parcialmente os vendedores ambulantes que passam na 

praça vendendo amendoim, sorvete, DVDs entre outras coisas, e não se incomodam com a 

presença deles, pois reconhecem que, muitas vezes, esse é o único meio que estas pessoas 

dispõem de ganhar o sustento. 

Em relação à estrutura física da Praça do Rosário, os frequentadores disseram que a 

mesma necessita de reformas e alguns reparos. Os cuidados sugeridos foram os seguintes: que 

deveria haver maior cuidado com a limpeza e o calçamento da praça; aumentar e melhorar a 

qualidade de assentos dos bancos e a iluminação; arborizar mais e melhor o ambiente; colocar 

seguranças no local; criar parquinho e playground para as crianças; construir quiosques de 

alimentação; fazer funcionar constantemente a fonte luminosa, bem como melhorar sua 

limpeza periódica e por fim, transformar a praça em um novo cartão postal para a cidade. 

Os frequentadores foram questionados se a prefeitura cuidava bem das praças. 

Grande parte acredita que sim, que deveria haver melhorias, mas que no geral a administração 

municipal cuidava bem das praças públicas, especialmente da Praça do Rosário, mas sempre 

salientando que poderia melhorar. 

Ainda nesta direção, foi questionado se os frequentadores conheciam a legislação 

municipal sobre os espaços públicos. Por unanimidade, todos responderam que não 

conheciam e que apenas tinham a informação de que as praças públicas são espaços 

democráticos, que podem ser frequentados por todos, desde que não danifiquem e não causem 

desordem no ambiente. 
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Um ponto importante relacionado a esse aspecto é que, todos os entrevistados são a 

favor da realização de eventos na Praça do Rosário (Fig. 38), sobretudo se forem eventos de 

natureza sociocultural: festas religiosas como a própria Festa do Rosário, exposições, 

apresentações musicais, feiras, entre outras. Neste sentido, destacaram que quando tem evento 

a dinâmica da praça muda totalmente, ela fica mais alegre, aumenta o fluxo de pessoas e de 

turistas, há mais animação, cria-se uma estrutura para receber o evento, mas em contrapartida 

aumenta a sujeira e a degradação do ambiente.  

 

FIGURA 38 – Principais territorializações dos grupos e agregados sociais na Praça do Rosário. 

 

                                                                                                       Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 
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4.2.3 Territorialidades da Praça da Liberdade 

 

A Praça Senador Dinarte de Medeiros Mariz, também é conhecida popularmente 

entre os habitantes caicoenses como Praça da Liberdade ou Praça do Coreto. Sua história está 

interligada a construção de um mercado público por volta de 1870. Chegou a ser chamada na 

época de Praça do Mercado, mas com a demolição e respectiva mudança deste para a Avenida 

Coronel Martiniano no ano de 1918, foi construída uma praça com um coreto no mesmo local 

do antigo Mercado Público, passando a ser chamada de Praça da Liberdade, visto que a antiga 

Praça do Mercado havia presenciado movimentos abolicionistas em Caicó (ARAÚJO, 2003).  

Neste quesito, suas adjetivações se devem: a primeira em função de um 

acontecimento histórico, no qual a praça teria sido palco da libertação de escravos antes 

mesmo da abolição nacional em 1888; e a segunda refere-se, sobretudo, a presença de um 

coreto na região central da praça, que apesar das inúmeras reformas e mudanças 

arquitetônicas, ainda permanece em seu centro (Fig. 39).  

 

FIGURA 39 – Primeiro Coreto da Praça da Liberdade na foto à esquerda e segundo coreto na foto à 

direita. 

   

                                                                                                Fonte: Álbum fotográfico Caicó: ontem hoje, 1994. 

 

A Praça da Liberdade localiza-se próxima a Praça de Santana, permanecendo uma 

em paralelo a outra no traçado urbano de Caicó. Seus limites são: Avenida Seridó a Oeste, 

Rua Padre Sebastião à Leste, Rua Praça da Liberdade a Sul e a Norte. Um fato curioso é que, 

mesmo com o nome oficial de Praça Senador Dinarte de Medeiros Mariz, os endereços 

oficiais para a correspondência de algumas residências que margeiam as partes Sul e Norte da 

praça ainda permanecem como Rua da Praça da Liberdade. 
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Além do Coreto, a praça também conta com uma estátua erguida em memória do 

Senador Dinarte Mariz, que foi um importante político seridoense. Foi prefeito de Caicó por 

duas vezes, Senador da República e Governador do Estado do Rio Grande do Norte. Quando 

governador do Estado, Dinarte Mariz foi um dos fundadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. 
 

Por meio de Lei Municipal, o prefeito Vidalvo Silvino da Costa, que governou a 

cidade entre os anos de 1983 a 1988, sancionou a Lei nº 2898 de 27 de agosto de 1984 que 

denomina a antiga Praça da Liberdade com uma nova nomenclatura, passando a se chamar 

Praça Senador Dinarte Mariz. O mesmo prefeito também autorizou a construção de uma 

estátua em homenagem ao ilustre político caicoense.  

A Praça da Liberdade tem uma presença estratégica no “coração da cidade”. Em dias 

normais, ela serve de palco para adolescentes e jovens casais que procuram em seus canteiros 

locais tranquilos para namorar. Esta prática perdura desde os tempos remotos, como é 

possível verificar na crônica de Mailde Dantas sobre a saudade do coreto da praça: 

 

...Logo após o jantar (o mais tardar, às 18 horas) nos dirigíamos para a 
“pracinha do coreto”. Que alegria em encontrarmos um banco vazio! Em 

cada lado do “fícus” havia um banco onde, geralmente, as moças ficavam 

sentadas, fazendo pose, primando pela elegância e simpatia, e os rapazes que 
por ali passavam, interessando-se pelas “meninas” como amigas ou cedendo 

à atração que já sentiam por algumas delas, aproximavam-se e ficavam 

sentados no chão no próprio banco ou de pé. Isso no maior papo, 

brincadeiras a valer... O importante era a alegria de todos, cada um 
demonstrando seu talento em piadas desprendidas (muitas delas criadas na 

hora, envolvendo algum dos presentes, intercaladas com mentiras e floreios), 

feitas somente para produzir gargalhadas que ressoavam pela praça. Havia 
grupos bem mais divertidos que outros (Mailde Medeiros, Que saudades do 

Coreto... Rastros Caicoenses volume III, junho de 1997). 

 

 Durante a Festa de Santana, a praça serve também de palco para as atrações 

musicais da “Feirinha de Santana”, que consiste num dos eventos mais aguardados durante o 

período de festividades em comemoração à padroeira da cidade no mês de Julho. No período 

do evento, a praça se reorganiza para receber os participantes da festa, seu espaço fica 

ocupado por blocos locais, por bandas de artistas, por barracas e lanchonetes.  

A importância da Praça Senador Dinarte de Medeiros Mariz (Fig. 40) atravessa os 

tempos, sempre ocupando lugar de destaque nas festividades à Santana e a Nossa Senhora do 

Rosário. 
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FIGURA 40 – Vista do centro da Praça da Liberdade com destaque para o coreto. 

 

                                                                                      Fonte: Pesquisa de Campo, 2012.  

 

As territorializações da Praça da Liberdade adquirem forma à medida que os grupos 

sociais usam e se apropriam cotidianamente dos seus subespaços ou microterritórios. Neste 

aspecto, os dados da pesquisa de campo (15 entrevistas semiestruturadas) explicitam as 

diversas formas de uso do respectivo espaço público. 

A pesquisa de campo traz à tona um perfil dos grupos de frequentadores da praça em 

voga e demostram as temporalidades e territorialidades empreendidas por estes, sobretudo 

levando-se em consideração as formas atuais de uso do território da praça. 

Um primeiro dado refere-se à faixa etária dos entrevistados, conforme o gráfico 20 

visualiza-se que a pessoa mais jovem possui apenas 12 anos e o entrevistado mais idoso 

possui 60 anos, sendo que a média de idade situa-se entre os 30 anos, com destaque para um 

número significativo de adolescentes e jovens adultos. Neste sentido, 60% dos entrevistados 

são solteiros, 33% são casados e 7% são viúvos. Estes aspectos se relacionam com o grupo 

dos pais, pois apenas 40% possuem filhos ao passo que a maior parte (60%) não são pais.   

 

             GRÁFICO 20 – Faixa etária dos entrevistados da Praça da Liberdade. 

 

                                                         Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Em relação à escolaridade dos frequentadores da Praça da Liberdade, temos a 

seguinte disposição: 40% não possuem o Ensino Fundamental completo, 27% possuem o 

Ensino Médio, 20% possuem o Ensino Fundamental e apenas 13% possui Ensino Superior 

completo, conforme demostra o gráfico 21. 

 

GRÁFICO 21 – Escolaridade dos entrevistados da Praça da Liberdade. 

 

                                                                Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

No aspecto referente às ocupações, obtivemos a seguinte disposição: cerca de 53% 

possui algum tipo de atividade com remuneração mensal fixa, os demais 47% estão 

distribuídos entre adolescentes, aposentados, pensionistas e pessoas desempregadas. Em 

relação às atividades, tivemos certa variedade, como: professora, funcionário público do 

Estado, trabalhador em bonelaria, recepcionista, funcionário público da Prefeitura, mecânico, 

empregada doméstica e diarista. As ocupações refletem diretamente na renda mensal dos 

entrevistados, conforme demostra o gráfico 22. Nele verificamos que a maior parte possui 

uma remuneração mensal fixa, embora seja considerável o número dos que não possuem 

remuneração. 

 

GRÁFICO 22 – Renda mensal fixa dos entrevistados na Praça da Liberdade. 

 

                                                                        Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 
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Quanto às origens dos frequentadores da Praça da Liberdade, em relação à cidade e o 

bairro onde atualmente residem, contatamos que a maioria dos entrevistados é natural de 

Caicó, os restantes são naturais de cidades como: Ouro Branco, Umarizal, Jucurutu e Acari no 

estado do Rio Grande do Norte, Belém do Brejo do Cruz e Santa Teresinha no estado vizinho 

da Paraíba. Contudo, grande parte afirmou morar a muitos anos em Caicó. 

Em relação aos bairros de residência, há predominância dos entrevistados que moram 

no centro da cidade, alguns até são vizinhos da praça. O restante mora em bairros distantes da 

Praça da Liberdade, como: Barra Nova, Boa Passagem, Castelo Branco, Paulo VI e Bairro 

Penedo. O local de moradia interfere diretamente na forma de locomoção dos frequentadores 

até a praça e muitas vezes limita o acesso ao território. 

É possível verificar que os entrevistados residentes no centro da cidade, vão à praça a 

geralmente pé, os que moram um pouco mais distantes utilizam principalmente carro ou moto 

para se locomoverem, há também os que utilizam bicicletas. Verificamos também que a 

maioria vai à praça, na maioria das vezes acompanhada de pessoas próximas, sejam parentes 

ou amigos, pois destacam que a praça é um ótimo ambiente de sociabilidade entre familiares. 

Há o grupo dos que vão apenas passear e caminhar nos arredores da praça. As pessoas deste 

grupo na maioria das vezes vão sozinhas à praça, sobretudo para contemplar a paisagem. 

Quando questionado sobre qual o papel da Praça da Liberdade para Caicó, muitas 

respostas enalteceram-na como um ambiente de sociabilidade ideal para conversar e 

descansar. Destacaram também que a praça possui importância histórica para a cidade, pois 

sediou diversos eventos notórios, portanto é uma praça importante para o turismo. A 

entrevistada M. J. M. T. (60 anos) disse que a praça também possui papel cívico, que ela 

serviu de lugar de concentração dos desfiles de 7 de setembro, além  de possuir uma grande 

importância cotidiana para o caicoenses. 

As temporalidades diárias de maior movimentação da Praça da Liberdade ocorrem 

por volta do final da tarde e noite, pois são os horários mais aconchegantes à medida que a 

temperatura da cidade vai ficando mais amena, e a ventilação aumenta. No entanto, há 

também pessoas que gostam de caminhar durante as primeiras horas da manhã, fazendo o 

circuito Praça do Rosário-Praça da Liberdade- Praça de Santana até a Ilha de Santana. 

Verifica-se que os dias da semana com maior movimento são respectivamente, o 

sábado e o domingo, pois são geralmente os dias destinados ao lazer. Há pessoas que vão à 

praça ocasionalmente, somente em períodos de festas ou eventualmente. Outras, no entanto 
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afirmam a frequentarem todos os dias, uma vez que acham o ambiente bastante tranquilo. 

Neste aspecto, há pessoas que frequentam a praça desde a infância, no caso dos mais velhos, e 

algumas que frequentam o ambiente há mais de 40 anos, e acompanharam, portanto algumas 

de suas transformações. 

Os meses do ano com maior movimento ocorrem em: julho, por ocasião da festa de 

Santana e fevereiro, por causa do Carnaval. Contudo, foi destacado também que os meses de 

outubro, dezembro e janeiro são meses divertidos na praça. A praça é um ambiente tão pacato 

que algumas pessoas chegam a permanecer por mais de três horas no lugar, porém a maioria 

fica entre uma e duas horas. Neste ponto, as territorialidades da Praça da Liberdade possuem 

como característica marcante a temporalidade dos usos feitos pelos grupos frequentadores, 

pois estas se constroem conforme a dinâmica assumida pela praça, seja cotidianamente ou em 

período de eventos. 

Foi questionado sobre o significado que a Praça da Liberdade possuía para seus 

grupos de frequentadores. Alguns responderam que tinham recordações da infância, dos bailes 

e das bandas filarmônicas que se apresentavam na praça; outros acham a praça um ambiente 

tranquilo, muito bonito e arejado, ideal para as crianças brincarem (Fig. 41). Porém, uma 

entrevistada relatou que a praça tinha significado no passado, mas hoje, ela sente medo, tendo 

em vista que à noite alguns grupos marginais passaram a frequentar o ambiente. 

 

         FIGURA 41 – Crianças e adolescentes brincando na Praça da Liberdade 

                            no final da tarde. 

 

                                                                                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Neste último aspecto, um dado bastante interessante refere-se a segurança da praça. 

Foi questionado se esta era um lugar seguro ou não. As respostas foram bastante divididas, 

um grupo de pessoas a acham um lugar tranquilo, que nunca viram nada na praça. Outras, no 

entanto, não acham a praça um lugar seguro e um terceiro grupo, afirmou que depende do 

horário, pela manhã, tarde e início da noite a praça é tranquila, frequentada por pessoas de 

bem, mas que, conforme o horário avança, começa a ser um ponto de concentração de 

usuários de droga, tendo em vista que alguns de seus canteiros são bastante escondidos e 

pouco iluminados. 

Os entrevistados da Praça da Liberdade também frequentam as outras praças da Área 

Central de Caicó. Quando questionadas sobre qual são os espaços públicos mais importantes 

da cidade, as respostas foram unanimemente a Ilha de Santana, seguida pela Praça do Coreto, 

Praça da Alimentação e Praça do Rosário. A Ilha de Santana sobressai-se pelo fato de ser o 

maior espaço, receber um grande número de eventos e possuir uma melhor estrutura para 

prática de diversas atividades. Quando questionado acerca de qual era a praça mais agradável, 

as respostas mudaram um pouco. A praça considerada como a mais agradável de Caicó foi a 

Praça de Santana (sempre salientada pelo seu papel religioso), seguida pela Praça da 

Liberdade.  

No quesito sociabilidades, a maioria dos entrevistados afirmou conhecer ou manter 

relações com as pessoas que estão relacionadas à Praça da Liberdade, como vizinhos, 

zeladores, vendedores ambulantes e pessoas que trabalham perto. Foi destacado também que 

as pessoas que frequentam a praça desenvolvem laços entre si, de modo que a maior parte não 

se incomoda com a presença de outras pessoas no ambiente, nem mesmo com os vendedores 

ambulantes, pois acreditam no trabalho honesto dessas pessoas. Apenas apontam que não 

gostam de frequentá-la em altas horas da noite por causa dos grupos de drogados que utilizam 

o espaço da praça. 

Sobre as características físicas da praça, foram feitas inúmeras críticas, pois alguns 

frequentadores acreditam que esta poderia ser mais bem cuidada. Destacam que a última 

reforma criou algumas calçadas e bancadas, que na verdade, servem de esconderijo para 

pessoas de má índole. Neste aspecto, uma grande parcela dos entrevistados é a favor da 

realização de reformas no ambiente da Praça, já que as últimas não passaram de simples 

pinturas de seus canteiros. Neste sentido, há predominância dos entrevistados que acham que 

a administração municipal não cuida bem das praças como um todo, e que a Praça do Coreto 

em específico, merece melhores cuidados. 
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Foi questionado ainda se estes conheciam a legislação municipal sobre os espaços 

públicos. Surpreendentemente, todos afirmaram não conhecer nem nunca terem ouvido falar 

deste tipo de legislação, mas acreditam que a Praça da Liberdade deveria ter seu espaço 

melhorado, sobretudo com a melhoria na iluminação e limpeza, colocando mais lixeiras e 

melhorando a arborização. Foi sugerido criar um posto policial na praça, para melhorar a 

segurança, criar mais opções de lazer para as crianças, como parquinhos e playground, bem 

como, realizar mais eventos e organizar melhor o espaço da praça. Foi sugerido também, que 

fosse feita uma reforma no coreto, pois este se encontra bastante deteriorado. 

A Praça da Liberdade é aproveitada pela população caicoense para uma infinidade de 

usos, desde o passeio e a contemplação da paisagem, conversas com amigos e vizinhos, para 

trabalhar, atividades recreativas, namorar, descansar e brincar. Neste aspecto, os 

microterritórios constituídos pelos grupos frequentadores variam bastante conforme o tipo de 

usos empreendidos. Os espaços mais utilizados são respectivamente: os bancos próximos ao 

busto de Dinarte Mariz, o Coreto e suas proximidades, e os arredores dos porta-bandeiras.  

Assim, os lugares preferidos são justamente os mais utilizados, destacando-se também os 

bancos das esquinas, a parte de frente à Avenida Seridó e a Rua São Sebastião. Também foi 

citado o ar de tranquilidade e de natureza propiciado pelas plantas e árvores da praça (Fig. 

42). 

 

FIGURA 42 – Vista superior da Praça da Liberdade. 

 

                                                          Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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No tocante às histórias e os acontecimentos marcantes vivenciados na praça, alguns 

relatos se mostraram muito interessantes. Cada indivíduo possui histórias particulares que tem 

a ver com as formas de usos deste espaço, seja antigamente ou atualmente. Assim, o 

entrevistado G.K.S.S. de 20 anos, relata que: uma vez estava apenas conversando com os 

amigos na praça, só que já era bem tarde da noite, de repente a polícia recebeu uma denúncia 

e chegou abordando-os e expulsando-os para suas casas. Ele afirma que ficou muito 

constrangido no dia.  Outro relato interessante foi o da entrevistada M.J.M.T de 60 anos, a 

mesma relembra dos tempos antigos, quando assistia a apresentação das bandas marciais e o 

hasteamento da bandeira, quando ocorriam os desfiles cívicos do 7 de setembro. 

Foi questionado também, se os frequentadores da Praça da Liberdade eram a favor da 

realização de eventos e quais eram as principais mudanças ocorridas quando estes são 

realizados. A maioria concorda com a realização de eventos, afirmando que a praça fica muito 

animada, recebe um número maior de turistas, sobretudo durante o período de Carnaval e 

Festa de Santana e, mostram-se a favor da realização de mais eventos culturais na praça, como 

apresentações musicais. 

No entanto, algumas pessoas são contra a realização de eventos na praça, pois 

salienta que aumenta a sujeira, o ambiente fica deteriorado, principalmente as plantas. Para 

esses entrevistados, a Ilha de Santana é a praça de eventos de Caicó (Fig.43). Lá sim, estes 

eventos podem e dever ser feitos. E destacam especialmente o barulho que incomoda a 

vizinhança. Neste aspecto, a vizinhança da praça é composta por um número bastante 

significativo de população idosa e por tal motivo o barulho durante as festas incomoda 

bastante estas pessoas. 
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FIGURA 43 – Principais territorializações dos grupos e agregados sociais na Praça da Liberdade. 

 

                                                                                                       Fonte: CAVALCANTE SILVA, R. E, 2012. 

 

 

4.3 TERRITÓRIO E IDENTIDADE: A DIMENSÃO SIMBÓLICA DAS PRAÇAS 

PÚBLICAS CAICOENSES 

 

Essa obra de arte que queremos moldar a partir do estofo 
quebradiço da vida chama-se “identidade”. Quando falamos de 

identidade há, no fundo de nossas mentes, uma tênue imagem 

de harmonia, lógica, consistência: todas as coisas parecem – 
para nosso desespero eterno – faltar tanto abominavelmente ao 

fluxo de nossa experiência. A busca de identidade é a busca 

incessante de deter ou tornar mais lento o fluxo, de solidificar o 

fluido, de dar forma ao disforme. Lutamos para negar, ou pelo 
menos encobrir, a terrível fluidez logo abaixo do fino envoltório 

da forma; tentamos desviar os olhos de vistas que eles não 
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podem penetrar ou absorver. Mas as identidades, que não 

tornam o fluxo mais lento e muito menos o detêm, são mais 

parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava 
vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes de ter 

tempo de esfriar e fixar-se. Então há necessidade de outra 

tentativa, e mais outra – e isso só é possível se nos aferrarmos 

desesperadamente a coisas sólidas e tangíveis e, portanto, que 
prometam ser duradouras, façam ou não parte de um conjunto, e 

deem ou não razões para que esperemos que permaneçam juntas 

depois que as juntamos (BAUMAN, 2001, p. 97). 

 

A dimensão da identidade na contemporaneidade está intrinsecamente relacionada 

com a fluidez, como apontado por Bauman (2001). Vivemos num mundo marcado pela 

velocidade, avidez, simultaneidade e liquefação dos processos sociais cotidianos. Deste modo, 

torna-se compreensível o despertar para a curiosidade das identidades territoriais vinculadas 

ao espaço público, tendo em vista que este último é condicionante e reflexo das complexas 

relações sociais que caracterizam os espaços urbanos na atualidade.  

Sendo assim, levando em consideração as inúmeras formas dos agregados e grupos 

urbanos se apropriarem do espaço público, tornando-os territórios, procederemos à análise das 

identidades vinculadas a esses tipos de territorialidades. Sabe-se que, ao se apropriar física e 

simbolicamente do território, os indivíduos acabam por moldar suas identidades, depositando 

na base territorial um dos principais elementos de sua construção identitária. Primeiramente, 

tentaremos entender o significado de identidade, sobretudo como estas se configuram na 

contemporaneidade, para em seguida, atentarmo-nos aos agrupamentos sociais citadinos no 

processo de territorialização das praças públicas, enxergando principalmente os laços 

identitários com o território. 

Um dos principais significados de identidade diz respeito à identificação do sujeito 

perante o mundo, em outras palavras, é o comportamento humano quando colocado em 

relação a outrem, num processo dialético e em permanente construção.  A relação de 

alteridade parece ter grande importância na definição e constituição das identidades (SERPA, 

2007), pois considera-se que o indivíduo molda sua personalidade e passa a reafirmá-la como 

forma de se diferenciar dos outros, de mostrar que possui lugar no mundo, afirmando a sua 

existência a partir das especificidades que o compreende, ou seja, criando uma identidade 

própria. 

Contudo, é necessário pontuar que, a construção ou elaboração de identidades, não 

pode ser considerada dentro de um processo rígido e fechado, sobretudo se levado em 

consideração o atual período histórico que vivemos.  Hoje, as relações sociais são marcadas 
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pela velocidade, pela fugacidade e pela fragilidade. O contato com os outros se dá como uma 

necessidade da vida social, cada vez menos espontânea e por consequência mais formal.   

A noção de identidade é muito complexa, os conceitos de identidade são diversos e 

geralmente levam em consideração as características que marcam a época em que são 

definidos. O conceito de identidade assumido, diz respeito ao de identidade cultural, aquela 

que caracteriza o sujeito na pós-modernidade (HALL, 2006). Entretanto, cabe-nos fazer uma 

ressalva, não nos deteremos à teorização do que é modernidade e pós-modernidade e suas 

implicações na vida cotidiana, mas reconhecemos que na contemporaneidade (ou período 

atual), o cotidiano social é marcado pelo ritmo frenético e pela velocidade nas relações, mas 

também em contrapartida, marcado pela resistência a esse movimento.  

Neste sentido, a nossa concepção de identidade dialoga com a ideia de identidade 

cultural na pós-modernidade, trabalhada por Hall (2006, p. 11), no qual: 

 

A identidade, nesta concepção sociológica, faz a ponte entre o “interior” e o 
“exterior” - entre os dois mundos público e privado. O fato de projetarmos 

“nós mesmos” nestas identidades culturais, ao mesmo tempo internalizando 

seus significados e valores, fazendo-os “parte de nós mesmos”, auxilia-nos a 
alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. A identidade desta forma costura (...) 

o sujeito na estrutura. Ela estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos que 
eles habitam, tornando os dois reciprocamente mais unificados e previsíveis. 

 

Neste aspecto, concordamos com o fato de que a identidade cultural situa o sujeito no 

mundo, numa relação mediada entre o público e o privado. Reconhecemos que estas duas 

esferas projetam ações específicas, muitas vezes dicotomizadas, à medida que sinalizam as 

duas principais dimensões do comportamento social.  

O contexto da pós-modernidade enseja uma multiplicidade de situações pelas quais 

as identidades são postas em cheque. Segundo Vaz e Andrade (2009, p. 6 – 7): 

 

O desafio de estudar a identidade cultural na contemporaneidade refere-se à 

impossibilidade de pensá-la como imutável, atemporal, fidedigna, 

ininterrupta, e autêntica, como um elo entre passado e futuro. Se no passado, 
tal perspectiva pode ter sido um mito, na contemporaneidade com certeza o 

é.  As identidades culturais, na contemporaneidade, apresentam-se de formas 

variáveis, múltiplas, com inúmeras constituições possíveis, e são decididas 
pelos indivíduos, que transitam livremente por um mundo cada vez mais sem 

fronteiras claramente definidas. 
 

Reconhece-se, portanto que há uma dificuldade quanto à compreensão das 

identidades na atualidade. Se elas estão se reconfigurando constantemente, como é possível 
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situá-las dentro de uma discussão que objetiva compreender o comportamento dos sujeitos 

perante o espaço? A resposta não é imediata, talvez não haja resposta exata, pois o sujeito da 

pós-modernidade deve ser desvelado à luz da descontinuidade e dos desenquadramentos.  

Do ponto de vista levantado por Bauman (2001, p. 98), “as identidades parecem fixas 

e sólidas apenas quando vistas de relance, de fora”, quando contempladas na própria história 

individual do sujeito. Entretanto, esta perde sua solidez quando se começa a perceber as 

fragilidades e a fluidez que rondam o seu involucro. Essas fragilidades estão relacionadas 

mesmo a própria condição dos indivíduos nas suas múltiplas experiências e vivências 

cotidianas na contemporaneidade. Neste sentido, a sociedade da informação, da imagem e da 

técnica (SANTOS, 2008a), acaba por exercer influência e controle no seu processo de 

delineamento, de construção identitária. 

Por este prisma, observemos os grupos sociais frequentadores das praças públicas de 

uma cidade. Os interesses que legitimam a formação momentânea do grupo no respectivo 

território são pautados na dinâmica física ou social do ambiente. Ou seja, quando o ambiente 

da praça está voltado para o consumo, provavelmente os grupos se constituirão nesta, 

respondendo às prerrogativas disponibilizadas pelo aspecto físico do espaço (são os grupos de 

consumidores, de trabalhadores, de turistas etc.).  

Contudo, quando a principal dinâmica instaurada na praça são as práticas de lazer e 

de sociabilidade, propiciadas também pela sua disposição ambiental, muito provavelmente a 

formação dos grupos obedecerá a esta ordem, dando margem ao surgimento de grupos 

marcados pela proximidade mais afetiva, mais ocasional. 

Porém, uma ressalva merece ser feita. O fato de uma praça pública ser configurada, 

sobretudo para o consumo ou para o lazer contemplativo ou social, não quer dizer que os 

grupos que são formados e favorecidos pela condição de um lugar, não possam estar presentes 

ou em permanente cruzamento com outros grupos de outras praças, independente das suas 

predisposições físico-ambientais. Pelo contrário, os grupos estão sempre em cruzamentos, 

encontram-se permanentemente nos diferentes espaços.  

Esse quadro demostra claramente o cenário da maioria dos espaços públicos das 

cidades modernas. Independentemente do tamanho e da forma urbana, os espaços públicos 

são marcados pela multiplicidade de formas e de conteúdos, marcados principalmente pelos 

pilares da política, da economia e da cultura. 

Esse caráter pode ser comprovado quando se leva em consideração que “toda 

identidade implica numa territorialização, assim como a territorialização permite a 
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permanência identitária” (COSTA; COSTA, 2007). Em outras palavras, todo território é 

marcado por um ou mais conteúdos identitários, assim como, toda identidade possui como um 

de seus fundamentos a base territorial, e se elabora constantemente a partir dos processos de 

territorialização. 

Nesta acepção, Santos (2009) concorda que uma das características mais marcantes 

do território é o fato deste congregar tanto os sistemas naturais e as coisas sobrepostas 

(objetos sociais), somado a identidade, pois: “o território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence” (SANTOS, 1999, p. 8). Ou 

seja, partindo-se desse pressuposto, todo território é considerado em sua menor ou maior 

escala (desde os microterritórios até o território nacional) uma realização possível graças à 

identidade projetada neste. 

É interessante perceber que na contemporaneidade o território, como já abordado 

anteriormente, é marcado por uma gama de relações dialéticas (o conflito entre o público e o 

privado, a coletividade versus a individualidade, padrões globais se confrontando com os 

padrões locais, grupos de mudança no embate com os grupos de resistência entre outros). 

Apesar disso, o território dos espaços públicos, em específico, o das praças públicas, é cada 

vez mais marcado pela supressão do público a favor do privado, a esfera do mercado em 

detrimento da esfera da vida cotidiana.  

E neste aspecto, as identidades se posicionam diante do conflito como fatores 

condicionantes a mudança de paradigma.  Pois, “numa sociedade de consumo, compartilhar a 

dependência de consumidor - a dependência universal das compras – é a condição sine qua 

non de toda liberdade individual; acima de toda da liberdade de ser diferente, de ‘ter 

identidade’” (BAUMAN, 2001, p. 98). É como se o sujeito ordinário do cotidiano cedesse 

lugar ao consumidor, uma nova identidade legítima do espaço público.  

Assim, a sociedade sofre com uma mudança radical de papel, passa-se da sociedade 

cívica, banal e cotidiana para a sociedade do consumo, das relações mercadológicas, do 

formalismo. Esse processo foi percebido por Gonçalves (2009, p. 184) quando sinalizou que 

uma crise identitária está em curso na modernidade, alertando que: 

 
A crise identitária inaugurada na modernidade conecta-se à cultura do 
consumo da seguinte maneira: se as escolhas individuais estão orientadas à 

satisfação das necessidades pessoais, e se o consumo é o principal meio de 

acesso às ações e experiências necessárias à construção da própria 
identidade, esta acaba sendo convertida em uma mercadoria. O eu deixa de 

possuir aquela aura de autenticidade e se converte em algo passível de 

cálculo, em nome da adaptação social. 
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Deste modo, o indivíduo-consumidor passa a orientar suas práticas e as práticas do 

grupo no qual está inserido, no sentido de corresponder à dinâmica consumista dos ambientes. 

Intencional ou inocentemente, este contribui para que as relações de sociabilidade propiciadas 

pelos espaços públicos, que antes estavam fundamentadas na ocasião, no convívio e no afeto, 

passem agora a ser relações formais de sociabilidade, do contato efêmero e até certo ponto, 

impessoal. Assim, “a produção de identidades coletivas que irão se territorializar e constituir 

agregados socioespaciais que darão conformação a um espaço urbano “cravejado” ou 

“fragmentado” por micro territorialidades” (COSTA; COSTA, 2007).  

A compreensão dos processos de formação das identidades coletivas, ou agregados e 

grupos sociais no âmbito dos espaços públicos, permite que um novo olhar seja lançado 

nestes territórios. Um olhar que privilegia a polivalência das relações de sociabilidade 

incrustadas no território dos espaços públicos. Para tal, reconheçamos que a cidade passa a ser 

dominada por duas dimensões: 

 

... teremos a cidade formal, constituída por grupos e agregados 

socioespaciais formais (trabalho, religião, família, negócios, burocracia 
estatal, instituições formais, etc.), e uma cidade informal, constituída por 

grupos ou agregados socioespaciais informais (de cunho afetivo, estético, 

sexual, festivo, etc.) (COSTA; COSTA, 2007). 

 

O formal e o informal, apontados por Costa e Costa (2007), não remete a ideia de 

proibição e não proibição quanto ao direito de participar da vida pública da cidade. Mas diz 

respeito à formalidade que as relações interpessoais assumiram no atual contexto, hoje 

marcadas pela indiferença, pela impessoalidade, pela instituição e pelos valores modernos. 

Em contraponto estão as relações mais espontâneas, como as propiciadas pelos grupos e 

agregados que mantêm vínculos afetivos emocionais entre si. 

Sendo assim, a identidade possui papel fundamental no processo de formação dos 

grupos que sociabilizam nos espaços públicos da cidade. Qualquer tipo de mudança de 

posição ou reinvindicação de mudança de identidade pode gerar problemas para a harmonia 

dos grupos e agregados que compartilham de territorializações comuns. Pois, “mudar de 

identidade pode ser uma questão privada, mas sempre inclui a ruptura de certos vínculos e o 

cancelamento de certas obrigações; os que estão do lado que sofre quase nunca são 

consultados, e menos ainda têm chance de exercitar sua liberdade de escolha” (BAUMAN, 

2001, p.105). 
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Esse caráter de instabilidade nas identidades modernas contém tanto aspectos 

positivos, no sentido de que a maleabilidade da construção identitária permite a negociação de 

convívio entre diferentes indivíduos no mesmo território, bem como, permite que diferentes 

espaços sejam territorializados. Porém, também apresenta aspectos negativos, pois a 

instantaneidade presente na formação e a na dissolução dos grupos, muitas vezes, contribuem 

para o afastamento da vida coletiva dos espaços públicos. Assim como, colabora com os 

conflitos surgidos a partir do confronto de interesses, sendo este, também um fator de 

dispersão dos grupos e agregados sociais no âmbito dos espaços públicos citadinos.  

Esse quadro demostra a complexidade que envolve os processos identitários dos 

grupos situados nos espaços públicos. As mudanças de comportamento ou mesmo a fluidez 

das identidades dos indivíduos corrobora para os processos dialéticos (efêmeros ou 

permanentes) de territorialização. Possibilita o jogo de forças díspares que reivindicam o 

território. Conforme apontado por Claval (1999, p. 22): 

 

Nada de surpreendente, então, em constatar que as identidades que se busca 
promover exigem territorialidades contínuas e absolutas: não se trata 

simplesmente de se afirmar; o objetivo é o de fugir do contágio dos modos 

de pensamento que se condena, do efeito arrebatador de comportamentos e 

atitudes que reprovamos moralmente, e da poluição à qual nos expomos ao 
permanecermos em ambientes impuros. Os discursos identitários 

contemporâneos proclamam assim a necessidade, para o grupo, de dispor de 

um controle absoluto do território que ele torna seu.  

 

É neste entremeio de conflitos de posições e de identificações que as praças públicas 

emergem como férteis campos de estudo cultural e geográfico. A sua disposição e as 

sociabilidades estabelecidas no seu âmago, sobretudo na atualidade, as tornam territórios de 

suma importância à dinâmica urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo sobre as territorialidades empreendidas pelos grupos e agregados sociais 

nas seis praças públicas da Área Central da cidade de Caicó apontou diversos caminhos, 

trilhas e perspectivas sobre a composição social dos espaços públicos na atualidade. Não foi 

nossa intenção esgotar a temática, tampouco chegar a um nível de compreensão máxima do 

fenômeno, já que essa tarefa parece atualmente impossível para a ciência. Nosso intuito foi o 

de realizar uma viagem pelas praças públicas caicoenses, adentrar na realidade e 

problematiza-la à luz de teorias, noções e conceitos disponibilizados pela ciência geográfica.  

Os caminhos trilhados foram múltiplos, já que o fenômeno é múltiplo, complexo e 

relacional. Mas nunca perdemos de vista o nosso objetivo, que foi compreender, no sentido 

mesmo de perceber e abranger, as territorialidades das praças públicas caicoenses na 

atualidade. 

Deste modo, percebemos que os espaços públicos atuais, tanto nas grandes cidades, 

quanto nas cidades médias, encontram-se em permanentes mudanças. Essas mudanças 

acompanham os anseios de uma sociedade que projeta no espaço suas ideologias, construindo 

um cenário em que a formação de grupos e agregados sociais ganha força, impulsionados pelo 

desejo de entrar em contato com o outro, de sociabilizar.  

Esse cenário é o território do qual falamos. É o espaço mais as relações sociais de 

poder, transformando-o em local de disputas e conflitos, mas também de acordos e 

negociações de permanência. Enfim, é lugar do convívio. 

O espaço público, enquanto território da ação política é também o território de ação 

do Poder Público. Por sua característica de visibilidade, é o espaço onde as ações são 

executadas com vistas à publicidade e a promoção. É assim com as reformas constantes nas 

praças públicas, é assim também com as ações realizadas pelos grupos sociais no 

desenvolvimento de sociabilidades cotidianas.  

Enxergamos que as territorialidades em curso nos territórios das praças públicas de 

Caicó são constituídas a partir da interação constante entre as esferas do público e do privado. 

Estas, por sua vez, são condicionadas pelas forças atuantes na tríade Política-Economia-

Cultura, que molda as relações de sociabilidade e o processo de formação de identidades 

numa escala de temporalidades fluidas e dinâmicas. Esse conjunto de fatores, que também 

podemos denominar de elementos, são fundamentais para a compreensão dos espaços 

públicos enquanto territórios, enquanto espaços transpassados por regras e normas (formais e 
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informais) de convívio e sociabilidade, de evasão e de permanência dos indivíduos em 

conjunto (grupos e agregados) (Fig. 44).  

 

FIGURA 44 – Estrutura em diagrama do funcionamento das territorialidades nas praças públicas de 

Caicó. 

 

                                                                                                                            Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012. 

 

Um primeiro elemento a ser considerado nesse processo é a dimensão político-

normativa. Essa dimensão, que é intrínseca aos espaços públicos, está presente desde o 

momento em que se intenta estabelecer modos de comportamento social dos sujeitos privados 

em um local público. É neste momento, que começa a interminável dialética dessas duas 

esferas. Essa dimensão normativa tanto dita às regras fundamentais de funcionamento destes 

espaços, quanto numa via contrária, suscita maneiras de subverter esta ordem, já que 

inexoravelmente o espaço público é o local de todos, é a própria essência democrática.  

Outro importante fator-elemento a ser considerado na dimensão dos espaços públicos 

contemporâneos é a Economia. Hoje ela é um dos carros-chefes da dinâmica destes lugares, 

está presente nas normas e na estrutura físico-territorial do próprio espaço, assim como 
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também influencia na formação de identidades, pois é estruturadora das relações sociais da 

atualidade. 

O terceiro elemento diz respeito à dimensão da Cultura. Hoje, sabe-se que ela está 

cada vez mais persuadida pela dimensão anterior, a da Economia, sobretudo no tocante às 

identidades efêmeras e ligadas ao consumo supérfluo. Esta última dimensão é a responsável 

por dar sentido às peculiaridades de cada grupo, segmento e agregado social, ou até mesmo no 

nível individual, atuar como atributo que legitima as identidades. 

Neste exercício, as praças públicas de Caicó estão envolvidas cotidianamente em 

processos situados em cada uma destas três dimensões do território. A partir das ações dos 

grupos sociais, são reinventadas constantemente. Em nossa análise, percebemos que as praças 

públicas da Área Central podem ser agrupadas em duas esferas de abordagem: as praças 

públicas voltadas para o consumo e as praças públicas voltadas para o lazer, atentando-se ao 

fato de que não é possível dissociar estes dois segmentos. 

Nas “praças públicas relacionadas ao consumo” (Ilha de Santana, Praça da 

Alimentação e Praça do CDS), foi possível constatar territorialidades que dialogam mais 

fortemente com a esfera econômica. Deste modo, enxergamos que essa esfera interfere 

primeiramente na configuração física do espaço, depois amplia sua escala de ação, conforme 

alimenta a supressão da esfera pública pela privada, já que a última é essencialmente ligada à 

produção de capital (Local-Global). Esse processo gera uma cultura, um sentido de 

apropriação do lugar, que poderá gerar conflitos à medida que outras lógicas, mais pessoais e 

afetivas, também reivindiquem lugar nesses territórios. 

Contudo, como uma das principais características dos territórios é a elasticidade, 

também observamos que os grupos sociais não só aprenderam a conviver, como reproduzem a 

partir de seu comportamento essa nova forma de aproveitamento dos espaços públicos na 

atualidade. 

Nas “praças públicas relacionadas ao lazer” (Praça de Santana, Praça do Rosário e 

Praça da Liberdade), constatou-se que as tradicionais formas de aproveitamento social do 

espaço público ainda possuem sentido. Mesmo que em menor escala, as apropriações 

cotidianas feitas pelos grupos sociais, ainda são muito importantes para a vida pública da 

cidade. No caso de Caicó, estas praças não foram abandonadas. Elas sobrevivem na 

atualidade, muitas com os mesmo tipos de sociabilidades. Entretanto, as características 

relacionadas ao lazer, por serem mais tradicionais, tendem a perder espaços para os lugares 

que oferecem novidades e opções de lazer mais dinâmicas. 
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Sendo assim, os diversos territórios que se espalham pela cidade, evidenciam de 

modo particular, as múltiplas territorialidades empreendidas pelos grupos sociais urbanos, 

demostrando as particularidades contidas em seus processos de apropriação e uso. A formação 

de identidades e a sua vinculação ao território tanto reforçam as estruturas já existentes, 

quanto sinalizam uma aceitação dos novos padrões, das novas prerrogativas. 

A praça pública da contemporaneidade ainda é o território por excelência da 

reprodução das relações de sociabilidade entre os grupos humanos. Essa capacidade só será 

perdida se as mudanças correntes forem capazes de chegar ao ponto de substituir a 

experiência de vivência e convívio cotidiano nestes espaços. A impossibilidade de isso 

ocorrer fica por conta do sentimento de liberdade humana, uma das únicas, porém a mais 

potente arma que a sociedade já foi capaz de produzir. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – MESTRADO 

PROJETO: ESPAÇO PÚBLICO E TERRITORIALIDADES 

DISCENTE: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA 

ATIVIDADE DE CAMPO 
 

Nome: 

 

Idade:                                  

Sexo:       Masculino  (     )       Feminino   (     ) 

 

Escolaridade: 

        

Estado Civil:                     Filhos:    Não (     )       Sim/Quantos:    

 

Trabalha:   Não (  ) Sim (  ): 

 

Remuneração Mensal: 

 

Bairro onde mora: 

 

Cidade de origem: 

 

Questões 

 

1. Que meio de locomoção você utiliza para vir até a praça? 

2. Você vem à praça só ou acompanhado? Com quem? 

3. Há quanto tempo frequenta esta praça? 

4. Que horário (turno, hora) você mais frequenta a praça? 

5. Em que mês do ano é mais agradável frequentar a praça? 

6. Quantas vezes por semana você frequenta a praça? 

7. Quanto tempo (horas) fica na praça? 

8. O que você vem fazer na praça? 

9. Onde fica quanto esta na praça? 

10. Você acha esta praça um lugar seguro? 

11. O que esta praça significa pra você? 

12. Você frequenta outras praças em Caicó? Quais? 

13. Em sua opinião, qual a praça mais importante de Caicó, por quê? 

14. Que importância você atribui a praça na cidade de Caicó? 

15. Você conhece alguém ou tem algum amigo na praça? 

16. Qual o seu envolvimento com outras pessoas da praça? 

17. Você se incomoda com a presença de algumas pessoas na praça? Quais? 

18. Você sabe quem cuida da praça? 

19. Conte uma história ou acontecimento marcante na praça? 

20. O que te atrai na praça em relação ao ambiente? 

21. O que falta na praça? 

22. Qual a praça mais agradável de Caicó? 

23. Que parte da praça mais lhe agrada? 

24. Você acha que a praça precisa de reforma? 
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25. Você conhece a legislação municipal sobre as praças públicas? 

26. Você acha que a Administração Municipal cuida bem das praças? 

27. O que você acha que poderia ser feito para melhorar as praças? 

28. O que você sabe sobre as transformações da praça? 

29. O que mais lhe marcou nas vezes que você frequentou a praça? 

30. Que você acha da presença de quiosques de alimentação nas praças? 

31. Qual é o melhor quiosque da praça? 

32. O que você consome na praça? 

33. Quanto em média você gasta na praça? 

34. Você conhece algum vendedor ambulante da praça? 

35. Você conhece algum dono de quiosque da praça? 

36. Qual a sua opinião sobre os vendedores ambulantes nas praças? 

37. Você concorda com a realização de eventos nas praças? Quais? 

38. Há alguma diferença quando há evento nas praças? 

 

GRUPOS SOCIAIS 

 

1. Vizinhos   

2. Turistas   

3. Crianças   

4. Casais   

5. Adolescentes   

6. Comerciantes   

7. Idosos   

8. Vendedores ambulantes   

9. Consumidores em geral   

10. Donos de lanchonetes/ quiosques   

11. Moradores de rua  

12. Comunidade LGBTT  

13. Empregado na praça  

14. Transeuntes  

15. Universitários  

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 


