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RESUMO 

 

SILVEIRA, P. C. A. CIDADE TRANSVERSAL: semantização do espaço urbano em 
Campos dos Goytacazes/RJ. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 
 
 
Os textos não-verbais acompanham as caminhadas pela cidade, produzem-se, completam-
se, alteram-se ao ritmo dos passos e, sobretudo, da capacidade de perceber, de registrar 
essa informação: transforma os textos não verbais em marcos referenciais da cidade, que 
aglutinam objeto e signo urbanos. O que se propõe neste trabalho é traçar um paralelo nas 
análises da Praça São Salvador, centro histórico da cidade, referencial numa área comercial 
de intenso fluxo de pessoas, de diversos lugares do município e adjacências, e do Jardim do 
Liceu, circundado por instituições públicas municipais e estaduais, voltadas ao setor de 
educação e legislativo municipal, que atrai um público diverso à primeira praça. O objetivo é 
re-conhecer os elementos estruturantes dos discursos de duas praças através da produção 
de sentidos no usuário, na cidade de Campos dos Goytacazes, representada pela Praça 
São Salvador e Jardim do Liceu, diante de uma abordagem prática das discussões 
semiológicas. Assim, referenciando a cidade como objeto de pesquisa - principalmente na 
cidade transversal ao que é real, onde existem os dizeres e a imaginação - e como pano de 
fundo para os textos imbricados em seus espaços, a existência de maneiras de analisar 
esses discursos tem se multiplicado, através das ciências linguísticas e semiológicas, por 
exemplo. Caminhando pelo processo de formação histórico-espacial dos espaços públicos e 
na sua contextualização na imagem da cidade, à luz de Benevolo, Carvalho, Lynch e Cullen, 
permeando pela temática da característica de palimpsesto do espaço urbano e na condição 
topofílica do espaço arquitetural, em Certeau, Coelho Netto, Orlandi e Tuan, avistam-se 
percursos metodológicos interdisciplinares, unindo arquitetura, semiótica, análise do 
discurso e psicologia nessa busca pelos elementos atuantes na produção de sentidos na 
arquitetura, logo, no processo semântico das praças urbanas, denominada Etnotopografia, 
numa proposta para a leitura do espaço não-verbal, aplicável às habilidades profissionais de 
arquitetos e urbanistas. 
 
 

Palavras-chave:Discurso; Semiótica; Arquitetura; Cidade; Percepção. 



 
 

ABSTRACT 

 

The non-verbal texts accompany the walks through the city, are produced, complete, altered 
to the rhythm of the steps and, above all, the capacity to perceive, to register this information: 
it transforms the non-verbal texts in reference frames of the city, which agglutinate urban 
object and sign. What is proposed in this work is to draw a parallel in the analysis of Praça 
São Salvador, historical center of the city, referential in a commercial area of intense flow of 
people, several places in the municipality and surrounding areas, and the Jardim do Liceu, 
surrounded by public institutions Municipal and state, aimed at the education sector and 
municipal legislature, which attracts a diverse audience to the first square. The objective is to 
re-know the structuring elements of two-way speeches through the production of meanings in 
the user, in the city of Campos dos Goytacazes, represented by Praça São Salvador and 
Jardim do Liceu, before a practical approach to semiological discussions. Thus, referring to 
the city as an object of research - especially in the city transverse to what is real, where there 
are words and imagination - and as a backdrop for the texts embedded in their spaces, the 
existence of ways of analyzing these discourses has become Multiplied, through linguistic 
and semiological sciences, for example. In the light of Benevolo, Carvalho, Lynch and 
Cullen, permeating the theme of the palimpsest characteristic of urban space and the 
topfílica condition of the architectural space, in the context of the historical-spatial formation 
of public spaces and their contextualization in the city's image. Certeau, Coelho Netto, 
Orlandi and Tuan, we see interdisciplinary methodological paths, uniting architecture, 
semiotics, discourse analysis and psychology in this search for the elements acting in the 
production of meanings in architecture, then in the semantic process of urban squares, called 
Ethnotopography, In a proposal for reading non-verbal space, applicable to the professional 
skills of architects and urban planners. 
 
Keywords: Discourse; Semiotics; Architecture; City; Perception. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo Santaella (2007), há uma linguagem verbal, representada na escrita 

e fala, mas ocorrem concomitantemente outras linguagens também constituídas por 

sistemas sócio históricos de representação, e neste trabalho, será abordada a 

linguagem do espaço urbano, em busca dos estruturantes de seus dizeres e 

significações. 

O viés discursivo do contexto urbano tem contribuído de maneira significativa 

para as análises dos conteúdos inscritos no discurso sobre cidade, de seus espaços 

e sujeitos que a animam, por meio do discurso não verbal, que colabora para com a 

semantização do espaço. 

Cada ponto do espaço urbano, como suas vias, construções, terrenos baldios 

ou semiconstruídos, contribuem para a formação de uma malha informacional. O 

caminhar pela cidade assemelha-se a navegar por um hipertexto, que permite 

diversas associações significantes, promovendo uma leitura multilinear, pautada no 

percurso e não mais no plano representativo. 

Segundo Ferrara (1986), o contexto espacial abarca o conjunto de 

circunstâncias físicas, sociais, econômicas e culturais subjacentes ao uso ambiental, 

que, por interferência e não determinação dessas variáveis é múltiplo e diversificado. 

Nessa perspectiva, a cidade constitui-se como um grande texto a ser 

lido/interpretado/compreendido por aqueles que estruturam a sua corporeidade. 

O olhar desta pesquisa se volta aos elementos que formam o discurso sobre 

as cidades, especialmente em espaços urbanos como as praças - que permite 

intensas e frequentes trocas, nem sempre possíveis em espaços particulares - a ser 

tratado na abordagem das discussões semiológicas, nas considerações de Lucrécia 

Ferrara, em Leitura sem palavras (1986), e de José Teixeira Coelho Netto, em A 

construção de sentidos na arquitetura (1984). 

Mergulhando nas águas de autores como Charles S. Peirce, Lucia Santaella, 

Décio Pignatari, Umberto Eco, Lucrécia Ferrara, Eni Orlandi e Michel de Certeau, 

esta pesquisa tem como foco a busca de uma análise do discurso diante da prática 

citadina, distante das falas de seus usuários, mas aproximada ao não verbal 

instalado na urbe, capaz de representá-los na prática do espaço. 

O problema cerne desta pesquisa está em conhecer quais sentidos 

construídos pelo espaço arquitetural que, dentro da perspectiva de Coelho Netto 
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(1984) na estrutura de Eixos Organizadores do Sentido no espaço arquitetural, 

contribuem para a semantização do espaço urbano da Praça São Salvador e no 

Jardim do Liceu. Ao definirtais praças de Campos dos Goytacazes como locais para 

aplicação da pesquisa, considerou-se o aporte histórico, social e cultural, com vasta 

diversidade ao compará-las. 

Os objetivos específicos foram estabelecidos para alcançar as respostas para 

o problema levantado, com atividades que permitissem: 

 

I. Provocar o estranhamento diante de espaços que se tornaram 

homogêneos; 

II. Buscar o olhar não automatizado diante do já conhecido, incentivando um 

novo olhar diante do comum para re-encontrar uma sensação do espaço 

urbano; 

III. Identificar os dizeres escondidos e/ou expostos na cidade transversal; 

IV. Investigar quais os elementos semânticos incorporados aos discursos 

fazem do espaço urbano um marco referencial na cidade; 

V. Contribuir para frequentes releituras do contexto espacial urbano. 

 

Para que os objetivos fossem satisfeitos em busca de resposta para a 

problemática levantada, adotou-se a Etnotopografia como percurso metodológico. 

Etimologicamente, ethos significa “caráter”; topos, “lugar”; e graphen, 

“descrição”. Portanto, a Etnotopografia trata-se da descrição dos caracteres de um 

lugar focando para algo além do povo, mas do povo no lugar. 
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1 ASPECTOS HISTÓRICO-ESPACIAIS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

As grandes obras e monumentos da história da arquitetura, elaborados pelos 

grandes nomes, possuem uma linguagem específica, dominam um discurso. 

Entretanto, ao redor de cada grande obra, há uma centena de edificações que ficam 

num segundo plano, e cuja linguagem não se permite aparecer. 

A história da arquitetura não se limita às catedrais e aos palácios, apesar de 

muitas literaturas tratarem apenas destes ao longo dos períodos e estilos históricos. 

Assim, muito das edificações nas cidades encontra-se nas sobras do esquecimento 

e os nomes de seus criadores não constam em lugar algum. Entretanto, é inegável 

seu valor, visto que não são simples proposições espontâneas: foram até certo 

ponto planejadas. 

Uma linguagem está escrita nessas obras, uma linguagem de cada obra que 

num conjunto, criam um discurso urbanístico, completo, onde o indivíduo faz parte 

da cidade, e a cidade, parte do indivíduo. 

Coelho Netto (1984, p. 10) questiona onde estaria essa linguagem, hoje, que 

não é essencialmente vista e apontada como “grande obra da 

arquitetura/urbanística”, mas que é sentida fisicamente, emocionalmente. Segundo o 

autor, essa linguagem “está somente naquelas cidades onde o homem ainda dialoga 

com o espaço que o circunda”. 

De fato, o que é o espaço? E por que nos “circunda”? Parafraseando a 

pergunta de Coelho Netto (1984, p. 11), “por que esse conceito do homem ilhado no 

meio de um espaço só faz perpetuar”? 

Em termos de percurso histórico, durante um tempo consideravelmente longo, 

a própria arquitetura não indicava seu verdadeiro objeto, o espaço, partindo do 

pressuposto de que havia o conhecimento do significado do espaço. 

Vitrúvio, arquiteto e engenheiro romano do Século I a.C., autor do Tratado “De 

Architectura”, conceituou a arquitetura como ordenamento, disposição, proporção, 

distribuição. Do espaço, por certo. Mas esse “espaço” precisava ser inferido, sendo 

dado como algo já estabelecido, conhecido por uma maioria (COELHO NETTO, 

1984). 

Leon Alberti, arquiteto italiano do Século XV, considerado o maior teórico de 

arte da Renascença e autor do Tratado “De Re Aedificatoria”, conceituou a 



15 
 

arquitetura com os princípios de solidez, firmeza e beleza. O espaço, outra vez, 

escamoteado (COELHO NETTO, 1984). 

Blondel, arquiteto e urbanista francês do Século XVIII, sucedeu o pensamento 

vitruviano e também desconsiderou o espaço, propondo construção, distribuição e 

decoração como os princípios da arquitetura (COELHO NETTO, 1984). 

Para Viollet-Le-Duc, arquiteto francês da primeira metade do Século XIX autor 

do “Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI au XVI Siècle”, 

arquitetura é a arte de construir. Apesar do poético, novamente parte-se do 

pressuposto de que já se conhece aquilo que se vai construir (COELHO NETTO, 

1984). 

Já Auguste Perret, arquiteto belga radicado na França da segunda metade do 

Século XIX, propôs a arquitetura como a arte de organizar o espaço. Nesse 

momento, nota-se o conceito de espaço aflorar intrinsicamente no pensamento 

arquitetural, mas ainda assim o arquiteto lança suas preocupações aos materiais, 

formas, funções, unidas às recentes ponderações da economia política e sociologia 

(COELHO NETTO, 1984). 

Com Pier Luigi Nervi, engenheiro e arquiteto italiano do Século XX, pioneiro 

no uso decorativo de peças modulares pré-fabricadas em concreto armado, mais 

uma vez se consagrou a trindade forma, função e estrutura, escamoteando o espaço 

(COELHO NETTO, 1984). 

O equívoco de apresentar arquitetura  espaço como termos dissociativos, 

começam a ser revisado com Luçart, arquiteto modernista francês, em sua obra 

“Architecture” de 1929, como explica Coelho Netto (1984, p. 19), delimitando o 

campo da arquitetura como sendo o dos volumes que se levantam no espaço, que 

são determinados pelas superfícies que se encontram e cujas proporções exatas 

são indicadas pela luz. Assim, para Luçart, volume, superfície, espaço e luz são os 

princípios da arquitetura. Contudo, um conceito definidor não pode ser composto por 

elementos heterogêneos alinhados ao mesmo plano e sem especificações 

(COELHO NETTO, 1984). 

Le Corbusier, arquiteto suíço e precursor da arquitetura moderna no Brasil, 

também em 1929, tangenciou esse assunto, mas se distanciou ao conceber a 

arquitetura como ocupação do espaço com edifícios e estradas, o que, nas palavras 

de Coelho Netto (1984, p. 19) é uma “terminologia nitidamente infeliz”. 
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Diante desse breve passeio pela história das definições para a arquitetura, 

Auguste Perret, na análise de Coelho Netto, alcançou um conceito adequado ao 

sinalizar a arquitetura como a arte de organizar o espaço, até mesmo de criá-lo, 

produzi-lo. E este elemento específico da arquitetura esteve resignado pelos 

séculos, e ainda hoje o é. 

EmPor uma geografia nova (1978), de Milton Santos, o conceito de espaço é 

central e compreendido como um conjunto de formas representativas de relações 

sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações 

que estão acontecendo e manifestam-se através de processos e funções. “O espaço 

é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a 

evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares” (SANTOS, 

p. 122). 

 
O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que 
ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização 
feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma 
práxis coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui 
pelo movimento da sociedade total. (SANTOS, 1978, p. 171).  

 

Para Milton Santos, o espaço precisa ser considerado como totalidade: 

conjunto de relações realizadas através de funções e formas apresentadas 

historicamente por processos tanto do passado como do presente. Segundo o autor: 

 
O espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas 
sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. É como as outras 
instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de 
uma certa autonomia. (SANTOS, 1978, p. 145).  

 

Algumas disciplinas dentro das academias, no campo da antropologia à 

semiologia, realçaram não só o caráter relativo à noção de espaço como a 

necessidade de estudos do espaço, conforme tempo e lugar. E a arquitetura e 

urbanismo atualmente põe em xeque e repensa o elemento base de seus princípios, 

na busca dos sentidos do Espaço. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE 

 

Convém, neste capítulo, apresentar brevemente o percurso histórico com foco 

na formação e usosdos espaços públicos. A praça, em si, é um espaço público 

urbano de grande valia em diversas culturas e povos.Em seu papel de espaço 

coletivo manteve-se como palco de acontecimentos da vida cotidiana estando 

vinculada aos diversos momentos de transformação das cidades. Da Antiguidade 

Clássica até a era contemporânea, as praças expressam os elementos-síntese da 

morfologia espacial urbana por constituírem lugares de manifestação e religiosidade, 

propícios à interação social. 

No tocante à morfologia da cidade, as praças se particularizam aos outros 

espaços por retrataremáreas livres na malha urbana, que proporcionam uma 

descontinuidade na paisagem conformada pelas edificações. Constituem espaços 

referenciais, atuando como símbolos visuais e como pontos focais na organização 

da cidade, nos estudos de Lynch. 

Tais particularidades são apreciadas desde os assentamentos humanos 

originários – cuja organização do território colocava em destaque um espaço central 

específico – até às cidades contemporâneas, cuja recognição deste espaço se 

valoriza nas políticas de revitalização urbana.  

Acerca das características das praças/espaços públicos, Caldeira explica: 

 
A praça representa uma espécie de espaço camaleônico, capaz de 
se modificar e se adaptar às transformações das cidades, 
possibilitando apropriações diversas. Essa peculiaridade fez com que 
a praça adquirisse, historicamente, uma diversidade de formas e 
funções, sem perder sua essência como espaço coletivo 
(CARDEIRA, 2007, p. 14). 
 

Considerando o caráter de palimpsesto das praças, mediante todas as 

mudanças ocorridas em seu espaço - sejam em aspectos morfológicos ou de 

significação -, elabora-se um percurso histórico amplo para percepção dessa 

evolução urbana e sociocultural, a seguir, na Figura 1. 
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Figura 1: Panorama histórico das praças na morfologia urbana, adaptado de Junia Caldeira (2007) 
(Própria autora) 

 

Datam de 8.000 a.C., no chamado Período Neolítico, os primeiros vestígios 

de cidades, com a concentração de povos nômades em uma regiãoapós tornarem-

se mais sedentários, abandonando as choças e providenciando casas de material 

mais resistentecomo o barro, rocha e ramos, e localizando-se em zonas ribeirinhas 

com água abundante, pastos perenes e pesca fácil. Essas aglomerações são 

denominadas de “aldeias” (CARVALHO, 1968). 

Essa nova posição em que se encontra revela vínculos de pertencimento com 

o lugar, passando o homem a pensar técnicas de proteção para o grupo e seus 

bens, além do lugar sagrado de suas crenças e personalidades queridas. A 

configuração fixa dos grupos e sua relação interna de convivência permite a 

identificação da primeira composição de espaço público para reuniões diversas 

(CARVALHO, 1968). 

O marco espacial no Neolítico pode ser caracterizado pelos monumentos 

rochosos megalíticos, tipificados em menires, dolmens duplos ou singelos e 

cromlechs. Dispostos de modo circular, sucessivos, possuíam a função de marcar 

territórios célebres (batalhas) ou sagrados (túmulos de grandes personagens), assim 

como templos abertos (sacrifícios e cerimoniais) (CARVALHO, 1968). 

O Stonehenge data de 3.100 a. C., localizado na Inglaterra. É um modelo 

existente até hoje de um espaço pensado para o encontro de pessoas diante de um 

evento festivo, ritualístico ou para personagens icônicos. Nesse espaço preserva-se 

a harmonia entre amplitude espacial e o monumento, a simetria e a harmonia das 

proporções, vide Figura 2(CARVALHO, 1968). 
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Figura 2: Templo aberto de Stonehenge (CARVALHO, 1968, p. 31) 

 

Já na Grécia Antiga, o espaço passa a tomar características diversas, 

separando espaços por caráter privado (íntima, familiar) epúblico (vida na cidade, 

ação, discurso). Um exemplo desse espaço voltado aos cidadãos, onde acontecia a 

vida citadina e a manifestação pública, é a Ágora Grega (Figura 3) (CARVALHO, 

1968). 

 

 
Figura 3: Reconstituição da Ágora de Atenas (CALDEIRA, 2007, p. 18) 

 

Segundo Caldeira (2007), como espaço urbano público, a Ágora assumiu o 

caráter de principal praça da civilização grega, significando lugar de encontro dos 

habitantes. Formada por um pátio aberto, era circundada por edifícios públicos e 

administrativos, como a sala de conselho da cidade, câmara privada dos chefes 

oficiais do magistrado e uma lateral era composta por pórticos, onde funcionava o 

mercado. 

Na Figura 3observa-se a importância dimensional da praça a partir do 

conjunto arquitetônico perimetral, destacando o contraste do vazio com o denso 

tecido urbano, e na arquitetura é tratada como“relação cheio versus vazio”, na 

literatura de Gordon Cullen. 



20 
 

Tal conjunto urbano formava o centro político-social da urbe e o modo como 

se configurava expressa esse simbolismo.Na Ágora, os cidadãos livres e comuns 

exerciam a políticapor meio da ação e do discurso, onde as opiniõeseram 

compartilhadas e decisões, estabelecidas. Era puramente a manifestação viva da 

vida pública em sociedade (CALDEIRA, 2007). 

Assim como a Ágora, a Praça do Fórumna Roma Antigaexerceu uma 

funçãocentral na vida citadina. Espaço urbano principal, o Fórum era delimitado por 

edificaçõesinstitucionais, religiosas e comerciais, cercado por colunatas. Decorado 

com esculturas, arcos ecolunas, sua configuração também se destacava na malha 

urbana, sobretudo pelo carátermonumental do seu conjunto arquitetônico 

(CALDEIRA, 2007). 

Segundo Caldeira (2007), a Praça do Fórum, Figura 4, alcançou um 

importante destaque nas cidades de origem militar, localizada no cruzamento dos 

principais eixos ordenadoresda cidade, representando o centro vital da malha 

urbana, com seu aporte político-administrativo. Diz mais: 

 
Semelhante à pólis grega, a cidade romana caracterizava-se pelo 
contraste entre o vazio do Fórum e o denso tecido urbano composto 
de edificações homogêneas e edifícios de caráter monumental. 
Conjugando as atividades de mercado “com um lugar de assembléia 
ou de comitium”, ali se realizavam encontros políticos, podia-se 
assistir às disputas atléticas, oradores dirigiam-se às multidões, 
comerciantes fechavam negócios, realizavam-se cultos e, 
principalmente, administrava-se a cidade nos tribunais e edifícios 
institucionais (CALDEIRA, 2007, p. 21-22). 
 
 

 
Figura 4: Reconstituição da Praça do Fórum Romano (CALDEIRA, 2007, p. 19) 

 

Munford (1991, p. 168), no entanto, observa que, “apesar da Ágora e do 

Fórum apresentarem configurações morfológicas semelhantes, na Grécia, o espaço 

da Ágora era independente da figura do governante”. Ou seja, a praça era única e 
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estava atrelada à formação da pólis como cidade-Estado. Já na Roma Imperial, ao 

contrário, o Fórum estava vinculado ao Imperador e à sua representação política, 

marcando o poderio da sua gestão, ato esse completado pela toponímia do espaço: 

o Fórum recebia o nome do seu fundador. 

Espaço coletivo por consequência, a Ágora Grega e o Fórum Romano 

representaram o lugar da vida cívicae de encontro dos cidadãos. Nas palavras de 

Caldeira (2007, p. 22), “na condição de nó, centro vital da cidade, esses espaços 

mantiveram-se presentes na estrutura das cidades ocidentais, constituindo-se como 

verdadeiros centros da vida social”. 

Caminhando para a Idade Média, a configuração da praça medieval definiu-se 

pelo contraste dovazio com a densa paisagem (Figura 5), estruturando uma 

diversidade de espaços, pois passa a se articular à escala urbana de seu entono, 

proporcionando tipologias como praças de mercado,praça da igreja, praça cívica, 

praça de entrada, praça central, ou mesmo conjunto de praças (CALDEIRA, 2007). 

 

 
Figura 5: Piazza del Campo e Piazza del Catedral, Siena (CALDEIRA, 2007) 

 
Acerca do desenvolvimento urbano medieval, Cortez (2009) afirma: 

 
a praça apresenta um caráter oficial bastante distinto de uma 
assembleia do povo (ágora) na Grécia Antiga. Se na Antiguidade a 
democracia política pôde se realizar na ágora, na Idade Média é um 
governo forte que procura exibir sua autoridade em praça pública 
(CORTEZ, 2009, p. 4). 

 

Bakthin (1987) expressa a franqueza dessas praças, na liberdade de 

expressão e manifestações culturais, comerciais, julgamentos e execuções, etc. 

 
A praça pública no fim da Idade Média e no Renascimento formava 
um mundoúnico e coeso onde todas as “tomadas de palavra” (desde 
as interpretações emaltos brados até os espetáculos organizados) 
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possuíam alguma coisa em comum,pois estavam impregnadas do 
mesmo ambiente de liberdade, franqueza efamiliaridade. [...] A praça 
pública era o ponto de convergência de tudo que não eraoficial, de 
certa forma gozava de um direito de “exterritorialidade” no mundo 
daordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última 
palavra (BAKTHIN, 1987, p. 132). 

 

A esfera pública no período medieval se expressa no senhor feudal, na 

compreensão de que o espaço onde ele estivesse assumiria sua função de lugar 

social e público, por estarem ali suas regras, mandos e desmandos, bem 

distintamente da expressão “pública” grega e romana, vistas anteriormente. O uso 

do espaço e seu entorno definiriam a tipologia e morfologia desse espaço na malha 

urbana. 

No período do Renascimento, a praça conquista importância estética com as 

variações sociais suscitadas. O avanço urbano, a intensificação do mercantilismo e 

das pequenas indústrias e a reestruturação da sociedade com o emergir da 

burguesia propiciam atitudes renovadas em relação ao espaço (CALDEIRA, 2007). 

Nas palavras de SEGAWA (1996, p. 48): 

 
o emaranhado tecido de estreitas e abafadas vielas e ruas do 
passado vai, gradativamente, sendo substituído por largas, 
luminosas e arejadas vias de comunicação – o espaço urbano ganha 
novas referências com as perspectivas inéditas de avenidas retas e 
praças formais. 

 

A partir desse momento, o ambiente urbano torna-se objeto de estudo. 

Praças, ruas e avenidas transformam-se nos principais elementos de reformas e 

intervenções urbanas, como na Figura 6.As praças atuam como elementos de 

composição essenciais para a ordenação da paisagem urbana (CALDEIRA, 2007). 
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Figura 6:  Piazza del Campidoglio (CALDEIRA, 2007) 

 

Segundo Caldeira (2007), a partir da metade do séc. XVIII, período da 

Revolução Industrial, o equilíbrio entre as esferas pública e privada começa 

aromper-se. O desenvolvimento da burguesia mercantil e intelectual contribui a uma 

reestruturação nosentido da vida pública - a praça e a rua perdem força como 

símbolos de espaços públicos. 

Agora, teatros, bares e cafés tornam-se opções a espaços de sociabilidade e 

se estabelecem comoinstituições no imaginário da sociedade burguesa: a cidade, 

com as suas galerias, boulevards ejardins torna-se o espaço de autoafirmação de 

uma burguesia ascendente, vide Figura 7. 

 

 
Figura 7: Galeria Colbert, 1830 (CALDEIRA, 2007) 

 

Estudando as consequências desse deslocamento do comércio e das 

atividadescoletivas para espaços fechados e ambientes restritos, Sennet observa o 

fenômeno deesvaziamento dos espaços públicos, como a praça: 
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À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se redes de 
sociabilidadeindependentes do controle real direto, aumentaram os 
locais onde estranhospodiam regularmente se encontrar. Foi a época 
da construção de enormes parquesurbanos, das primeiras tentativas 
de se abrir ruas adequadas à finalidade precípuade passeio de 
pedestres, como uma forma de lazer. Foi a época em que os 
cafés(coffeehouses) e mais tarde bares (cafés) e estalagens para 
paradas de diligências tornaram-se centros sociais; época em que o 
teatro e a ópera se abriram para umgrande público graças à venda 
aberta de entradas, no lugar do antigo costume peloqual 
patrocinadores aristocráticos distribuíam lugares. A difusão das 
comodidadesurbanas ultrapassou o pequeno círculo da elite e 
alcançou um espectro muito maisabrangente da sociedade, de modo 
que até mesmo as classes laboriosascomeçaram a adotar alguns 
hábitos de sociabilidade, como passeios em parques,antes terreno 
exclusivo da elite, caminhando por seus jardins privativos 
oupromovendo uma noite no teatro (SENNET, 1988, p. 32). 

 

A partir do século XX, quando o mundo se vê nos Anos Modernos, nota-se 

uma mudança estrutural na escala da cidade. O ritmo acelerado do crescimento 

urbano exige intervenções abrangentes, denominadas estratégiasglobais: a cidade 

moderna deveria ser espelhodo avanço tecnológico propiciado pelo 

desenvolvimentoindustrial. 

As estratégias globais alteram a morfologia urbana, onde a rua tradicional é 

substituída por um sistema de circulação de fluxo contínuo; novos elementosurbanos 

compõem um novo vocabulário de signos;a praça assume o papel de elemento 

decomposição do sistema viário – lugar de passagem, entroncamento, nó. 

Ao ser promovida à escala de metrópole moderna, a cidade anuncia um novo 

fenômeno para os espaçospúblicos: o esvaziamento e a perda de características 

tradicionais. Tal processo se conforma no século XX, principalmente a contar da 

implantação de planos viários e complexos sistemas de circulaçãourbana nos planos 

diretores municipais, como na Figura 8(CALDEIRA, 2007). 

A praça da cidade moderna, como preconizou Sitte (1889, p. 61),“transformar-

se-ia no vaziodiluído na imensidão urbana, em meio ao ruído dos automóveis e do 

intenso tráfego de pedestrese de veículos”. 
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Figura 8: Viadutos em Los Angeles (CALDEIRA, 2007) 

 

A derrocada da praçacomo espaço de representação pública, corresponderia 

aofenômeno, identificado por SENNET (1988, p. 29), de “enfraquecimento da res 

pública e de recolhimentodo citadino para os lugares fechados em busca de um 

ambiente mais seguro e tranquilo”. 

O destino das praçasaparentava estar condenado à escala monumental, 

desempenhando o papel de grande vazio. Entretanto, mudanças nas políticas de 

intervenção urbana recolocaramno debatea retomada do espaço público, 

ressurgindocomo protagonista dos espaços coletivos, sobretudo nas ações de 

resgate de atributos de qualidadeurbana possíveis em intervenções de áreas 

centrais, locais históricos e mesmo deespaços reabilitados como pequenas praças, 

caso como do Rio de Janeiro, na Figura 9. 

A inclinação à intervenção pontual permite alinhar as alternativas 

urbanascontemporâneas, adquirindo caracteres de reação aos fatídicos planos 

urbanosdo século XX. 

 

 
Figura 9: Praça Mauá, no Rio de Janeiro, antes e depois (Janice Rodrigues, Pinterest) 
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Para uma valorização verdadeira dos espaços públicos, Caldeira (2007) 

afirma que: 

 
as estratégias deveriam fundamentar-se na “recuperação da 
dimensão simbólica” a partir da identificação dos “espaços urbanos 
de referência citadina”. O objetivo principal seria “fazer dos lugares 
de conexão ou nós, um lugar simbólico, um hito cívico”, atribuindo 
“características de ponto focal, ou seja: monumentalidade, 
multifuncionalidade, intercâmbio, lugar de encontro e de expressão”. 

 
A praça contemporânea, a contar dessas estratégias de intervenção, reafirma 

sua vocação de espaçocoletivo, reassumindo seu papel de principal espaço da 

cidade. 

Contextualizada a praça na morfologia urbana, por um longo espaço 

temporal, a fim de reconhecer como as praças se deram e como se estabelecem na 

cidade, no capítulo seguinte será retratada a importância da praça na imagem da 

cidade e sua posição na significação da cidade. 
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NA ATUAL IMAGEM DA CIDADE 

 

“Definir é uma coisa que nada tem de muito simples”, é o que afirma Souza 

(2010, p. 23-24), sendo a cidade “um objeto muito complexo e, por isso mesmo, 

muito difícil de se definir”. 

Segundo Cardoso (2002), pode-se definir uma praça, genericamente, como 

um lugar público, de acesso permitido a todos, com edificações residenciais e 

comerciais em seu entornodas mais variadas tipologias; localizada no coração de 

uma grande cidade ou de um bairro periférico. 

Ainda nas explicações de Cardoso (2002), a praça é um espaço planejado e 

marcado para a vida pública nas cidades, como historicamente ocorre: 

 

as praças na Idade Média e no Renascimento eram instaladas nos 
centros das áreas de maior densidade populacional e quase sempre 
com um marco religioso, por exemplo, a igreja.Com raras exceções, 
as atividades comerciais determinavam o seu dia-a-dia, como 
também, reuniões, encontros, festas e feiras, a imagem das “ágoras 
gregas”. Além das pessoas comuns, artistas, artesãos, políticos entre 
outros, faziam parte do cotidiano deste “equipamento urbano”, desde 
sempre, mais popular de uma cidade (CARDOSO, 2002, p. 2). 

 

Arruda (2011) demonstra o processo de transformação das características 

camponesas para urbanas, como conta a história: 

 

no século XVIII, a Revolução Industrial provocou o êxodo da 
população do campo para as cidades, gerando enormes 
concentrações urbanas (...). Novas classes sociais se formaram: a 
burguesia industrial e a classe operária assalariada. Ao longo dos 
séculos XIX e XX, o processo de urbanização se acelerou e as 
cidades cresceram bastante. Muitas se transformaram em 
verdadeiros aglomerados urbanos, onde perderam seus limites, 
formando imensas regiões metropolitanas, como Tóquio, no Japão, e 
a Grande São Paulo, no Brasil (ARRUDA, 2011, p. 3). 

 

Corbusier (2008, p. 9) aponta que “com seu aparecimento [Revolução 

Industrial], as grandes cidades explodem ou se congestionam, o campo se 

despovoa, as províncias são violadas no âmago de sua intimidade”.Assim, as 

cidades tomaram dimensões de centros urbanos e espaços privilegiados para 

diferentes grupos sociais, assim como, às inúmeras instituições públicas e políticas 

que se estabeleceram conforme aumento demográfico e estrutural. 
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Inúmeras praças foram substituídas por parques, verdadeiros “pulmões 

verdes das futuras metrópoles”, mas sem assimilaram as suas funções sociais 

anteriores. Segundo Giulio Carlo Argan (1995), há uma “forte oposição entre a 

cidade ideal, o modelo perfeito, clássico e artístico, e a cidade real que reflete as 

dificuldades e contradições do mundo inseridas num processo histórico que 

determina a sua forma jamais acabada”. 

As cidades modernas caracterizam-se pelo intenso fluxo e rotatividade 

cosmopolita em seus espaços, onde manifestam diversas culturas, tornando-se 

lugar da diversidade cultural. 

Quando se trata da imagem da cidade, no âmbito de percepção e 

representação espacial, os autores Kevin Lynch, Gordon Cullen e Vicente Del Rio 

são nomes expressivos e de referência fundamental nas pesquisas urbanas que 

abordem diálogos como relação homem X espaço, imagem X real, arquitetura X 

meio ambiente X desenho/paisagem urbana, e serão abordados nessa sequência. 

Kevin Lynch, americano, falecido em 1984, foi urbanista, professor e escritor, 

autor do livro “A imagem da cidade” lançado em 1960, resultante de pesquisas sobre 

o modo das pessoas perceberem e organizarem as informações capturadas 

enquanto usam o espaço urbano: 

 

Na reflexão sobre as fronteiras entre o “real” e o “imaginado” Kevin 
Lynch considera que a imagem é formada pelo conjunto de 
sensações experimentadas ao observar e viver em determinado 
ambiente. E assim as imagens do meio ambiente resultam desta 
relação entre o observador e o seu habitat, seu meio. Entretanto, o 
sentido que ele dá para o que vê pode variar entre diversos 
observadores e estas diferenças dependem das suas características 
individuais, mas também dos conhecimentos/ 
aprendizagens/preferências que são sociais e culturais 
(SCOCUGLIA; CHAVES; LINS, 2006). 

 

O processo de estudo da morfologia de uma área está diretamente vinculado 

à imagem final gerada pelo usuário, resultado esse da percepção entre sujeito e 

meio. 

Lynch (1960) aponta conceitos gerais que direcionam o olhar para capturar a 

imagem das cidades, partindo de sua legibilidade, com a identidade, a estrutura e o 

significado. 
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Pormenorizando os conceitos, a legibilidade é relativa ao reconhecimento do 

todo espacial, em seus aspectos visuais, mas não se referindo à nomenclatura de 

ruas, sinalizações ou letreiros, mas sim aos elementos que colaboram na orientação 

do observador, como luzes, cores, alturas. 

Esse processo de legibilidade da cidade é composto por três componentes: a 

identidade, a estrutura e o significado, que, nas palavras do autor, é útil imaginá-

los num plano abstrato. 

A identidade é o carácter que um elemento adquire dentro do espaço 

observado, como o seu diferencial em relação ao grupo, assumindo perfil particular 

ou individual, fazendo dele um elemento com identidade própria e que identifica o 

lugar. A estrutura vem tratar da padronização de um elemento com os demais 

objetos na imagem ou com o observador, de como um elemento se comporta num 

esboço estrutural desse espaço no qual está inserido. Acerca do significado, trata-se 

do fato de que um elemento deve possuir um interesse emocional ou prático ao 

observador. 

Lynch (1960, p. 18) esclarece que esses elementos se constroem, logo, 

“devem ser analisados sobre um elemento, em conjunto, e dentre eles, a questão do 

significado na cidade é a mais complicada”. 

Também elenca o autor, as terminologias para determinar a estrutura que 

forma a imagem da cidade, que Lynch denomina de vias, limites, bairros, pontos 

nodais e marcos. 

Para descrevê-los brevemente, as vias fazem referência aos caminhos 

percebidos no espaço analisado, seja para automóveis ou pedestres, podendo ser 

caminhos instituídos legalmente, como ruas e avenidas estabelecidas por órgãos 

públicos, como prefeituras, departamentos estaduais e federais ou condominiais; ou 

estabelecidos de modo informal/irregular pelos usuários, como atalhos. 

Os limites são elementos lineares que determinam as bordas de duas regiões 

distintas, e que demonstram quebras lineares na continuidade visual, podendo atuar 

como barreiras (no caso de rios, estradas) ou conectivos (praças, ruas exclusivas 

aos pedestres). 

Os bairros referem-se a uma área percebida com certa homogeneidade em 

relação ao restante da cidade oucomo possuidora de uma certa característica em 

comum que permite diferenciá-la do resto do tecido urbano. Não se vincula ao que 

as prefeituras estabelecem como bairros, mas sim ao que a imagem nos permite 
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perceber. Algumas vezes, um bairro instituído pelo executivo municipal possui tantas 

diferenças dentro do seu espaço que é possível a identificação de diversos bairros 

em seu interior. 

Os pontos nodais são pontos de estratégicos da unidade espacial sob análise, 

seja um quarteirão ou uma cidade, conforme a escala de avaliação. São pontos de 

confluência de fluxos, como esquinas ou terminais de ônibus. 

Por fim, os marcos são elementos pontuais com as mais diversas 

características, mas que tem como principal elemento a sua singularidade na 

imagem observada, com caráter único e memorável. 

Diante das explicações da teoria de Kevin Lynch, as praças se apresentam 

como objeto de estudo potencialmente enriquecedor, pelas suas características de 

marco na morfologia urbana, de ponto nodal com seus fluxos intermináveis que 

estabelecem muitas vias, sendo um limite que conecta espaços visuais, e de fazer 

de si um bairro. 

Cabe ainda salientar que os conceitos levantados por Kevin Lynch possuem 

um caráter de instrumento ao urbanismo e projetação urbana, e por isso, devem ser 

mesclados a outros posicionamentos para evitar a análise de uma imagem parcial 

da cidade. 

Na busca porcolaboradores conceituais para a leitura das praças na atual 

imagem da cidade, Gordon Cullen, arquiteto inglês falecido em 1994, quetambém foi 

escritor e consultor de planejamento urbano, autor do livro “Paisagem Urbana”em 

1961, permite acrescentar ao repertório de pesquisa sua metodologia de análiseda 

cidade, propondo uma maneira dinâmica e sequencial, almejando expor novas 

percepções sobre o espaço urbano: 

 
Esse conceito de paisagem urbana, (...), é recurso bastante versátil 
para coleta de dados, informações e referências, especialmente pela 
interação que promove entre ser humano e ambiente urbano 
aguçando e despertando a percepção e a consciência à paisagem 
pelo ato de atenção ao espaço urbano e às próprias emoções dos 
indivíduos (ADAM, 2008, p. 66). 

 

A literatura de Cullen, especificamente sobre o livro citado, é ampla em 

gêneros e fatores que colaboram e compõem a imagem da cidade, desde a visão 

pontual à visão geral, atuando e se encaixando em várias escalas de análise, seja 

uma rua, bairro ou cidade. 
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Os estudos de Cullen demonstram aspectos diversos que enriquecem a 

cognição espacial, entretanto, percebe-se a junção do caráter técnico/profissional ao 

caráter do sensível, pois muitos de seus norteadores da paisagem urbana para a 

composição da Visão Serial que o autor propõe, permeiam entre conceitos dos 

estudos urbanísticos como os desníveis e barreiras arquitetônicas, e conceitos da 

antropologia urbana e semiótica, como a apropriação espacial e visão insondável 

(espaços privados e interiores). 

Adam (2008) cita três virtudes do sistema de análise, estudo e intervenção de 

Gordon Cullen: 

 
a) a articulação na observação tanto de princípios organizadores de 
ordem geral, quanto de princípios particulares de ordenação; 
b) a rapidez de processamento na percepção da paisagem, pela 
facilidade de interação entre sujeito e objeto, interação essa que se 
torna atraente porque envolve os sentimentos e as emoções com 
que o sujeito deflagra a paisagem e isso desperta o espírito de 
flâneur, por meio do qual o indivíduo percorre a cidade com caminhar 
e olhar poéticos de renovados matizes;  
c) como suporte faculta elaborar em uma linguagem síntese vários 
elementos, dados e referenciais históricos, socioculturais e espaciais 
das cidades por meio de notas, fotos, documentos, croquis, imagens, 
desenhos e conteúdos teóricos (ADAM, 2008, p. 66). 

 

Diante dos aspectos de Cullen, o observador se mostra como ser passivo, 

que apenas usufrui da imagem, sem interferência ou influência sobre ela. Tal 

posicionamento permite novas reflexões, pois a imagem formada pelo observador 

possui características internas e pessoais, não permitindo ao agente uma percepção 

de si no espaço, ausentando-se aqui a relação de pertencimento entre observador e 

meio, de agente também causador de projeções no espaço observado. 

Conjugando Lynch e Cullen, o repertório para a análise do espaço urbano – 

no que diz respeito à contextualização dos espaços públicos urbanos na 

contemporaneidade – se mostra fortalecido, mas para sua robustez, Vicente Del Rio, 

professor doutor brasileiro, formado em arquitetura e urbanismo, com vasta 

experiência em planejamento urbano e literário de grande influência na área, lança 

em 1996 o livro“Percepção Ambiental: a experiência do Brasil”, relatando pesquisas 

e suas aplicações, fundamentos teóricos e metodológicos, incluindo o estudoda 

percepção ambiental nos estudos das urbanidades. 

Del Rio (1999) afirma que “disciplinas como a arquitetura, o urbanismo e a 

geografiasouberam compreender rapidamente a importância da psicologia aplicada 
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aoespaço”, destacando que as preocupações devem se voltar ao campo da 

cognição também. 

Marin (2008) tipificou os artigos do livro de Del Rio conforme a natureza de 

aplicação das pesquisas, possibilitando visualizar o entrecruzamento entre as mais 

diversas áreas de estudos, apresentando a interdisciplinaridade da temática 

“percepção”. 

 

Tabela 1: Natureza dos trabalhos publicados na obra Percepção Ambiental, 
de Del Rio. 

Categorias Focos de estudo Referenciais 

Intervencionista 
 

(entendimentoda 
percepçãopara projetos de 

gestão ambiental) 

Estudos da arquitetura eurbanismo 
para projetos degestão ambiental 

Kevin Lynch 
Gordon Cullen 

Percepção visual da cidade  Gestalt 

Interpretativa 
 

(investigaçõesfenomenológicas 
e de construção social do 

universo simbólico) 

Percepção como fenômeno de 
comunicação 

Semiótica 
Charles Peirce, 
Saussure, Barthes e 
Umberto Eco 

Construção social da 
imagem,comportamento social, uso 
deespaços simbólicos e mitos da 
vida urbana 

Construtivismo social 
Sociologia/comunicação 
social 

Compreensão fenomenológicado 
meio ambiente(significados das 
dimensões 
física, social, psicológica 
eimaginária) 
 
*incluindo estudos dapercepção na 
literatura 

Geografia humanística 
Tuan 
Christian Norberg-
Schulz 
(Fenomenologia da 
Arquitetura), Roland 
Barthes, Antoine Bailly 

Educacionais 
 

(parte do processo de 
formação de conhecimentos e, 

consequentemente, de 
valores) 

Formação de conhecimento,sistema 
de valores; ensino declasses 
populares; percepção de riscos 
ambientais 

Educação, 
educaçãoambiental, 
áreas específicas 
relacionadas aos temas 

Fonte: MARIN, 2008, p.11 

 

Nessa síntese, há a clareza da tipicidade nos trabalhos que abordam certa 

literatura como referenciais para as mais diversas análises do espaço da cidade. 

As praças, no entanto, são objetos de pesquisa que possuem história, 

pluralidade e dinamismo inegáveis e sua intensidade na morfologia da cidade não 

cabe apenas em uma categoria, ocasionando a leitura falha e/ou incompleta de seus 

elementos, proporcionando intervenções práticas que em nada conferem aos 
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anseios reais, que como afirma Del Rio (2002, p. 11), “podem vir a influenciar a 

qualidade de vida de gerações, e inúmeros são os planos e projetos cujos ambientes 

construídos provocam modificações imprevisíveis nas respostas sensoriais dos 

moradores”.Desse mesmo modo, Del Rio explica ainda que: 

 
reações de apego ao lugar podem muitas vezes, manifestar-se de 
forma aparentemente inesperada (...). Embora nem todas as 
influências ambientais e suas consequentes manifestações 
psicológicas sejam tão evidentes assim, elas são fatores constantes 
em nossa vida, na maioria das vezes sob formas inconscientes que 
influenciam nossa conduta e nosso desempenho diário (DEL RIO, 
2002, p. 12). 

 

As praças devem ser lidas com os mais distintos olhares para buscar os 

elementos inesperados, que divulguem realmente um objeto além do que as 

ferramentas triviais costumeiramente encontram.Assim, é na dimensão perceptiva 

que as praças serão contextualizadas na imagem atual da cidade. 
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1.3 PRAÇA SÃO SALVADOR 

 

Conforme o Perfil Praças e Jardins, disponibilizado em 2015 pelo CIDAC - 

Centro de Informações e Dados de Campos, o nome formal da principal praça do 

município de Campos dos Goytacazes é Praça São Salvador.  

Entretanto, ouve-se em meio à população e até mesmo lê-se em alguns 

trabalhos científicos e literários, outros nomes informais se referindo a mesma praça, 

como Praça do Santíssimo Salvador, Praça de São Salvador e Praça da Catedral. 

Visando descrever a importância de tal praça para a cidade, é necessário 

retornar ao passado. A Figura 10 demonstra a Linha do Tempo dos acontecimentos 

históricos acerca da Praça São Salvador, a serem descritos adiante. 

 

 
Figura 10: Linha do tempo - Praça São Salvador (Própria autora) 

 

Faria (2006) elucida que os municípios ao norte do estado do Rio de Janeiro, 

como Campos dos Goytacazes, se originaram da Capitania de São Tomé, em 1536. 

Mais tarde, em 1627 o governo do Rio de Janeiro dividiu a capitania em sesmarias, 

doadas a sete capitães.Em 1677 se deu a criação da Villa de São Salvador em 

consequência da construção de uma capela, Santíssimo Salvador, erguida desde 

1652.  

A formação da Vila teve, conforme Motta e Souza (2010) e Freitas (2006), 

dois momentos de crescimento no processo de colonização: a partir do início do 

século XVII com a produção agrícola e criação de gado, e, em meados do século 

XVIII, com a cana de açúcar; e o outro, a partir da “praça principal” por ser o local 

mais alto, fugindo de possíveis alagamentos, e por já existir uma igreja levantada. 
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Em 28 de março de 1835 – atual feriado de Aniversário da Cidade - a Carta 

de Lei elevou a Villa de São Salvador dos Campos para a categoria de cidade, 

passando a cidade de Campos dos Goitacazes (SOUSA, 2014). 

A parte central da cidade era somente na única praça, que era chamada de 

Praça da Constituição ou Praça Principal.Acerca da praça principal nesse período, 

Horácio de Sousa descreve: 

 
A nossa bonita Praça S. Salvador chamavaseoutrora «Praça 
Principal» ou «da Constituição». Em 1835 era a principal...e a unica, 
– tanto que muitos habitantes denominavam-na simplesmente– 
“Praça”. Nella existiam então como edificios principaes a velha 
Matriz,a egreja de N. S. Mãe dos Homens, a Santa Casa de 
Misericordia, a Cadeia,(que tambem se transformava em Paço 
Municipal e forum, edificios doshabitantes mais abastados, adstrictos 
á architectura da epoca) (SOUSA, 2014, p. 22). 

 

Na Figura 11 percebe-se a existência, em seu entorno, de edifícios como a 

Igreja da Matriz, a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a Santa Casa de 

Misericórdia de Campos, a cadeia, e alguns solares espalhados pelo centro, 

pertencentes aos mais abastados (BARBOSA e LINHARES, 2007). 

 

 
Figura 11: Foto mais antiga da Pç. São Salvador - séc. XIX (Museu Histórico de Campos) 
 

Apesar das construções nobres no entorno, Sousa (2014) relata a presença 

de muito mato e lama na praça, no ano de 1841. Faria (2006) afirma que Campos se 

configurava como principal centro urbano, e passou a demandar reformas para 

atender ao progresso econômico, o que, consequentemente resultava numa vida 

social da população mais intensificada. 
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Nessa mesma Praça em que hoje palmilhamos em bem 
dispostosparallelepipedos e que nos seus taboleiros verdes sorriem 
as florinhaspolychromas, o matto abundava em 1841, tanto que, 
devendo realizarem-se nella as festas de regosijo pela côroação do 
jovem Imperador, aCamara ordenou ao seu fiscal que mandasse 
proceder a uma rigorosacapina... E em Janeiro do anno seguinte o 
fiscal recebeu da Camara umofficio, (que burocracia já em 1842!) 
reclamando providencias para o«grande charco existente ao lado da 
Cadeia (fronteiro á Santa Casa),bem com para um atoleiro junto da 
Matriz, em frente á rua das Flores».. (SOUSA, 2014, p. 23). 
 

Diante do desempenho econômico notável, em 1869, a Câmara deliberou por 

uma obra no calçamento da praça, pois “sendo ainda muito irregular o sólo da 

Praça, a Camara fez proceder ao necessario nivelamento das proeminências”, 

segundo Sousa (2014, p. 23). 

Sousa (2014, p. 23) ainda descreve que a Praça São Salvador “possuia uma 

alameda formada depalmeiras imperiaes, (...), ali plantadas em 1839, (...), cujos 

specimens foram-lhe fornecido por Plat & Reid, do Rio de Janeiro”, propostas por um 

vereador. 

Entretanto, conforme Sousa (2014, p. 24), em 1874, outro vereador propõe 

nova transformação:“oajardinamento da Praça, fechado por gradil, o que não se 

realizou logo”. Em 1879, a praça estava como relata a Figura 12, e através de um 

terceiro vereador, essa proposta retorna ao debate da época: 

 

Contudo a idéa do ajardinamento agitado pelo Dr. Lourençonão 
morrera, tanto que mais tarde, em 1879, novamente foi 
projectado,incumbindo-se ao Dr. Abreu Lima de dar-lhe execução. 
Ainda dessa vez nãopassou de projecto, e por muitos annos ainda 
ficou sem solução; entretantoem 1883 a imprensa reclamava contra 
o «estado vergonhoso da Praça,invadida pelo matto», (reclamação 
que foi repetida tambem em 1885) (SOUSA, 2014, p. 24). 

 

 
Figura 12: Praça São Salvador - 1879 (Acervo de Leonardo Vasconcelos) 
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Faria (2006) narra que, em 1883, a energia elétrica chegou a Campos, dando 

à cidade destaque nacional, sendo a primeira cidade da América do Sul a receber 

este benefício. Por consequência, muitos visitantes ilustres foram recebidos nos 

jardins da Praça São Salvador, dentre eles D. Pedro II. Já nesta época, a praça 

estava iluminada pelos postes com energia elétrica. 

Apenas em 1893, dezenove anos apósa primeira proposta de ajardinamento e 

gradis da Praça São Salvador, as obras acontecem: 

 
Os lados da Praça foram pavimentados em Novembro de 
1876,sendo o terceiro calçamento feito em Campos com 
parallelepipedos.Só em Junho de 1888 foi que o Dr. Vicente Castro 
fez a planta doajardinamento, até que em 1893, em Abril, fez-se o 
jardim fechadocom enormes gradis, imitando o Campo da 
Aclamação, do Rio, tendo 
quatro grandes portões um em cada lado, os quaes eram 
trancadosás 9 horas da noite... e quem estivesse naquella hora 
refestelado nos 
bancos ou passeando pelas abéias, era convidado... por um guarda 
mui«delicado», para se retirar incontinenti daquelle «logradouro 
publico».. (SOUSA, 2014. p. 24). 

 

Nessa transformação visual da praça, Figura 13, em busca de uma aparência 

semelhante às praças da capital, que Sousa (2014, p. 24) explica como “um verniz 

de urbanismo”, muitos prédios de importância municipal se estabeleceram ao redor, 

“que alli pompêam como umaapotheose do gosto e valor do povo goytacaz". 
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Figura 13: Praça São Salvador após a intervenção de 1893 (Museu Histórico de Campos) 
 

Em 1904 o então prefeito ganha um chafariz de louça belga e faz doação do 

bem ao município, ordenando a instalação na nova Praça das Quatro Jornadas. 

Para a construção dessa praça, a Praça São Salvador foi desmembrada, estando a 

Praça das Quatro Jornadas onde ficava o prédio da cadeia e recebendo este nome 

em homenagem a quatro momentos históricos da cidade que foram decididos no 

local (FARIA, 2006). A Figura 14, registrada em 1910, mostra o Chafariz instalado e 

as árvores densas e os gradis na Praça São Salvador, ao fundo. 

 

 

Figura 14: Chafariz Belga e Praça São Salvador ao fundo - Anos 1910 (Museu Histórico de Campos) 
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Em 1913 os gradis foram removidos e encaminhados ao Cemitério do Caju. A 

igreja matriz começoua remodelação, os edifícios foram pintados e a iluminação 

ampliada. A reforma tinha como símbolo a modernidade. Seguindo a movimentação 

de reformas da década de 1930-1940, cogita-se nova reestruturação da Praça São 

Salvador, e de acordo com Motta e Souza (2010), os jornais descreveram: 

 

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

 

No ano de 1935 as comemorações do centenário da cidade foram intensas. 

Várias reformas foram realizadas (BARBOSA e LINHARES, 2007). Na Figura 

15pode-se perceber a retirada das densas árvores, tomando formas bem diferentes 

de então. 

 

 
Figura 15: Praça São Salvador - Anos 1930 (Acervo de Leonardo Vasconcelos) 

 

Durante esta mesma reforma, incluiu-se uma estátua em homenagem aos 

heróis campistas mortos na II Guerra Mundial, estátua que permanece até hoje 

(MOTTA e SOUZA, 2010). 
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Na Figura 16, registrada na década de 1960, nota-se os novos jardins da 

Praça, a inclusão do Monumento ao Expedicionário centralizado n espaço e ao fim, 

sentido ao Rio Paraíba, a Praça das Quatros Jornadas, com o Chafariz Belga. 

 

 
Figura 16: Praça São Salvador - Anos 1960 (CAMPOS RESISTE, 2010) 

 

No fim dos anos 70 ocorre a transferência do ponto de ônibus da praça para a 

beira rio, porque com o aumento dos coletivos se tornaria inviável para permanecer 

utilizando este local, conforme Figura 17 (BARBOSA e LINHARES, 2007). 

 

 
Figura 17: Praça das Quatro Jornadas - Anos 1970 (Museu Histórico de Campos) 
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Mais tarde, no final dos anos 80, Anthony Garotinho foi eleito prefeito da 

cidade, e propõe novo projeto de remodelação e revitalização das Praças São 

Salvador e das Quatro Jornadas. 

 
Essa reforma deu uma configuração às praças de maneira a 
poderem ser utilizadas como um lugar de lazer e permanência, 
sobretudo em dias quentes, pois, valorizou-se a presença de árvores 
e bancos de madeira e um calçadão em mosaico português. A 
transformação espacial foi realizada também ao redor das praças, 
acompanhada de mudanças no trânsito. Houve a interligação da 
Praça Quatro Jornadas com a Praça São Salvador. A rua lateral da 
praça, localizada em frente ao Hotel Gaspar, foi fechada ganhando 
jardineiras e mudas de palmeiras, permanecendo o trânsito aberto 
apenas no lado oposto, o dos Correios. Porém, em 1996 esta rua foi 
aberta mediante a justificativa de se garantir estacionamento em 
frente ao Hotel Gaspar (MOTTA e SOUZA, 2010, p. 32). 

 

Nas Figuras 18 e 19 é visível que as árvores já não possuem as copas de 

antigamente, mas há presença do verde na imagem. O piso era em pedra 

portuguesa e canteiros baixos. 

A proposta do governo municipal era a reintegração das praças, unindo-as à 

Catedral, contemplando a recuperação do chafariz para seus moldes originais. 

 
Figura 18: Praça São Salvador - Anos 1990 (Museu Histórico de Campos) 
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Figura 19: Praça São Salvador - Anos 1990 (Museu Histórico de Campos) 

 

Nos anos de 2004-2005, o então prefeito Arnaldo Viana confirma outra 

reforma na Praça. Segundo o Jornal Folha da Manhã (2013), “ao decidir retirar as 

árvores, substituindo-as por palmeiras imperiais sob a alegação que elas 

dificultavam a visão dos prédios históricos ao redor, parte expressiva da população 

protestou”. 

Durante a execução da obra, segundo o Jornal, “as manifestações ocuparam 

as redes sociais e a mídia tradicional,(...). Totalmente descaracterizada, da praça 

existente só restaram o monumento ao soldado desconhecido e o chafariz”. 

A proposta, segundo afirmam Motta e Souza (2010), “se dá paralelamente a 

uma grande participação do município nos royalties de petróleo”, e que essa reforma, 

“tanto quanto a de 1991, tinha como objetivo a restauração e revitalização de prédios 

históricos da praça”. 

Na Figura 20 vê-se a Praça após a conclusão das obras. 
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Figura 20: Praça são Salvador - 2011 (MORAES, 2011) 

 

Dentre os itens modificados, Barbosa e Linhares (2007) descrevem: 

 
As principais ações ou características do projeto estavam um 
tratamento de piso moderno, eficiente e duradouro, a recuperação 
dos antigos mosaicos da paginação de pisos, a ordenação do 
transito envoltório, parqueamento e demais atividades, renovação do 
mobiliário urbano com simplicidade e modernidade, revisão da 
iluminação publica, contrastando detalhes se simplicidade e 
modernidade com a utilização de postes tradicionais, eliminação de 
elementos não originais da Praça, tais como o exótico pinheiro de 
Natal que encobria a fachada da Igreja, implantação de paisagismo 
com palmeiras imperiais, pavimentação do chafariz, entre outras 
(BARBOSA e LINHARES, 2007, p.37). 

 

Entre 2013-2014, a Praça São Salvador sofre nova intervenção em sua 

imagem. A Praça das Quatro Jornadas tem seu chafariz belga restaurado e é 

implantado o sistema de “águas dançantes”, formado por esguichos de águas 

dançantes, conforme as notas baixas e altas das músicas tocadas pelo próprio 

sistema. 
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Figura 21: Reforma do Chafariz Belga - Atual (Mari Reid, s/d) 

 

Situada no Centro da cidade de Campos dos Goytacazes, a Praça São 

Salvador está localizada num bairro com cerca de dez mil habitantes, cinco mil 

residências e quatro mil estabelecimentos comerciais, segundo o Perfil dos Bairros 

2014, divulgado pelo CIDAC. 

Após sua separação de território com a Praça das Quatro Jornadas, possui 

3.901 m² de área construída e rede de conexão à internet wi-fi livre, conforme Perfil 

Praças e Jardins 2015, do CIDAC. 

Atualmente a Praça São Salvador continua sendo um espaço com 

caraterísticas de marco na cidade, à luz de Lynch; de local com sensação de 

descobertas, segundo Cullen; e de reações, como em Del Rio. 
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1.4JARDIM DO LICEU 

 

Conforme o Perfil Praças e Jardins (CIDAC, 2015), o nome formal é Praça 

Barão do Rio Branco. Entretanto, ouve-se em meio à população e até mesmo lê-se 

em alguns trabalhos científicos e literários, outros nomes informais se referindo a 

mesma praça, como Praça do Pinheiro, Praça do Liceu, Jardim do Liceu e Pracinha 

do Liceu. 

Com perfil distinto à Praça São Salvador, apresentada anteriormente, o 

Jardim do Liceu teve seu processo de formação e manutenção diverso da praça 

central, mas não a faz menos importante na malha urbana da cidade. 

Sua localização compõe o conjunto arquitetônico denominado quadrilátero 

histórico de Campos dos Goytacazes, destacando quatro marcos representativos na 

cidade: a Praça Barão do Rio Branco e três prédios públicos que a circundam e que 

remetem a diferentes épocas da história da cidade - Liceu de Humanidades de 

Campos (final do século XIX), a Vila Maria (início do século XX) e o prédio do Fórum 

Nilo Peçanha (década de 30 do século XX), onde atualmente funciona a Câmara 

Municipal. O conjunto guarda características de época, bem como representa 

momentos de apogeu econômico do município, vinculando-o, igualmente, à 

economia regional e nacional (TAVARES, 2009). 

Revisitando seu passado, tem-se a Figura 22, com a Linha do Tempo 

conforme os acontecimentos históricos no Jardim do Liceu. 

 

 
Figura 22: Linha do tempo - Jardim do Liceu (Própria autora) 

 

Em 1835, quando há a elevação de vila à categoria de cidade, o centro 

urbano se encontrava no entorno da atual Catedral sendo o local mais densamente 

ocupado. 
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Com a instalação da ferrovia a partir do ano de 1837, os proprietários 

fundiários, interessados na expansão do espaço da cidade, uma vez que a terra 

urbana é mais valorizada que a rural, exerciam pressões junto às autoridades, o que 

de fato ocorreu neste caso, já que em outubro de 1858, José Martins Pinheiro, mais 

tarde agraciado com o título de Barão da Lagoa Dourada pelo imperador D. Pedro II, 

deu entrada na Câmara Municipal a um requerimento em que solicitava o 

alinhamento das ruas no sentido de suas terras e novamente, em 1861, que as ruas 

fossem prolongadas até a praça, que já estava prevista (TAVARES, 2009). 

As obras do palacete do Barão (atual Liceu de Humanidades de Campos) 

foram iniciadas em 1861 e concluídas em 1864 e sua inauguração foi noticiada na 

imprensa local, segundo Cunha (1980, p.54) como “o mais rico edifício e do melhor 

gosto que hoje se encontra na nossa cidade e seus subúrbios”.  

O Jardim do Liceu, diferente da Praça São Salvador, não nasceu da rotina 

comercial e religiosa, mas para contemplação e lazer: 

 
Na época do Barão da Lagoa Dourada, ela ainda não existia, era um 
extenso capinzal. Essa praça foi oferecida pelo Barão à Câmara na 
sessão de 11 de outubro de 1860 e recebeu vários nomes. 
Inicialmente, Praça do Outeiro, já que se encontrava numa colina, 
Praça do Pinheiro, numa referência ao Barão, Porciúncula, do Liceu 
e, por último, Praça Barão do Rio Branco, sua denominação oficial 
atualmente (TAVARES, 2009, p. 48). 
 

Nas Figuras 23 e 24, percebe-se a imponência do Palacete do Barão da 

Lagoa Dourada e as feições da futura Praça Barão do Rio Branco, antes de 1914. 

 

 
Figura 23: Solar do Barão do Rio Branco - séc. XIX (FEYDIT, 1979) 
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Figura 24: Solar do Barão do Rio Branco - séc. XIX (BRAZ, 2014) 

 
“Em 1914, no governo de Oliveira Botelho, [a praça] passou pela reforma que 

lhe deu as características que até hoje conserva”, segundo Tavares (2009, p. 48). A 

Figura 25 apresenta parte do projeto da época, com destaque à planta-baixa. 

 

 
Figura 25: Planta da Praça Barão do Rio Branco - 1914 (Acervo particular de Leonardo Vasconcelos) 

 

Sousa (2014) descreve em seu livro mais detalhes dessa obra de construção 

oficial da praça: 

 
O local em que se fez essa praça, era a chacara do Outeiro, 
propriedade de José Martins Pinheiro, que lá construiu o seu palacio 
(hoje edificio do Lyceu). Quando do,embellesamento da cidade pela 
Commissão de Saneamento no governo do benemerito amigo de 
Campos, Dr. Francisco de Oliveira Botelho a praça foi ajardinada 
conforme o «Jardim Affonso Penna» do Rio, tendo sido antes 
desmontada muita terra do outeiro e applicada no aterro da Praça 
Azeredo Coutinho. Neste jardim que defronta ao Lyceu de 
Humanidades está levantada a artistica herma do grande brasileiro 
Barão do Rio Branco (SOUSA, 2014, p. 171). 
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Tal informação do movimento de terra para nivelamento do piso também se 

confirma no jornal O Monitor Campista da época: 

 
O edificio do Lyceu de Humanidades ficará numa elevação. Três 
lanços de escadas darão acesso ao edificio, uma ampla e bem 
talhada escadaria central e duas laterais. Em frente ao edificio 
haverá dois jardins de regular largura ladeando a escadaria central, 
os quais serão limitados por duas artisticas muralhas. O jardim da 
praça será abaixo do nivel das ruas lateraes, e como esses niveis 
são variaveis, as escadas que darão acesso ao jardim também serão 
de diversas alturas. Em frente ao Lyceu, num gramado muito 
artistico, será colocado o busto de Rio Branco, de Charpentier 
(PAIXÃO apud TAVARES, 2009, p. 49). 

 
Na Figura 26 nota-se o desnível citado anteriormente, as escadas de acesso 

e o ajardinamento dos canteiros. 

 

 
Figura 26: Praça Barão do Rio Branco - início do séc. XX (Acervo particular de Jaime Ressiguier) 

 

O Jardim do Liceu que originalmente media 126metros de extensão por 73 

metros de largura, atualmente está dividida em duas partes, seccionada pela Rua Gil 

de Góis. Na primeira seção, em frente ao Liceu, o jardim foi substituído por um 

estacionamento. Ao centro, manteve-se o busto do Barão do Rio Branco, o Chafariz 

e o Coreto principal, tombados pelo INEPAC em 1985. 

Apesar de não possuir proteção como patrimônio histórico municipal, estadual 

ou federal, o COPPAM - Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal mantém 

medidas de preservação das características originais da Praça. Desde então, a 

praça passou por uma grande obra de restauração em 2004, revitalizando os 

bancos, meios-fios, postes, além de tratamento próprio no busto, chafariz e coreto. 
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As últimas mudanças na praça ocorreram em 2010 no paisagismo dos 

canteiros, com plantio de novas espécies e revitalização dos gramados. A Figura 27, 

datada dos anos 1950, apresenta a composição do entorno do Jardim do Liceu. 

 

 
Figura 27: Vista aérea do Jardim do Liceu - Anos 50 

(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1662334&page=3) 
 

Situada no bairro Jardim Maria de Queiroz, a Praça Barão do Rio Branco, 

aqui chamada de Jardim do Liceu, está localizada num bairro com cerca mil e 

seiscentos habitantes, mil residências e quase trezentos estabelecimentos 

comerciais, segundo o Perfil dos Bairros 2014, divulgado pelo CIDAC. 

Possui 6.386 m² de área construída e rede de conexão à internet wi-fi livre, 

conforme Perfil Praças e Jardins 2015, do CIDAC. 

Atualmente o Jardim do Liceu, apesar das diferenças históricas e 

morfológicas com a Praça São Salvador, também pode ser caracterizada como um 

marco na cidade, à luz de Lynch; de local com sensação de descobertas, segundo 

Cullen; e de reações, como em Del Rio. 

Em meio a tantas semelhanças e diferenças, se dá a busca pelo processo de 

semantização desses espaços públicos em Campos dos Goytacazes. 



50 
 

2 A CIDADE TRANSVERSAL 

 

A cidade, se é que pode ser definida, é organização, injunção a trajetos, a 

vias, a repartições, a programas, a traçados e a tratados.  Do ponto de vista 

simbólico, entretanto, organização e desorganização são contíguos. 

Na concepção de Ferrara (1986), na cidade o texto verbal liberta-se da 

continuidade gráfica dos caracteres e sinais, e une-se aos índices dispersos em 

quilômetros de ruas, avenidas, edifícios, multidões em locomoção, ruídos, luzes, cor, 

volume. 

Os textos não-verbais acompanham as caminhadas pela cidade, produzem-

se, completam-se, alteram-se ao ritmo dos passos e, sobretudo, da capacidade de 

perceber, de registrar essa informação. Esse registro que transforma os textos não-

verbais em marcos referenciais da cidade; signos da cidade, esses marcos 

aglutinam objeto e signo urbanos. 

 
Enquanto texto não-verbal, a cidade deixa de ser vista como espaço 
abstrato das especulações projetivas, sociológicas ou econômicas 
para ser apreendida como espetáculo, como imagem. Nesse sentido, 
a apreensão da cidade como texto não-verbal não só a preenche, 
como lhe garante um trânsito informacional com seus usuários. Daí 
os índices referenciais capazes de situar, contextualmente, os 
lugares, os “pedaços urbanos” (FERRARA, 1986, p. 20). 

 

Bernardo Secchi, em Primeira Lição de Urbanismo(2006), reforça o 

entendimento de Ferrara, ao relatar essa imensidão de símbolos exercidos e 

empregados nas cidades: 

 
A maior parte da superfície terrestre é um imenso depósito de signos 
conscientemente deixados por quem nos precedeu: cidades, 
vilarejos, casas e barracos isolados, ruas e trilhas, canais galerias, 
diques, terraços, desmatamentos, divisão de terrenos rurais e sua 
destinação a cultivos específicos, linhas de árvores e plantações. 
Nas palavras de André Corboz, o território é um palimpsesto: as 
diversas gerações o têm escrito, corrigido, apagado e acrescentado 
(SECCHI, 2006, p. 15). 

 

Campos dos Goytacazes, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, foi palco de 

grandes acontecimentos históricos em nível nacional, entre os quais ter sido a 

primeira cidade da América do Sul a receber a energia elétrica no século XIX; ter 

sido considerada no século XIX a maior produtora de açúcar do país, recebendo, por 
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esse motivo, quatro visitas do imperador D. Pedro II e, atualmente, ter seu nome 

referenciado à Bacia de Campos, bacia sedimentar responsável por cerca de 80% 

da produção petrolífera do país. 

No decorrer de seus 180 anos de fundação, a contar da data de elevação a 

categoria de cidade, ou 388 anos, a contar do início de sua colonização pelos 

portugueses, o espaço territorial campista sofreu abundantes alterações e reformas, 

o que a torna detentora de muitos discursos impregnados em seu espaço 

arquitetural, escondidos sob as reformas mais atuais, “mascarados por tintura nova”. 

Entretanto, o espaço urbano não é apenas composto por suas edificações 

históricas de certo tempo e autoria, mas também do seu entorno, com suas outras 

histórias e discursos da arquitetura, pessoas e coisas, ou seja, torna-se espaço 

formado sócio historicamente. 

O espaço sócio histórico onde os discursos são produzidos constitui-se 

elemento estruturante das cidades, por ser determinante no lugar onde o sujeito é 

interpelado a significar, na medida em que os sentidos circulam por ela. 

Acerca da percepção do espaço urbano, Ferrara (1999) afirma que: 

 
é uma prática cultural que concretiza certa compreensão da cidade e 
se apoia, de um lado, no uso urbano, e de outro na imagem física da 
cidade, da praça, do quarteirão, da rua, entendidos como fragmentos 
habituais da cidade (FERRARA, 1999, p. 18). 

 

Nesse processo, o espaço de vida em comunidade é afetado por 

significações individuais no imaginário e no espaço mental, estando subjugado à 

ilusão de transparência dos sentidos. O sujeito busca significar-se numa cidade 

atravessada por sentidos/discursos que funcionam em relação a uma história de 

dizeres que os precedem. 

As significações individuais são reforçadas por Michel de Certeau (1995), 

quando analisa as influências do espaço urbano sobre a sociedade, devido à 

heterogeneidade das linguagens atuantes, logo, os sentidos significados 

individualmente contribuirão para um discurso comum a uma sociedade: 

 

Sistema de relações mais do que lugar unívoco, a cidade requer uma 
conexão de espaços diferenciados entre si e, todavia, superpostos 
(...). Quando admitirmos pensar e tratar a cidade não como uma 
linguagem unívoca, mas como uma multiplicidade de sistemas que 
fogem aos imperativos únicos de uma administração central, (...) mas 
de percepção da cidade ou de associações de vias que são práticas 
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urbanas, vivenciaremos um novo tipo de sociedade (CERTEAU, 
1995, p. 212). 

 

Conforme a citação de Certeau, para que os espaços se conectem permitindo 

um novo tipo de sociedade, são necessárias as percepções das práticas urbanas e 

experiência dos lugares que se constitui entre a mobilidade e a permanência. 

Nos termos de Orlandi (2003, p. 8), a cidade é espaço de articulações, onde 

“deparamo-nos com diferentes formas de linguagem – enunciados, cores, 

sonorizações, volumes, espessuras, movimentos – que, relacionadas entre si, 

entram em relação também com nossa reflexão”, e, segundo Secchi (2006, p. 90-

91), “é lugar privilegiado da mescla de pessoas e diversificação de atividades (...), é 

por natureza, instável, sede de mudanças contínuas”. 

Se a cidade é reconhecida pela sua lateralidade fixa, construída, é, no 

entanto, sua mobilidade, a sua dinamicidade, que a anima. A cidade é um lugar de 

troca e encontro de sua gênese. Nos termos de Mumford é um ímã a atrair a 

diversidade que caracterizará seu encontro, para Deleuze e Guattari é um correlato 

da estrada. 

 

A cidade é o correlato da estrada. Ela só existe em função de uma 
circulação e de circuitos; ela é um ponto assinalável sobre os 
circuitos que a criam ou que ela cria. Ela impõe uma frequência. Ela 
opera uma polarização da matéria, inerte, vivente ou humana; ela faz 
com que o phylum, os fluxos passem aqui ou ali, sobre as linhas 
horizontais... As cidades são pontos-circuitos de toda natureza que 
fazem contraponto sobre as linhas horizontais; elas operam uma 
integração completa, mas local, de cidade em cidade (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 34). 

  

A relação permanência versus mobilidade é facilmente avistada nos espaços 

públicos, e é o que se propõe ao traçar um paralelo nas análises da Praça São 

Salvador, centro histórico da cidade, referencial numa área comercial de intenso 

fluxo de pessoas, de diversos lugares do município e adjacências, e o Jardim do 

Liceu, circundado por instituições públicas municipais e estaduais, voltadas ao setor 

de educação e legislativo municipal, que delimita um público diverso à primeira 

praça. 

Nesse momento, a compreensão da cidade como uma malha formada por 

inúmeros fragmentos habituais se vale, pois não há como buscar discursos e 

significados únicos a uma cidade, ao considerar que cada parte foi construída em 
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certa época, sofrendo certas questões sociais e históricas, inclusive, sujeitas a 

revitalizações urbanas. 

Assim, referenciando a cidade como objeto de pesquisa - principalmente na 

cidade transversal ao que é real, onde existem os dizeres e a imaginação - e como 

pano de fundo para os textos imbricados em seus espaços, a existência de maneiras 

de analisar esses discursos tem se multiplicado, através das ciências linguísticas e 

semiológicas, por exemplo. 
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2.1 A TRASVERSALIDADE URBANA: UM PROCESSO DE PALIMPSESTO 

 

É perceptível no cotidiano certa exclusividade à linguagem verbal como forma 

de linguagem e meio de comunicação privilegiada, atrelada ao condicionamento 

histórico, tendo-a como única forma de saber e de interpretação do mundo, na sua 

manifestação como linguagem verbal oral ou escrita, relegando para uma segunda 

ordem todos os outros saberes, mais sensíveis, que as outras linguagens, as não 

verbais, possibilitam. 

No entanto, em todos os tempos, grupos humanos constituídos sempre 

recorreram a modos de expressão, de manifestação de sentido e de comunicação 

sociais outros e diversos da linguagem verbal, como desenhos em grutas, os rituais 

de tribos "primitivas", danças, músicas, cerimoniais e jogos, até as produções de 

arquitetura e de objetos, além das formas de criação de linguagem que viemos a 

chamar de arte: desenhos, pinturas, esculturas, poética, cenografia etc. 

E, quando se considera a linguagem verbal escrita, esta também não 

conheceu apenas o modo de codificação alfabética estabelecido no Ocidente a partir 

dos gregos. Há outras formas de codificação escrita, diferentes da linguagem 

alfabeticamente articulada, tais como hieróglifos, pictogramas, ideogramas, formas 

estas que se limitam com o desenho. 

Em síntese, na concepção de Santaella (2007), há uma linguagem verbal, 

linguagem de sons que propalam conceitos e que se articulam no aparelho fonador, 

sons estes que, no Ocidente, receberam uma representação visual alfabética 

(linguagem escrita); mas existe concomitantemente uma vasta variedade de outras 

linguagens que igualmente se constituem em sistemas sócio-históricos de 

representação do mundo. 

Segundo a autora, o século XX testemunhou o crescimento de duas ciências 

da linguagem, sendo uma a ciência que estuda a linguística verbal, e a outra a 

linguística da semiótica, que busca estudar todos os tipos de linguagem. 

Como descreve Santaella (2005), Charles S. Peirce (cientista-lógico-filósofo 

do fim do século XIX e início do século XX) estuda a Semiótica dentro da amplitude 

de suas vertentes filosóficas, alicerçadas na fenomenologia, estabelecendo-a como 

ciência que investiga os modos de apreensão de qualquer coisa de qualquer tipo na 

mente humana. 
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As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem, A 
Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as 
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos 
modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno 
de produção de significação e de sentido (SANTAELLA, 2007, p. 15). 

 

A Semiótica fornece fundações para três ciências normativas: estética, ética 

e lógica. A estética trata dos ideais que guiam os sentimentos; a ética trata dos 

ideais que orientam as condutas; e a lógica trata de ideais e normas que conduzem 

ao pensamento. 

A lógica, portanto, é a ciência das leis necessárias ao pensamento, e muito 

cedo Peirce percebe que não há pensamento que possa se desenvolver apenas 

através de símbolos, como descreve Pignatari (2004, p. 59-60): 

 
Peirce, que haveria de produzir a mais alta expressão, até o 
presente, da dialética dos signos, ao criar o princípio fundamental da 
semiótica, qual seja, o de que o significado de um signo é sempre um 
outro  signo. Vê-se que o que chamamos de ‘conteúdo’ está sempre 
ligado a sua expressão verbal. Mas é exatamente esse 
logocentrismo que está sendo posto em questão na Era Industrial. E 
a pergunta-chave é: Não há um pensamento não-verbal? 

 

A partir desta concepção peirceana da lógica ocorreu uma extensão para a 

semiótica geral, tratando das leis do pensamento e sua evolução, se debruçando, 

antes, sobre as condições gerais dos signos. Devido a essa diversidade de tarefas, 

a lógica ou Semiótica tem três ramos, sendo Gramática especulativa, Lógica crítica 

e Metodêudica ou retórica especulativa. 

Brevemente, conforme Santaella (2005, p. 6), “trata-se de um percurso 

metodológico-analítico que promete dar conta das questões relativas às diferentes 

naturezas que as mensagens podem ter: verbal, imagética, sonora, incluindo suas 

misturas”, podendo dar conta, também, enquanto receptores de informações, do 

modo como se percebe, sente, entende, reage, a estas, como explica Peirce: 

 
Em primeiro lugar, todos os tipos de consciência entram na cognição. 
Os sentimentos, no único sentido em que podem ser admitidos como 
um grande ramo do fenômeno mental, foram a tessitura da cognição, 
e mesmo no sentido objetável de prazer e dor, são elementos 
constituintes da cognição (...). Aqui, portanto, temos indubitavelmente 
três elementos radicalmente diferentes da consciência, só estes e 
nenhum outro. E eles estão evidentemente ligados às ideias de um-
dois-três. Sentimento imediato é a consciência do primeiro; o sentido 
da polaridade é a consciência do segundo; e consciência sintética é 
a consciência do terceiro ou meio (PEIRCE, 2005, p. 16). 
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Entretanto, por ser uma teoria muito abstrata e devido à sua generalidade, 

nas palavras de Santaella: 

 
para uma análise afinada, a aplicação semiótica reclama pelo diálogo 
com teorias mais específicas dos processos de signos que estão 
sendo examinados. Assim, por exemplo, para se analisar 
semioticamente filmes, essa análise precisa entrar em diálogo com 
teorias específicas do cinema (SANTALLA, 2005, p. 6). 

  

Logo, a semiótica atuará nesta pesquisa, na definição de Santaella (2005), 

como “um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes aspectos através dos quais 

uma análise pode ser conduzida”, mas que não traz consigo os conhecimentos 

específicos da história, teoria e prática de um determinado processo de signos, 

como o espaço urbano, objeto deste projeto. 

Coelho Netto (1984), então, propõe um instrumento de trabalho para além das 

discussões teóricas semiológicas, reconhecendo seu trabalho como indagação 

semiológica, só que com vistas à verificação prática do emprego de semiótica, em 

busca de um instrumento passível de utilização.  

A crítica de Coelho Netto (1984) está sobre os estudos que se dizem 

semiológicos, mas que nada fazem além de tentar manipular o problema do 

significado em arquitetura, o que obviamente não basta num empreendimento 

semiológico rigoroso. 

Cabe abrir um parêntese para o conceito de Coelho Netto. Para este autor 

não deve haver distinção entre arquitetos e urbanistas. Um arquiteto será um 

urbanista, mesmo que não faça projetos de cunho urbanístico, mas desempenhe 

projetos arquiteturais de elementos formadores de um espaço, espaço esse imerso 

em significados de tudo o que o compõe: edificações, vazios, pessoas, etc. Por isso, 

quando o autor se referir à arquitetura, está se referindo à casa e à cidade, numa 

vertente completamente afinada ao objeto de estudo aqui – o espaço urbano. 

Na proposta do autor, o trabalho de indagação do sentido na arquitetura é 

fundamentalmente pluridisciplinar, com abordagem psicológica, sociológica e 

histórica, por exemplo, que não devem ser erradicadas. 

Essa afirmativa aparece de maneira tímida na literatura de Pignatari (2004), 

quando reflete sobre a arquitetura e a linguagem do desenho, colocando o ponto 

como fundamental e primitivo, engendrando a linha, classificável em retas, curvas e 
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compostas, e posteriormente há o plano, sendo seu desenvolvimento causador da 

complexificação do sistema em volume, levando-o ao relacionar com outras 

dimensões possíveis – história, cultura, etc. 

 
O sintagma volume, ao saturar a pluridimensionalidade do espaço, 
extrapolando para a dimensão tempo, reverte ao ponto 
paradigmático inicial, mas diversamente qualificado, pois que se trata 
de um ponto em movimento – o mais alto nível de complexificação do 
sistema, que se multiplica e/ou entra em relacionamento com 
possíveis outros (PIGNATARI, 2004, p. 150). 

 

Também timidamente desenvolvido em Umberto Eco, aparece o repertório 

pluridisciplinar da abordagem semiológica para ocorrer sentido no interpretante: 

 
O êxito da metáfora é função do formato sociocultural da 
enciclopédia dos sujeitos interpretantes. Nesta perspectiva, se 
produzem metáforas só com base num rico tecido cultural, ou seja, 
num universo de conteúdo já organizado em redes de interpretantes 
que decidem (semioticamente) da semelhança e da dessemelhança 
das propriedades (ECO, 1991, p. 191) 

 

Na perspectiva de Coelho Netto (1984), por ainda não ter sido uma espinha 

dorsal do espaço arquitetural claramente definida para orientar os trabalhos e 

delimitar o campo de ação, a proposta, então, é buscar termos efetivamente 

essenciais na linguagem do espaço arquitetural. 

Para formulação das suas premissas, o ponto de vista da Teoria da 

Informação seria suficiente para fornecê-las, baseado na oposição binária: uma 

coisa é ela mesma ou seu contrário. Assim, determinará pares de opostos que 

formarão os chamados eixos organizadores do sentido do espaço. 

Mesmo reconhecendo as limitações desse processo binário de estudos no 

campo das humanidades, o autor declara que é o suficiente às suas premissas, 

devido aos propósitos de generalidade e simplicidade, que vão de encontro a um 

dos princípios da Semiologia. 

Os eixos organizadores do sentido do espaço arquitetural são: 

 

I. espaço interior x espaço exterior; 

II. espaço privado x espaço comum; 

III. espaço construído x espaço não-construído; 

IV. espaço artificial x espaço natural; 
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V. espaço amplo x espaço restrito; 

VI. espaço vertical x espaço horizontal; 

VII. espaço geométrico x espaço não-geométrico. 

 

O primeiro eixo: espaço interior x espaço exterior demonstra a relevância 

subjetiva de proteção tanto física quanto psicológica, identificada no espaço interior. 

Ao mesmo tempo, esse eixo contempla a relação dialógica entre a edificação e a 

cidade, dando ênfase a tal relação. Essa relação é percebida conforme o histórico 

cultural do indivíduo que vivencia o lugar, como as cláusulas da burocracia, religião, 

privilégios e classes sociais. 

Já o segundo eixo: espaço privado x espaço comum refere-se aos usos e 

sentidos diversificados que se atribuem a esse espaço conforme a cultura (ou o 

grupo social) e a época. A composição dos espaços pode conferir caráter de uso 

privado ou comum, de maneira a integrar ou segregar pessoas ou classes sociais, e 

demonstra o espaço arquitetural como reeducador de comportamentos através de 

uma infraestrutura do espaço. 

Quanto ao eixo espaço construído x espaço não-construído, esseestá 

principalmente associado à participação política, à inclusão ou exclusão dos 

cidadãos, de modo geral, às mudanças nas necessidades biológicas humanas. 

Modificações no espaço exterior comum não-construído estão relacionadas a 

conflitos de classes, mediante as necessidades de segurança e lazer, por exemplo.  

A incorporação dialética do não-construído no espaço interior privado (casa 

pompeana ou egípcia, por exemplo, com seus pátios internos) se mostra a melhor 

maneira de conviver corpo (cheio) e imaginação (vazio) em equilíbrio, mas por não 

ser a solução que “melhor aproveita” o espaço, só é acessível a quem pode pagar 

pelo “desperdício” imobiliário. 

O eixo seguinte, o do espaço artificial x espaço natural, vem diluir a ideia 

de que o natural é apenas a forma original da natureza, sem as modificações do 

homem. Mostra que a intervenção humana vem para adequar o natural ao uso 

cotidiano, sem perder sua credibilidade de algo natural. O importante nesse eixo é 

que o espaço não-construído – seja natural, seja artificial – se integre ao tecido 

urbano, mantendo suas características de “espaço livre”, sem ser esmagada pela 

verticalidade.  
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Com relação ao eixo espaço amplo x espaço restrito, não há 

necessariamente coincidência entre o espaço restrito e o interior, nem entre o 

espaço amplo e o exterior. Os significados associados ao espaço restrito remetem à 

noção de proteção e intimidade, mas também ao mistério e ao secreto. O espaço 

amplo é normalmente sentido como não protetor, e até mesmo hostil, o homem não 

sabe lidar com o espaço que não consegue “dominar” visualmente, provocando a 

angústia do vazio, do infinito. A amplitude, então, é entendida como algo a ser 

contemplado, e não vivido. Nesse sentido, a arquitetura, que é capaz de submeter o 

indivíduo ao espaço projetado, deve propor mudanças nesse espaço para adaptá-lo 

ao bem-estar do usuário. 

O aspecto mais importante do eixo espaço vertical x espaço horizontal é o 

da temporalidade do espaço. Pela própria natureza material do objeto arquitetônico, 

o espaço não pode ser modificado constantemente, mas sua vivência pode ser 

dinamizada, enriquecendo assim a relação entre o homem e o espaço. A alternância 

entre os planos horizontal e vertical, vencendo desníveis, é uma maneira de 

dinamizar o espaço, possibilitando que seja vivenciado na dimensão temporal, 

permitindo experimentar, tocar, percorrer, modificando a percepção de opressão, 

tédio. 

Na discussão do último eixo, espaço geométrico x espaço não-

geométrico,é ressaltado o fato de que a representação geométrica está vinculada à 

representação de modelos, entre o abstrato e o concreto. Porém, é necessário livrar-

se das algemas geométricas, de ângulos retos, para alcançar espaços mais 

orgânicos, onde o espaço respira e é informal, permitindo, em cada curva, uma nova 

perspectiva. 

É nesses termos que procederemos a uma leitura parcial da cidade, tendo 

como baliza as transformações que os dois espaços selecionados para a nossa 

análise sofreram. 
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2.2 PERCEPÇÃO E TOPOFILIA NA SEMANTIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

A arquitetura, assim como todas as artes, inscreve-se nas questões de 

existência humana no espaço e no tempo,por expressar e relacionar a condição 

humana no mundo. Segundo Amorim (2013), a arquitetura no seu modo de 

representar e estruturar a ação e o poder, a ordem cultural e social, a interação e a 

separação, a identidade e a memória, a arquitetura envolve-se com questões 

existenciais fundamentais: 

 
Qualquer experiência implica atos de recordação, memória e 
comparação. Uma memória incorporada tem um papel fundamental 
como base da lembrança de um espaço ou um lugar. Em 
experiências memoráveis de arquitetura, o espaço, a matéria e o 
tempo fundem-se em uma dimensão única, na substancia básica da 
vida, que penetra nas nossas consciências. Identificamo-nos com 
esse espaço, esse lugar, esse momento, e essas dimensões tornam-
se ingredientes de nossa própria existência (AMORIM, 2013, p. 15). 

 

Para Pallasmaa (2005, p. 12), a “arquitetura relaciona, media e projeta 

significados”, (significados esses que redirecionam a nossa consciência para o 

mundo e para a nossa própria sensação de termos uma identidade e de estarmos 

vivos). 

 
Ao experimentarmos uma arte, ocorre um intercâmbio peculiar, nós 
emprestamos as nossas emoções e associações ao espaço e o 
espaço empresta-nos a nossa aura, a qual incita e emancipa as 
nossas percepções e pensamentos. Uma obra de arquitetura não é 
experimentada como uma série de imagens isoladas na retina, mas 
sim em sua essência material, corpórea e espiritual totalmente 
integrada. Ela oferece-nos formas e superfícies agradáveis e 
configuradas para o toque dos olhos e dos demais sentidos, mas 
também incorpora e integram as estruturas físicas e mentais, dando 
uma maior coerência e significado à nossa experiência existencial 
(PALLASMAA, 2005, p. 12). 

 

A cidade se manifesta, então, como ecossistema e por sua multiplicidade de 

fragmentos e condições ambientais que a contextualiza, de definição arriscada. 

Diante de autores vistos anteriormente, como Certeau e Orlandi, a cidade se 

apresenta como um emaranhado de signos, expressos em um intricado processo 

fenomenológico semiótico. 

Segundo Chauí (2005), a sensação é o que proporciona as qualidades 

exteriores dos objetos, bem como os efeitos internos dessas qualidades sobre nós. 



61 
 

Através da sensação pode-se ver, tocar, sentir, ouvir as qualidades puras e diretas 

dos objetos, como cores, odores, sabores, texturas, sons, temperaturas. Sentem-se 

também qualidades internas que ocorre no corpo ou na mente pelo contato direto 

com as coisas sensíveis, tais como prazer, desprazer, dor, agrado, desagrado. 

Duas grandes concepções sobre a sensação e a percepção fazem parte da 

tradição filosófica: o racionalismo e o empirismo, segundo Oliveira e Mourão Junior 

(2013), que explica: 

 
Os racionalistas baseiam seus conhecimentos integralmente na 
razão, por isso atribuem à matemática grande valor como 
instrumento de compreensão da realidade, como Descartes. O 
empirismo, por outro lado, é uma doutrina filosófica que defende a 
ideia de que apenas as experiências são capazes de gerar 
conhecimentos, como John Locke (...). No século XX, a filosofia 
alterou bastante essas duas tradições – empirismo e racionalismo – 
superando-as numa nova concepção do conhecimento sensível. Os 
responsáveis por essas mudanças foram à fenomenologia de 
Edmund Husserl e à psicologia da forma ou teoria da gestalt 
(OLIVEIRA; MOURÃO JUNIOR, 2013, p. 1-3). 
 

Etimologicamente, fenomenologia provém de duas palavras gregas - 

“Phainomenon” e “Logos” - permitindo identificar a fenomenologia com a própria 

investigação filosófica, uma vez que deve partir dos fenômenos de modo a conferir-

lhes uma unidade de sentido.Martin Heidegger descreve a fenomenologia como “a 

ciência dos fenômenos”. As autoras Silva, Lopes e Diniz (2006) procuram definir o 

termo fenomenologiaem palavras mais simples: 

 
(...) Significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece à 
consciência, daquilo que é dado, buscando explorá- lo. A própria 
coisa que se percebe, em que se pensa, de que se fala, tanto sobre 
o laço que une o fenômeno com o ser de que é fenômeno, como 
sobre o laço que o une com o Eu para quem é fenômeno. Tal 
abordagem filosófica identifica-se por assegurar o sentido dado ao 
fenômeno. Vai mostrar que o mundo é o fenômeno, o que se mostra, 
embora precise ser desvelado. Busca chegar ao fenômeno, desvelar 
o sentido deste que se mostra, para chegar aquilo que a coisa é 
(SILVA; LOPES; DINIZ, 2006, p. 255). 
 

Holl (1994, p. 49) observa que uma cidade é percebida através do movimento 

do corpo e de uma sequência de perspectivas de sobreposição. Neste movimento, 

as várias vistas abrem e fecham os espaços, edifícios, janelas, paredes e até as 

cores entrelaçam-se entre si. Enfatiza ainda que“na arquitetura a força da gravidade 

é inevitável, sendo que este desafio constante entre o peso e a leveza, dá glória e 
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vigor ao espaço. Na verdade, a nossa percepção do espaço arquitetônico é 

fortemente fixada na massa detectada.” 

Adiante, a Figura 28 elaborada por Amorim (2013) esquematiza o 

pensamento de Pallasmaa (2005) acerca do intercâmbio de sensações entre pessoa 

e obra. 

 

 
Figura 28: Diagrama do confronto entre sujeito e obra de arte, baseado em Pallasmaa (2005). 

Fonte: Amorim, 2013. 
 

Uma obra de arte não é algo simples, mas sim algo fluido, que ao contrário 

dos objetos, tem um processo de trabalho cumprido cognitiva, corporal e 

socialmente, definindo o espaço e o tempo. 

Pensar a cidade requer incluir a construção humana, uma intervenção ou arte 

temporal e espacial delimitada, que indiscutivelmente implica no não urbano. A 

leitura perceptiva do ambiente somente pode ser levada a efeito através de signos 

engendrados na mente, pela percepção e legibilidade ambiental (AMORIM, 2013). 

Para Lynch (1999, p.3), esse caráter textual do espaço é tratado com 

legibilidade, sendo que este não é o único atributo importante de uma cidade e 

lembra que “[...] devemos levar em consideração não apenas a cidade como uma 

coisa em si, mas a cidade do modo como a percebem seus habitantes”. 

De certa maneira, pode-se verificar um enquadramento do “espírito” da 

fenomenologia muitas vezes bastante distante da teoria ou do uso do método 

fenomenológico. A perspectiva de “lugar vivido” acabou por caracterizar uma 
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geografia do lugar, uma espécie de geografia particular que, apesar de considerar o 

coletivo, trata do particular e do subjetivo (SILVA, 2013). 

Gomes (1996) aponta que Tuan criticava a ciência objetiva, por minimizar a 

importância da consciência humana para o conhecimento, diferentemente da 

fenomenologia, que buscava restabelecer o contato entre o mundo e as 

significações, por possuir a “verdadeira medida da subjetividade”. Holzer (2003) 

também pontua esse caráter crítico de Tuan: 

 
A fenomenologia e o existencialismo, como base filosófica, e a 
escolha do "lugar" como conceito espacial que mais atendia aos seus 
propósitos, seriam apropriados por alguns expoentes do coletivo – 
Tuan, Buttimer e Relph – empenhados na renovação da geografia 
cultural, ou melhor, da própria geografia, além de pretender o 
reconhecimento da geografia humanista como campo autônomo de 
estudos (HOLZER, 2003, p. 115). 

 

Para Tuan (1983), “espaços” transformam-se em “lugares” quando permitem 

que a pessoa desenvolva afetividade em relação a esse local e isso só é possível 

através da experiência do espaço. Não existe, portanto, um momento exato em que 

o espaço “se torna” Lugar. Existeum processo contínuo, ininterrupto, no qual o 

ambiente é modificado, recebe afetos, toma novas significações, modifica o 

indivíduo que o usa e retorna a ser alterado em seus valores e significados a cada 

momento. 

Esse entendimento de “todos os laços afetivos dos seres humanos com o 

meio ambiente material” é a Topofilia, em Tuan (1980, p. 107).Contudo, “o meio 

ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial 

que, ao agir como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais” (TUAN, 

1980, p. 129). 

Tuan também analisa a relação das diferentes culturas com os espaços 

urbanos e o simbolismo envolvido, buscando abranger as culturas do ocidente ao 

oriente. Nas palavras do autor, “a imagem urbana é uma para o executivo pendular e 

outra bem diferente para a criança sentada na escada de entrada de um bairro 

pobre ou para o vagabundo que dispõe de tempo, mas de quase mais nada” (TUAN, 

1980, p. 259). 
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Ferrara (1986, p. 30) questiona: “Como ler? Como ensinar a ler o não-verbal? 

Como respeitar e valorizar a dinâmica do espaço ambiental?”. Segundo a autora, 

não há método fixado ou predeterminado, não sendo método o conceito mais 

adequado, e sim procedimentos metodológicos, ou seja, “há necessidade de 

estabelecer esses mecanismos, porém sua operacionalização depende da natureza 

e da dinâmica de cada objeto lido”. 

Conforme a explicação da autora, ao se tratar de método possível para leitura 

de espaços não-verbais, como a cidade, deve-se salientar três aspectos: 

  

I. Estabelecimento de um modo de ler; que se completa e se refaz a 

cada leitura, visto que o objeto é dinâmico, capaz de mostrar em si 

como deve ser lido; 

II. É necessário ter presente que o observado no objeto lido é resultado 

de uma operação singular entre o que está no objeto e a memória 

informacional e experiências emocionais e culturais, individuais ou 

coletivas; assim o resultado da leitura é sempre possível, mas jamais 

correto ou total. 

III. É necessária ousadia nas associações para se flagrar ideias novas, 

comparações imprevistas, uma hipótese explicativa inusitada. 

 

Nesse sentido, a proposta para a leitura do espaço não verbal, objeto desta 

pesquisa, está vinculada às discussões semiológicas em Coelho Netto (1984), que 

demonstra uma prática da semiologia, aplicável às habilidades profissionais de 

arquitetos e urbanistas. 

Os procedimentos de Coelho Netto (1984) se entremeiam e são balizadas, 

propositalmente ou não, nas considerações de Ferrara (1986) acerca das 

possibilidades de análise do texto não verbal, ao habilitar as variáveis “constantes 

estratégicas e procedimentos des-verbais”. Essa similaridade entre os autores 

será mais bem descrita no decorrer deste tópico. 

As constantes estratégicas, subdivisão dos procedimentos metodológicos 

indicados por Ferrara (1986, p. 31-32), tem o objetivo de destruir os comportamentos 

automatizados, pois considera que, “assim como não é possível ler o homogêneo, 
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também não é possível ler/ver/perceber o que não conseguimos estranhar”. 

Entretanto, o absolutamente novo não é passível, pois esta faculdade inicia seu 

processo a partir de um elemento anterior, já sedimentado na memória 

informacional. 

Apreender esse novo tendo como ponto de partida o velho pressupõe, em 

Ferrara (1986, p. 32), um “reconhecimento do velho e uma ‘parada’ perceptiva diante 

do novo. Esse descentramento da informação passou para a história das teorias 

artísticas com o nome de estranhamento”. 

As constantes estratégicas, então, têm o objetivo de causar no sujeito esse 

estranhamento, com vistas a retirar a automatização do comportamento comum. 

Para isso, conforme a autora, a eleição de uma dominante, que pode recair sobre 

qualquer traço indicial, ambicioso e de caráter estratégico, como som, luz, textura e 

cor. 

Nas palavras de Lucrécia Ferrara (1986, p. 33): 

 
A eleição de uma dominante desperta a atenção para o ambiente 
espacial, para o texto que nos envolve, porém ela é estratégica e 
metodologicamente ambiciosa. Em outras palavras, é operacional, 
porque dela depende a despasteurização do habitual, ou seja, tornar 
heterogêneo o homogêneo pela ênfase atenta a determinados 
índices, estimulados pela dominante. Hierarquiza-se a textura indicial 
e isto nos permite estranhar o ambiente e colocar em crise o hábito 
de ver, perceber ou usar. 

 

Condensando os caracteres envolvidos nas constantes estratégicas, a 

atenção é considerada seu cerne, sendo orientada por dois elementos, também 

básicos: a observação e a comparação. 

De modo resumido, a contextualização, o estranhamento e a dominante 

decorrem da observação, sendo fator de interação com o espaço não-verbal no 

sentido de produzir uma leitura, despertando a comparação, a analogia, 

combinações, voluntária ou não, a outras estruturas. 

A comparação, de maneira breve, permite criar/constatar equivalências 

inesperadas entre os índices, ainda que hierarquizados por uma dominante. Essas 

analogias, dentre os procedimentos estratégicos, é elemento mais diretamente 

responsável pela integração sensorial, a fim de superar o mundo independente dos 

sentidos. 
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Os procedimentos des-verbais, outra subdivisão dos procedimentos 

metodológicos indicados por Ferrara (1986, p. 34-35), se refere aos elementos 

práticos com função de auxiliar a atuação das constantes estratégias, tratando-se de 

técnicas operacionais. 

Será através das técnicas escolhidas que, nas palavras de Ferrara (1986, p. 

35) “se processará uma dissecação ocular, auditiva, olfativa, tátil num primeiro 

momento da abordagem, à comparação e logo após, a uma re-composição daqueles 

elementos de modo a explicitar as relações estruturais e analógicas que serão 

exploradas na leitura”. 

A contextualização é uma iniciativa interessante, pois supõe o levantamento 

da memória ambiental encontrada a partir de documentação de arquivos, jornais, 

fotografias antigas. Conhecer propositalmente a história de determinado ambiente, 

através de seus usos e fatos, contribui para a produção profunda de uma analogia 

do presente. 

Ao lado dessa memória, é necessário conduzir a busca para as informações 

múltiplas através do uso de técnicas que permitirão avaliar a dinâmica de hoje, que 

operam intercódigos, como gravações, fotografias, vídeos, desenhos e croquis. 

Através destas técnicas, capazes de captar instantes, reterem a informação, de 

modo a superar o mundo independente dos sentidos e estimular a analogia que 

permite apreender o ambiente ao redor, ensinando a ver mais e melhor. 

 Concluindo seu pensamento sobre uma metodologia possível para a análise 

dos aspectos não-verbais – constantes estratégicas e procedimentos des-verbais - 

Ferrara (1986, p. 36) explica: 

 
A contextualização, o estranhamento, a eleição de uma dominante, a 
atenção, a ênfase, a observação, a comparação e a analogia, enfim, 
as constantes estratégica já vistas, são condições de leitura não-
verbal, mas esse produto só se manifesta, só explicita seu 
desempenho através do verbal, porque sua consistência, sua 
convicção alicerçam-se numa lógica argumentativa que é 
característica e distinção da linguagem verbal (...). Os códigos se 
comunicam e se explicam mutuamente. Esse é o destino das 

linguagens. 
 

Assim, qualificando que o estudo do não-verbal suscita um produto verbal, 

visto que sua característica metalinguística não dispensa o registro oral e/ou escrito, 

para Coelho Netto (1984), o sentido deve ser buscado nos eixos que organizam o 
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discurso arquitetural. E esse discurso não é autônomo, mas atravessado por outros 

discursos, e, portanto, deve-se considerar também o contexto imediato como 

determinante das condições de produção do discurso arquitetural. 

 

3.1 ETNOGRAFIA URBANA E ARQUITETURA: ETNOTOPOGRAFIA 

 

A Etnografia, metodologia típica das ciências sociais, estuda os grupos da 

sociedade, suas características antropológicas, sociais e culturais, como define 

Duarte, a seguir: 

 
A Etnografia é a escrita do visível. A descrição etnográfica depende 
das qualidades de observação, de sensibilidade ao outro, do 
conhecimento sobre o contexto estudado, da inteligência e da 
imaginação científica do etnógrafo (...). O objeto da etnografia é esse 
conjunto de significantes em termos dos quais os eventos, fatos, 
ações, e contextos, são produzidos, percebidos e interpretados, e 
sem os quais não existem como categoria cultural (DUARTE, 2010, 
p. 5). 

 
Duarte (2010, p. 5) em seu trabalho levanta questionamentos sobre a 

utilização da metodologia etnográfica para o estudioso da arquitetura e se poderia 

contribuir com esta análise: “poderia remodelar seu olhar para captar a riqueza de 

informações emitidas ininterruptamente pelas ambiências das cidades?”. 

A pesquisadora acredita“na possibilidade de acrescentar dados importantes, 

relacionados ao espaço construído, que poderiam se somar à descrição densa 

produzida por eles.” 

Deriva, portanto, da etnografia a análise etnotopográfica, defendida pelo 

Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura – LASC, vinculado ao Programa 

de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, atualmente liderado pela professora Cristiane Duarte, citada 

anteriormente,“sendo voltado para a sistematização de metodologias de análise das 

ambiências, visando compreender relações identitárias e de imagens urbanas 

coletivas, assim como desvendar o espaço enquanto materialização das culturas e 

subjetividades”. 

Etimologicamente, ethos significa “cultura”; topos, “região” ou “lugar”; 

e graphen, “descrição”. Portanto, etnotopografia trata-se da descrição de um lugar 
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em função da cultura exercida sobre ele, olhando para além do povo, mas do povo 

no lugar. 

Carvalho (2013, p. 73) explica ainda que “em meio à pesquisa etnotopográfica 

(...), é importante destacar que não só a visão deva ser privilegiada. Sons, cheiros, 

texturas, luminosidades compõem uma ambiência e precisam ser considerados”. 

Para Duarte (2010), muito frequentemente, quando é induzido a efetuar uma 

descrição densa de um contexto social, o arquiteto pesquisador não consegue 

ignorar sua observação do espaço construído, mas costuma perceber não só o lado 

objetivo da arquitetura, e sim, principalmente, as percepções que dela emanam. 

O resultado desse processo, que trata de uma descrição participante, será 

constituído de variadas e incontáveis menções ao espaço, mas também estará 

repleto de observações relacionadas aos comportamentos e dinâmicas ocorridos no 

ambiente analisado. Assim a descrição se mostra mais completa, capaz de envolver 

ambiências e relevar questões de suma importância para o entendimento do 

universo cultural que se modifica e se recria no local de estudo (DUARTE, 2010) 

No momento em que a fotografia é utilizada como instrumento principal na 

realização de um trabalho etnográfico, Boni e Moreschi (2007) denominam 

defotoetnografia, e explicam: 

 
A fotografia etnográfica pode estar inserida em trabalhos científicos, 
exposições ou diversos tipos de publicação. Pode ser caracterizada 
como objeto de estudo, pesquisa ou como mera ilustração. Esse tipo 
de trabalho contribui para que haja um resgate de informações 
relacionadas aos diferentes tipos de etnias. Além disso, compila 
dados de conhecimento, que podem servir como fonte de 
comparação anacrônica, posto que a cultura e os costumes das 
etnias estão sujeitos a transformações (BONI; MORESCHI, 2007, p. 
138-139). 

 

Numa brincadeira de palavras e termos, será realizado, então, uma etno-

topo-foto-grafia: croquis, fotografias, filmagens, entrevistas e mapeamentos são 

meios importantes no objetivo de se alcançar uma descrição mais completa do 

visível e do invisível. Por tal motivo, as ferramentas utilizadas neste trabalhoserão 

apresentadas a seguir. 
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3.1.1 MAPEAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES 

 

A ferramenta “Mapeamento das Manifestações” consiste em espacializar em 

planta-baixa as manifestações de afeto, as relações interpessoais ou qualquer outro 

evento social que ocorra em campo. 

O Mapeamento de Manifestações consiste em demonstrar normalmente  

relações, movimentos, manifestações e estímulos e outros dados captados em 

campo. Esta ferramenta, apesar de parecer semelhante num primeiro momento à 

ferramenta anterior, tem uma proposta conceitual diferente, onde o pesquisador já 

parte de um desenho pronto do espaço e ali assinala interações comportamentais do 

indivíduo perante o meio (DUARTE, 2010) 

Muitas pesquisas buscam elemento e dados quantitativos e contáveis para 

seus resultados e conclusões, entretanto, para o arquiteto pesquisador, melhor é 

expressar a realidade por meio de registros gráficos. Esses registros, por 

conseguinte, proporcionam levantar situações que sobressaltem e devem ser 

exploradas numa fase posterior da pesquisa.  

Esta ferramenta foi usada, como exemplo, na pesquisa de Duarte, onde as 

manifestações de afeto ou desafeto pelos vizinhos das quadras do conjunto 

habitacional foram mapeadas. Da mesma forma, usando como fundo a planta de 

arranjos espaciais, Brasileiro (2007) mapeou as relações interpessoais em 

superposição às relações hierárquicas no funcionamento de uma empresa. 

Para elaboração dos Mapas de Manifestações, foram realizadas visitas às 

praças em turnos diversos, com registros fotográficos com elementos que sejam 

capazes de apresentar a vivência urbana de acordo com a vitalidade real do espaço. 

 

Tabela 2: Turnos de Observação para o Mapa de Manifestações 

Dias da semana Manhã Tarde Noite 

Sábado / Domingo 

Ambas as praças Segunda-feira à quinta-feira 

Sexta-feira 

Fonte: Autoria própria 

 

Nesse trabalho, o Mapeamento das Manifestações elaborado segue 

reproduzido no decorrer das análises. 
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3.1.2 CROQUIS DE CAMPO 

 

A ferramenta “croqui de campo”, segundo Duarte (2010), consiste em um 

produto gráfico da observação, formado por desenhos arquitetônicos, rabiscos, 

croquis e esquemas  

Da mesma forma que o etnógrafo possui um diário de campo cheio de 

anotações, adota-se anotação por meio de desenhos e croquis, que é a expressão 

própria de arquitetos. Laplantine sugere: 

 

(...) a descrição etnográfica é ao mesmo tempo direta na sua 
expressão e midiatizada por tudo o que permite ter acesso a ela 
(cartografia, fotografia, gravações, sem contar os croquis, as plantas, 
os esquemas gráficos, os quadrados, os retângulos, os triângulos, os 
círculos, os raios) e por todas as representações habituais das 
relações de parentesco que todo etnógrafo traça em seus cadernos. 
(LAPLANTINE, 2005, p. 50 – 51). 

 

Porém, os croquis de campo vão além de mera ilustração: se configuram na 

própria descrição. No momento em que o pesquisador desenha o que vê, está num 

processo em que se conscientiza do que lhe chama a atenção e descreve, por meio 

de desenhos, suas observações.  

Podem ser utilizadas cores para facilitar a apreensão de características que 

lhes sejam próprias, como concentrações, formas de uso, aspectos funcionais, 

fluxos e zonas/massas de conflitos espaciais. Esse estudo gráfico contribui para a 

descrição espacial dos eventos e sua verificação física no ambiente.  

Carvalho afirma sobre os croquis de campo: 

 
São elementos indispensáveis numa comunicação arquitetural 
estabelecida entre o observador etnógrafo-arquiteto e o ambiente, 
(...) através da qual é possível representar emoções, intensidades de 
estímulos, fluxos, dentre outros componentes relacionados à 
ambiência(CARVALHO, 2013, p. 18). 
 

Nesse trabalho, os Croquis de Campo tiveram como base as anotações 

levantadas nas visitas de observação in locoe seguem reproduzidos no decorrer das 

análises. 
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3.1.3 ENTREVISTAS INFORMAIS SEMIESTRUTURADAS 

 

Os instrumentos metodológicos descritose que serão utilizados nesta 

pesquisa formam uma importante base na análise urbana que associa arquitetura e 

etnografia. Entretanto, a visão do pesquisador, apesar da ousadia em estar dentro e 

perto do objeto de estudo, pode não ser suficiente para reproduzir em totalidade o 

que o outro percebe do espaço.Nesse sentido, considera-se a entrevista importante 

para se aproximar cada vez mais do objeto de estudo e do modo como é apropriado 

pelos indivíduos.  

Definida por Bingham e Moore (apud Sommer, 1997) como um relato verbal 

voltado para o esclarecimento de um objetivo pré-estipulado, as entrevistas ratificam 

a assimilação de informações a respeito das pessoas, de seus sentimentos, 

sensações, crenças e valores, o que, para alcançar os objetivos, também precisa de 

estímulo pelo pesquisador, sempre atento às pistas mais sutis do respondente.  

Carvalho (2013) utilizou em seu trabalho duas tipologias de entrevista: a 

estruturada e a semiestruturada, considerando a primeira baseada no roteiro 

impresso, programado previamente, com dedicação de pouco tempo às respostas, 

enquanto a segunda se baseia em roteiro ou esquema básico, com a função de 

orientar o pesquisador. 

No caso da pesquisa de Carvalho (2013, p. 82), “as entrevistas possibilitaram 

desde o esclarecimento de dúvidas em relação aos cenários analisados, a 

questionamentos inerentes às ambiências noturnas, o que contribuiu para uma 

leitura mais completa e menos individual do objeto de estudo”. 

Na concepção de Triviños (1987, p. 146)a “entrevista semiestruturada tem 

como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. Os questionamentos 

possibilitam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “favorece 

não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade”, além de manter a presença consciente e atuante 

do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152) 



72 
 

Para alcançar os objetivos dessa pesquisa, serão realizadas adaptações no 

roteiro de Carvalho (2013), não apenas pela distinção entre as temáticas abordadas, 

mas pelo alvo almejado. 

Tais adaptações serão baseadas no trabalho de Mucelin e Bellini (2007, p. 

224), com a “utilização das imagens para investigar a percepção dedeterminados 

fragmentos desse contexto urbano [que] nos levou a desenvolveruma técnica de 

investigação baseada em imagens fotográficas”, denominado Jogo da Percepção: 

 
É nesse pressuposto da imagem fotográfica, de permitir a 
alguémobservar recortes fixados da realidade, da percepção habitual 
dos fatos,que imputamos à fotografia o crédito de ser um instrumento 
facilitadordo estudo da percepção ambiental. Como ícone, a 
fotografia permite aum observador ler circunstâncias de um contexto, 
permitindo que arealidade ou fragmento se revele de maneira tão 
corriqueira que podeser pensada como significante, ou elemento 
revelador da realidade (MUCELIN; BELLINI, 2007, p. 229) 

 

Expósito (2005) considera que a imagem “evidenciao caráter incompleto de 

nossa percepção, deixando aparecer uma ausência ou uma perturbação. [...] 

Aparece assim, de novo, o processo de estranhamento, que nos faz distanciar 

daquilo que vemos”. A fotografia, logo, é um instrumento sígnico perceptivo, que tem 

a qualidade deexpressar situações de singularidade de hábitos. 

Os autores do “Jogo de Percepção” explicam: atividade de análise perceptiva 

é realizada com um conjunto de imagens previamente escolhidas sobre um 

determinado tema ou objeto de estudo, para estimular e evidenciar a percepção do 

participante do jogo sobre a temática. 

Depois de acordada a participação do ator social, o Jogo da Percepção 

aconteceu em quatro momentos, esquematizados adiante: 

 

Tabela 3: Esquema de regras do Jogo da Percepção, de Mucelin e Bellini (2007). 

 ATIVIDADES 

1 
Entregar as fotografias 
embaralhadas e solicitar que 
sejamobservadas. 

Questionar sobre o que elas retratam: 
visa evidenciar a percepçãodo 
participante sobre o objeto de estudo  

Questionar sobre o local das imagens: 
pretende evidenciar aidentificação do 
participante sobre o local investigado. 

2 
Perguntar se todas as imagens retratam o local que o investigadorestá pesquisando.  
Caso uma ou mais imagens não sejam percebidas comodo local da investigação, solicitar que sejam separadas. Isso 
podeevidenciar a percepção ou conhecimento do participante sobre o localinvestigado, a ser analisado posteriormente. 
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3 

Solicitar ao participante 
que separe as imagens 
segundo os contrastesjá 
preconizados pelo 
pesquisador. 

Pedir que o participante 
organize asfotografias em 
tantos grupos quanto 
julgar pertinente sobre a 
temáticainvestigada. 
 

Neste momento do jogo, 
finalizada a organização dos 
grupos deimagens, perguntar 
ao participante primeiro sobre 
um dos lados do contraste 
investigado 
(aqui é importante que os 
diálogos sejam gravadospara 
posterior registro e análise). 
 
• Quantos grupos organizou? 
• Como denomina cada grupo? 

Com as fotografias já 
numeradas no verso para 
não influenciar 
oparticipante, indagar: o 
que cada grupo significa, o 
que retratam, 
porqueocorrem, se 
aquelas imagens retratam 
situações visíveis no lugar 
dainvestigação, de quem é 
a responsabilidade, etc. 

4 

Conversar sobre o grupo ou grupos de imagens opostas 
às situaçõesinvestigadas no momento 3, repetindo os 
questionamentos, ou seja: 
• Quantos grupos organizou nesta situação (ou 
simplesmenteanotar)? 
• Como denomina o grupo, ou cada grupo? 

Registrar o número do verso das fotografias e indagar: o que 
ogrupo significa, o que retratam, porque ocorrem, se aquelas 
imagensretratam situações visíveis no lugar da investigação, 
de quem é aresponsabilidade, etc. 

Fonte: Autoria própria, baseado em Mucelin e Bellini (2007, p. 231-233). 

 

Ferrara (1999) afirma que o ser humano desenvolve umacapacidade que 

consiste em associar imagens sobre algo, combiná-lasparcial ou totalmente, sempre 

obedecendo a um hábito mental deassociação de ideias. 

A escolha das palavras-chave da entrevista semiestruturada se fiou nos sete 

eixos da produção de sentido na arquitetura, de Coelho Netto (1986), na busca de 

substantivos que se correlacionem com os pares, a fim de captar os sentidos 

imbricados no espaço urbano, através da estrutura semântica proposta pelo autor, 

quais sejam: 

 
Tabela 4: Palavras-chave por Eixo de Sentido na Arquitetura 

EIXO PALAVRAS-CHAVE EIXO PALAVRAS-CHAVE 

INTERIOR SOSSEGO 
MISTÉRIO 

EXTERIOR LIBERDADE 
VULNERABILIDADE 

PRIVADO SUFOCADO 
SEGURANÇA 

COMUM INTIMIDADE 
CURIOSIDADE 

CONSTRUÍDO RESPEITO 
CRIATIVIDADE 

NÃO CONSTRUÍDO MEDO 
CORAGEM 

ARTIFICIAL FALSIDADE 
SONHO 

NATURAL DELICADEZA 
VIDA 

AMPLO JUSTIÇA 
ORGULHO 

RESTRITO CLARIDADE 
DESLIGAMENTO 

VERTICAL NECESSIDADE 
CONSEQUÊNCIA 

HORIZONTAL CONTINUIDADE 
ESTABILIDADE 

GEOMÉTRICO ORDEM 
SEQUÊNCIA 

NÃO GEOMÉTRICO LOUCURA 
OUSADIA 

Fonte: autoria própria 

Com base nas palavras-chave, as fotografias registradas nas visitas foram 

escolhidas, numeradas e encadernadas num álbum para que fosse levado a 

campo.Nesse trabalho, o modelo de entrevista semiestruturada (Apêndice A) está 

vinculado a um álbum fotográfico(Apêndice B) com os registros obtidos durante as 

visitas do Mapeamento de Manifestações. 
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3.2 ANÁLISES E ELABORAÇÕES SOBRE O PERCEBIDO 

 

Percorrer caminhos através da pluralidade e heterogeneidade espaço-

temporal da cidade, adicionado às relações de afeto/memória entre indivíduo e meio, 

fazem da produção de sentido arquitetural algo complexo, mais vinculado à 

experiência individual-cultural e na relação com a construção do Lugar. Manifesta-

se, portanto a necessidade de um percurso metodológico mais fluido e experimental, 

na proposta de uma semiótica aplicada, que possa ser moldada e reconstruída a 

partir das descobertas em campo.  

O contato inicial com as faces das praças em Campos dos Goytacazes, na 

pretensão de buscar e re-conhecer sob um olhar espontâneo, através de uma 

imersão desassociada de pré-conceitos e limites, permitiu uma intimidade emocional 

do espaço, onde estímulos deveriam ser captados na fotografia. 

Iniciado na pesquisa teórica sobre a temática da transversalidade da cidade, 

este trabalho pode avançar para a próxima etapa de visita de campo para 

observação e registro fotográfico em dias e horários diferentes, possibilitando 

modificar o olhar sobre o espaço urbano eapurando o foco ao processo. 

Primeiramente, nas visitas ao entorno das Praças São Salvador e Jardim do 

Liceu, houve um processo de reconhecimento espacial, em termos de praticar a 

caminhada em passadas curtas e lentas, de modo a apreciar cada imagem, atuando 

perceptivamente sobre alguns elementos compositores da imagem urbana, tais 

como aglomeração e espaçamento entre pessoas, seus deslocamentos ou tempo de 

permanência, aspectos climáticos e de conforto térmico/lumínico, percepção sonora 

e olfativa, expressões de afeto entre pessoas ou pessoa-lugar e as situações de 

perigo ou risco. 

Através dessa caminhada sensorial – tratada nos textos como etnotopografia 

- e das anotações do observado nos blocos de notas e Croquis de Campotorna-se 

possível elaborar o Mapeamento das Manifestaçõesde ambas as praças, permitindo 

cruzar as sensações experimentadas em cada turno.  

A etnotopografia aconteceu em dias típicos para a cidade, evitando feriados, 

período de veraneio, dias festivos ou de chuva, por exemplo, pois tendem a 

caracterizar novos aspectos – até cabíveis de investigação - às praças, entretanto, 

excepcionais ao cotidiano, distanciando do objetivo desta pesquisa. 
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3.2.1PRAÇA SÃO SALVADOR 

 

As Figuras 29 e 30 retratam algumas percepções da pesquisadora após as 

visitas de observação e anotações relevantes. 

 

 

Figura 29: Croquis de Campo - Praça São Salvador, 2017 (Autoria própria) 
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Figura 30: Croquis de Campo - Praça São Salvador, 2017 (Autoria própria) 

 

Tendo em mãos os Croquis (vide Figuras 29 e 30)e os Mapeamentos das 

Manifestações da Praça São Salvador(vide Figuras 31, 32 e 32), é possível observar 

que a elevada presença de pessoas na praça em todos os dias da semana, em sua 

maioria aglomerada e em movimento, ou seja, grupos de pessoas (duplas, trios e 

quartetos) que estão juntas e se deslocam pelo espaço, como famílias e grupos de 

amigos. Ressalta-se nesse quesito a ausência de pessoas na praça no domingo de 

manhã, percebendo apenas algumas pessoas de bicicleta trafegando e 

atravessando o local. 

Em se tratando de conforto térmico e lumínico, a praça possui iluminação 

natural intensa da manhã ao início da noite, o sol incidente sobre todo o seu passeio 
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e bancos. As palmeiras, apesar de grandiosas, pouco colaboram para a melhoria da 

condição do microclima presente. 

É certo que à noite seu aspecto árido favorece a sensação de segurança, se 

estiver dentro da praça, pois nas ruas ao redor, perpendiculares ao seu tecido, a 

sensação de perigo e risco é notável em todos os dias da semana. As palmeiras 

altas não impedem a iluminação artificial dos postes, propiciando um ambiente claro 

e de visualização total dos acontecimentos nas proximidades. 

Em termos de percepção sonora, no período de segunda-feira à sexta-feira, 

seja manhã, tarde ou noite, não foi possível pontuar os sons como agradáveis ou 

incômodos, visto que se trata de som ambiente, onde conversas, trânsito e vozes 

dos vendedores se misturam, não causando qualquer desconforto. Nos fins de 

semana o som ambiente se altera para conversas informais e de crianças se 

divertindo. Nas noites de sábado e domingo os bares do entorno propiciam um 

ambiente de música ao vivo de voz e violão. Único som que se faz marca no dia-a-

dia é o soar dos sinos na Matriz São Salvador (vide Figuras 29 e 30). 

Acerca das sensações olfativas, o aspecto desagradável desse quesito se fez 

presente quase em todos os dias e turnos, predominando o odor forte de urina e 

chorume. Nota-se que nos sábados e domingos à noite o odor desagradável se 

ausenta. Infere-se que devido às atividades religiosas de domingo, há uma 

manutenção da calçada em frente ao acesso principal, num processo de limpeza 

que atue contra o odor ruim no local. 

Não se percebe relações de afeto – tratado aqui como as interações e 

relações sociais em meio urbano –na Praça São Salvador no decorrer dos dias da 

semana, porém, nas tardes de sábado e domingo há indicações de afeto entre 

famílias e casais, assim como no fim da missa, quando as pessoas se 

cumprimentam e acenam para outras pessoas. 
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Figura 31: Manifestações Sábado e Domingo - Praça São Salvador - 2017 (autoria própria) 
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Figura 32: Manifestações Segunda a Quinta-feira - Praça São Salvador - 2017 (autoria própria) 
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Figura 33: Manifestações Sexta-feira - Praça São Salvador - 2017 (autoria própria) 
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3.2.2JARDIM DO LICEU 

 

As observações do Jardim do Liceu também colaboraram na produção de 

Croquis, nas Figuras 34 e 35. 

 

 

Figura 34: Croquis de Campo - Jardim do Liceu, 2017 (Autoria própria) 
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Figura 35: Croquis de Campo - Jardim do Liceu, 2017 (Autoria própria) 

 

Com base nas Figuras 34, 34, 36, 37 e 38, de início, acerca da circulação de 

pessoas, pouco se vê da travessia de pessoas pela praça, pois são contáveis os 

transeuntes pelo local, em sua maioria estão presentes ali devido aos prédios 

institucionais do entorno, como o colégio estadual Liceu de Humanidades de 

Campos, Ordem dos Advogados do Brasil e Câmara Legislativa Municipal, além de 

clínicas médicas, cartórios e escritórios diversos. 

Durante a semana não se percebe a permanência de pessoas no local para 

contemplação, inclusive sequer cruzam o espaço da praça, preferindo circular pelas 

calçadas do quarteirão, em grupos de três ou quatro uniformizados com a marca 
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liceísta no período de início e pós-aulas, exceto no noturno, onde quase não se vê 

trânsito de alunos. 

Essa movimentação do alunado de segunda-feira à sexta-feira durante manhã 

e tarde proporciona alguns pontos de afetividade urbana, nas conversas, 

brincadeiras e risadas, sempre nas calçadas da praça. Nos sábados e domingos não 

pode ser relatada nenhuma percepção de afeto, em nenhum turno. 

Devido ao quantitativo de árvores grandes e antigas, com copas abundantes 

e cheias, há a formação do que se chama em Arquitetura de microclima. Pode-se 

definir microclima como uma alteração no padrão do conforto térmico em 

determinado local devido às condições físicas do espaço, como vegetação e 

topografia. Em meios urbanos esses lugares são almejados por urbanistas e 

gestores urbanos pela qualidade que se consegue nesses espaços. No Jardim do 

Liceu o microclima local é um diferencial, pois o conforto térmico é notável pelo 

sombreamento abundante. 

Entretanto, a iluminação artificial a noite é ineficiente causando pontos 

escuros, criando zonas de perigo e risco capazes de afastar a presença de pessoas 

no local à noite. Nesse período, inclusive, o entorno fica ermo, sem movimentação 

alguma, pois as instituições estão fechadas e não há comércio ao redor. Percebem-

se somente pouquíssimos casais em conversa nos bancos próximos ao asfalto. 

Além da questão térmica e de iluminação, as sensações olfativas são 

desagradáveis em todos os turnos observados, com odor de urina. Algumas poucas 

pessoas em situação de rua se abrigam pelos coretos da praça. Em todos os 

momentos da observação estavam dormindo e solitários. 
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Figura 36: Manifestações Sábado e Domingo - Jardim do Liceu - 2017 (autoria própria) 
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Figura 37: Manifestações Segunda a Quinta-feira - Jardim do Liceu - 2017 (autoria própria) 
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3.3RESULTADOS DA ENTREVISTA INFORMAL SEMIESTRUTURADA 

 

Após a descrição do Mapeamento das Manifestações, os resultados 

daentrevista informal semiestruturada (Apêndice A)vinculada a um álbum com 28 

fotografias (Apêndice B) acrescentará mais alguns dados e informações a fim de 

buscar resposta ao objetivo dessa pesquisa: quais sentidos construídos pelo espaço 

arquitetural contribuem para a semantização do espaço urbano da Praça São 

Salvador e no Jardim do Liceu, que os estabelece como marcos da cidade? 

Esta dissertação de caráter qualitativo busca os aspectos mais particulares do 

espaço urbano de Campos dos Goytacazes, e Minayo (1999), ao discutir sobre a 

questão da amostragem na pesquisa qualitativa, afirma que nesta há uma 

preocupação menor com a generalização. Na verdade há a necessidade de um 

maior aprofundamento e abrangência da compreensão. Então, para esta 

abordagem, o critério fundamental não é o quantitativo, mas sua possibilidade de 

incursão. Ou seja, é essencial que o pesquisador seja capaz de compreender o 

objeto de estudo.Portanto, foram entrevistados aleatoriamente nove pessoas, todas 

residentes em Campos dos Goytacazes - RJ, questionadas também sobre alguns 

aspectos pessoais formadores de um perfil para o respondente, tais quais idade, 

gênero, nível de escolaridade e assiduidade nas Praças São Salvador e Jardim do 

Liceu, a seguir. 

O Figura 30 apresenta a Distribuição por Gêneros dos Entrevistados, sendo 

representados 67% de público feminino e 33% restante de público masculino. 

 

 

Figura 38: Manifestações Sexta-feira - Jardim do Liceu - 2017 (autoria própria) 
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Figura 39: Gráfico de distribuição por gênero dos entrevistados (Própria autora) 

Também foram registrados dados para a Distribuição por Faixa Etária dos 

Entrevistados, e conforme a Figura 31, a maioria dos entrevistados (34%) tem entre 

18 e 25 anos de idade, seguido de 22% dos participantes com idade entre 31 e 40 

anos e todos os demais possuem a mesma distribuição de 11%, com idades entre 

26-30 anos, 41-50 anos, 51-60 anos e 61 a 70 anos. 

 

 

Figura 40: Gráfico de Distribuição por Faixa Etária dos Entrevistados (Própria autora) 

 

A Figura 32 trata da escolaridade dos participantes, marcada principalmente 

por 45% das pessoas com ensino superior incompleto (sejam em situação de 

abandono, trancamento ou em andamento); seguidos de 22% com ensino superior 

completo e ensino médio incompleto (sejam em situação de abandono, trancamento 

ou em andamento); finalizando com 11% dos entrevistados com ensino fundamental 

(6º ao 9º ano completos). Salienta-se que não ocorreram casos de analfabetismo, de 

ensino fundamental (1º ao 5º ano) e ensino médio completo. 

 

 
Figura 41: Gráfico de Distribuição por Escolaridade dos Entrevistados (Própria autora) 

 

Para início das discussões acerca dos dados levantando na Entrevista 

Semiestruturada, também foi possível levantar a Assiduidade dos entrevistados aos 

locais que são objeto de estudo deste trabalho, na Figura 33. 
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Acerca da assiduidade, estabeleceu-se os critérios temporais como 

frequência diária, semanal, mensal, bimestral ou anual. Assim, é possível comparar 

as porcentagens de assiduidade aos locais. Verifica-se que33% dos entrevistados 

afirmam frequentar diariamente a Praça São Salvador, seguido dos entrevistados 

que somadosincumbem-se de 22% das frequências semanais e mensais nesta 

mesma praça e outros 44% a frequentam bimestralmente.  

Sobre o Jardim do Liceu, 11% afirmam assiduidade diária, outros 11% 

semanalmente e outros 11% mensalmente. Verifica-se que 67% dos entrevistados 

afirmam assiduidade bimestral.Não houve registro para assiduidade anual em 

ambas as praças. 

 

 
Figura 42: Gráfico com indicação de Assiduidade às Praças São Salvador e Jardim do Liceu 

(Própria autora) 
 

Finalizada essa parte gráfica das questões de idade, gênero, escolaridade e 

assiduidade dos entrevistados, dá-se início às análises das respostas obtidas diante 

das 252 respostas registradas sobre as fotografias empregadas nessa entrevista, 

montadas no Álbum de Sensações. Esta análise trata primeiramente da Praça São 

Salvador e posteriormente do Jardim do Liceu, para continuidade do raciocínio 

estabelecido no Sumário. 

Para melhor observação dos dados baseados nas palavras-chave elencadas 

ao observar as fotografias relativas a Praça São Salvador, elaborou-se o Gráfico a 

seguir, na Figura 34, onde é possível relacionar as palavras-chave por frequência 

nas respostas em relação aos Eixos Organizados do Sentido do Espaço, a que 

fazem referência, como estabelecido no Capítulo 3 deste trabalho. 
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Figura 43: Frequência de Respostas por Eixos Organizadores do sentido do espaço 

na Praça São Salvador (Própria autora) 

 
Na figura acima, percebe-se que o Eixo Exterior possui 13,5%das referências 

voltadas a Praça São Salvador, seguido de8,7% ocupados pelo Eixo Restrito; 

posteriormente, empatados com 7,9%, seguem os Eixos Vertical, Natural e 

Geométrico; com 7,1% empatam os Eixos Interior, Horizontal, Construído e Comum; 

com 6,3% está o Eixo Não Geométrico. Empatados com 5,6% estão os Eixos 

Privado, Artificial e Amplo e, finalmente, está o Eixo Não Construído, com 2,4%. 

Na Figura 35 a seguir, o gráfico apresenta as Frequências de Respostas por 

Palavra-chave, permitindo o início das análises sobre a Praça São Salvador: 

 

 
Figura 44: Frequência de Respostas por Palavras-chave – Praça São Salvador (Própria autora) 
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Sobre o Espaço Exterior x Interior (Fotos 1 e 8) salienta-se o caráter além da 

dualidade casa versus não-casa, como elabora Coelho Netto (1984) ao afirmar que 

é necessário se desvencilhar dessa concepção abrindo espaço para novos 

conceitos. Tal fato se mostra no alto índice de respostas Liberdade (8,7%) nas 

entrevistas sobre as fotografias da Praça São Salvador, sendo possível perceber 

essa ressignificação do lugar de abrigo como interior e seu inverso como exterior, 

visto que a característica de liberdade poderia ser usufruída dentro de casa (em 

termos de poder agir como quiser dentro de um espaço de sua propriedade, livre 

para seu arbítrio) ou na cidade (onde as pessoas de posicionam além dos fatores 

residenciais, sejam exemplos como economia doméstica, problemas familiares, 

saúde, e tantos mais), sendo livres na sua atuação, principalmente no espaço onde 

a maioria está de passagem. Também foi representado pela palavra Vulnerabilidade 

(4,8%), em casos de desconforto espacial que o exterior por vezes permite sentir, 

seja a si próprio ou sobre algo observado. Já o Espaço Interior se fez presente nas 

respostas Sossego (4%) - acerca da tranquilidade - e Mistério (3,2%) – ao se tratar 

de algo incomum ao espectador. 

O Espaço Restrito (Fotos 5 e 12) esteve vinculado às palavras-chave 

Claridade e Desligamento, e segundo Coelho Netto, estão vinculados a proteção, 

intimidade, secreto. Caracterizada como Espaço Restrito, a Praça São Salvador foi 

considerada como espaço claro no aspecto da segurança que a claridade propõe, 

onde tudo estaria facilmente visível, possuindo4% das respostas.O termo 

Desligamento foi considerado como fator de particularidade, posto que o usuário, ao 

se desligar de certas considerações e se despreocupar, implica ao espaço um 

caráter de intimidade com o mesmo. Infere-se que uma pessoa se permite desligar 

do entorno quando já o conhece, imaginando o que esperar. Tais fatores estão 

vinculados à intimidade que cada um traz para o espaço. Cerca de 4,8% dos 

respondentes caracterizaram algumas imagens da Praça São Salvador nesse 

gênero organizador do espaço. O Espaço Amplo, caracterizado pelos termos Justiça 

(3,2%) e Orgulho (2,4%) faz referência à magnitude que o espaço propõe, que com 

organização bem-sucedida não causa sensação de angústia do vazio, por exemplo. 

Os Eixos Vertical, Natural e Geométrico possuíram a mesma porcentagem na 

Frequência de Respostas, representados por um par de palavras-chave, cada eixo. 

O Eixo Vertical (Fotos 6 e 13) faz referência a temporalização do espaço, como 

afirma Coelho Netto (1984, p. 80), “instrumentos básicos contra o tédio e opressão 
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arquitetônica”, representado pelas palavras Consequência (3,1%) – como 

acontecimento advindo de uma decisão tomada anteriormente - e Necessidade 

(4,7%) – como acontecimento necessário e sem volta - na entrevista. O Eixo Natural 

(Fotos 4 e 11) esteve representado pelas palavras Delicadeza (4,8%) e Vida (3,2%), 

e nesse eixo o espaço não-construído se integra ao tecido urbano, mantendo suas 

características de espaço disponível,um espaço de desobrigações. O Espaço 

Geométrico(Fotos 7 e 14) trata do artificial opondo-se ao orgânico, nas linhas retas e 

certo geometrismo do espaço, representado pelas palavras Ordem e Sequência, 

com 4,8% e 3,2% respectivamente.Seus respectivos opostos, os Eixos Horizontal, 

Artificial e Não Geométrico, foram representados pelos pares de palavras-chave 

Continuidade/Estabilidade (0,8% e 6,3%), Falsidade/Sonho (3,2% e 2,4%) e 

Loucura/Ousadia (ambos com 3,2%). 

O Eixo Construído x Não Construído (Fotos 3 e 10), representado pelos 

duetos Respeito (4%) / Criativo (3,2%) e Medo (0,8%) / Coragem (1,6%) refere-se à 

participação dos cidadãos no espaço em análise, seja por ações políticas ou sociais, 

de inclusão ou exclusão de pessoas/atividades. Percebe-se que as ações no espaço 

construído são mais efervescentes se comparado ao espaço não construído. 

Para finalizar esse quesito, o Eixo Comum x Privado (Fotos 2 e 9)refere-se 

aos diferentes usos e aos diferentes sentidos conforme cultura e época. O Eixo 

Comum é balizado pelas palavras-chave Intimidade (1,6%) e Curiosidade (5,6%) – 

aspectos percebidos quando um espaço se mostra de todos – o Eixo Privado se 

apresenta através dos termos Sufocamento(3,2%) e Segurança (2,4%) – ao 

estabelecer o espaço privado como algo seguro mas também de imposição e 

sufocamento sobre outros espaços. 

Para melhor observação dos dados baseados nas palavras-chave elencadas 

ao observar as fotografias relativas ao Jardim do Liceu, elaborou-se o Gráfico a 

seguir, na Figura 36, onde é possível relacionar as palavras-chave por frequência 

nas respostas em relação aos Eixos Organizados do Sentido do Espaço, a que 

fazem referência, como estabelecido no Capítulo 3 deste trabalho. 
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Figura 45: Frequência de Respostas por Eixos Organizadores do sentido do espaço 

no Jardim do Liceu (Própria autora) 
 

Na figura acima, percebe-se que o Eixo Exterior possui 15,1% das referências 

voltadas ao Jardim do Liceu, seguido de 14,3% ocupados pelo Eixo Interior; 

posteriormente, 12,7% para o Eixo Não Construído, seguindo para 7,9% do Eixo 

Vertical e 7,1% do Eixo Natural, empatando os Eixos Horizontal e Construído com 

6,3% e os Eixos Restrito, Geométrico, Comum, Amplo e Artificial com 4,8% cada. 

Por fim constam os 4% do Eixo Não Geométrico e 2,4% para o Eixo privado. 

Na Figura 37 a seguir, o gráfico apresenta as Frequências de Respostas por 

Palavra-chave, permitindo o início das análises sobre o Jardim do Liceu: 
 

 
Figura 46: Frequência de Respostas por Palavras-chave – Jardim do Liceu (Própria autora) 
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O Eixo mais presente nas respostas dadas quando da análise de fotografias 

relativas ao Jardim do Liceu é o Eixo Exterior x Interior (Fotos 1A e 8A). Tal item é 

curioso, visto que no relacionamento homem x espaço ambos podem ocorrer, 

conjuntamente, por ser algo de cunho pessoal no entrevistado, mas, em geral, dá-se 

ênfase a um dos caracteres. Ocorre aqui quase um empate percentual (15,1% e 

14,3%). 

Novamente a palavra-chave Liberdade se mantém nas primeiras colocações, 

agora em segundo lugar conforme a Figura 37, com 8,7% das respostas dadas, 

empatada com Sossego. O espaço exterior se marca dessa maneira, com ares 

libertários. Entretanto, em primeiro lugar das respostas dadas para o espaço urbano 

do Jardim do Liceu é o termo Medo, com 10,3%, vinculado ao Eixo Não Construído, 

eixo esse em terceiro lugar. Essa proximidade entre palavras-chave e eixos é o 

ponto de partida para entendimento das significações que o usuário faz de um 

espaço. O Espaço Exterior x Interior é responsável por 29,4% das sensações sobre 

o Jardim do Liceu, assim distribuídos: Liberdade (8,7%), Vulnerabilidade (6,3%), 

Sossego (8,7%) e Mistério (5,6%), respectivamente. 

O Espaço Não Construído (Fotos 3A e 10A) refere-se ao Medo, já citado 

anteriormente e a Coragem, com 2,4%, significando que as pessoas por vezes 

deixam de atuar no espaço do Jardim. Seu dueto, o Espaço Construído marca 

Respeito com 2,4% e Criatividade com 4%, entendendo que nas ações tomadas, 

são de cunho criativo ou artístico. 

O Espaço Vertical (Fotos 6A e 13A) pontua a Necessidade (4,8%) e 

Consequência (3,2%) e o Horizontal marca as palavras Continuidade (2,4%) e 

Estabilidade (4%). Com esses índices medianos, a temporalidade nesse espaço não 

se mostra estimulada visualmente, havendo uma uniformidade entre os níveis da 

imagem constituída. Semelhante situação se nota no Eixo Natural x Artificial (Fotos 

4A e 11A), caracterizados pelas palavras-chave a seguir: Delicadeza (4,8%) e Vida 

(2,4%), Falsidade (3,2%) e Sonho (1,6%). 

Com um rendimento entre mediano e baixo, o Eixo Restrito (Fotos 5A e 12A), 

desenhado pelos termos Claridade (0,8%) e Desligamento (4%) e seu dueto, Eixo 

Amplo, com as palavras Justiça e Orgulho (ambas com 2,4%) apresentam um lugar 

de fácil compreensão espacial, casados com oEixo Geométrico x Não Geométrico 

(Fotos 7A e 14A), nas palavras Ordem (4%) e Sequência (0,8%), Loucura (2,4) e 

Ousadia (1,6%), aguçando o caráter de Eixo Comum (Fotos 2A e 9A) - Intimidade 
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(1,6%) e Curiosidade (3,2) - contra o espaço Privado - Sufocado (1,6%) e Segurança 

(0,8%). 

A Figura 38 traz um comparativo dessas porcentagens sobre os Eixos: 

 

 
Figura 47: Cruzamento de Porcentagens por Eixo Organizador (Própria autora) 

 

Para melhor visualização dos resultados descritos acima, a Tabela 5 

considera as respostas dadas pelos entrevistados, chegando aos pares dos Eixos 

estabelecidos em Coelho Netto (1980 4), ignorando as variáveis onde os pares 

aparecem em proximidade nas Figuras 34 e 36, restando esta configuração: 

 
Tabela 5: Resultado dos Eixos Organizadores do Sentido do 

Espaço Arquitetural nas Praças São Salvador e Jardim do Liceu 
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  Praça São Salvador Jardim do Liceu 

I Exterior Exterior 

II Comum Comum 

III Construído Não Construído 

IV Natural Natural 

V Restrito Restrito 

VI Vertical Vertical 

VII Geométrico Geométrico 

Fonte: Autoria própria 

 
A diferença entre os espaços urbanos das praças São Salvador e Jardim do 

Liceu está no Eixo III – Construído e Não Construído, aquele que se fecha no seu 

interior ou aquele que é aberto. O sentido é dado em consideração dos eixos Interior 

X Exterior e Privado X Comum, variando através dos momentos históricos, em 

função da cultura que utiliza o espaço. 



95 
 

4CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para início/fim de conversa, à autora não cabia tratar essas praças pelo seu 

nome oficial, e sim pela nomenclatura que a própria aprendeu com seus colegas de 

universidade quando passou a frequentar e, posteriormente, a residir nesta cidade, 

assim: Praça São Salvador e Jardim do Liceu. 

Esta dissertação teve como objetivo geral conhecer quais sentidos 

provocados pelo espaço arquitetural são capazes de tornar as Praças urbanas em 

marco referencial na malha da cidade, neste caso, as Praças São Salvador e Jardim 

do Liceu em Campos dos Goytacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro. 

Para tal, abordou-se a composição histórico-espacial dos espaços públicos e 

praças, graduando de assuntos mais abrangentes desde o Período Neolítico, 

atravessando a história de formação das praças campistas, chegando aos dias 

atuais. Também tratou das cidades transversais - aquelas cidades que acontecem 

para além da experiência cotidiana e que estão nas percepções – onde as relações 

de troca sensorial/cultural entre pessoa-espaço provocam a semantização do lugar. 

A investigação ocorreu segundo uma linha de orientação metodológica que 

mescla a arquitetura, a sociologia e a semiótica, enredada aqui como etnotopografia, 

meio pelo qual se faz registros perceptuais do espaço, majorados com o auxílio de 

fotografias, croquis e mapas – linguagem própria do arquiteto -, porém sob os 

ensinamentos sociológicos para observar um espaço além de somente vê-lo ou 

descrevê-lo superficialmente. Tais elementos somados aos conhecimentos de 

semiótica são passíveis de análise a ponto de indicar caracteres que satisfaçam aos 

objetivos desse trabalho. 

Trata-se aqui, portanto, de encontrar elementos baseados em sensações 

individuais que alimentem a formação de uma imagem da cidade que se forma-

reforma-transforma a cada olhada.Para atender aos objetivos específicos, como o 

primeiro que se tratava de “provocar o estranhamento diante de espaços que se 

tornaram homogêneos” foram realizadas visitas aos locais objetos de estudo para 

elaboração do Álbum da Entrevista, no Apêndice D, que também atendeu ao 

segundo objetivo específico de “buscar o olhar não automatizado diante do já 

conhecido, incentivando um novo olhar diante do comum para re-encontrar uma 

sensação do espaço urbano”. 
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Para “identificar os dizeres escondidos e/ou expostos na cidade transversal”, 

objetivo terceiro,elaboraram-se Croquis de Campo (Apêndice A), Mapeamento das 

Manifestações (Apêndice B) e a Entrevista Semiestruturada (Apêndice C).Munidos 

de tais elementos metodológicos, foi possível “investigar quais os elementos 

semânticos incorporados aos discursos fazem do espaço urbano um marco 

referencial na cidade”, além de “contribuir para frequentes releituras do contexto 

espacial urbano”, objetivos quarto e quinto. 

As praças possuem diversas facetas conforme os dias da semana, eventos e 

acontecimentos em seu entorno, comportamento dos cidadãos, assim como 

atividades exercidas nas proximidades, que influenciam sua rotina a cada hora. A 

intensa transversalidade urbana permite as mais inúmeras análises e conclusões, 

dependendo do ponto de vista do pesquisador.Neste caso, com enfoque sobre a 

produção de sentido no espaço arquitetural, desejou-se analisar as praças São 

Salvador e Jardim do Liceu sob a ótica da arquitetura e os efeitos de seus índices, 

como insolação, conforto térmico e sonoro, revestimentos e acabamentos, 

paisagismo, texturas e cores, nas pessoas e seu entorno próximo durante o 

processo semântico espacial. 

A Praça São Salvador se apresenta cotidianamente como lugar de ligeireza, 

de passos rápidos, firmes, inconstantes, de muitas idas e vindas, de algo envolvido 

pelo calor do comércio, dos sons de promoções e convites de visitas às lojas, de 

panfletagem e outros apelos de comerciantes. Essa pesquisa permitiu vislumbrar a 

Praça São Salvador em ângulos diversos da visão comum do observador rotineiro, 

manifestando uma transversalidade que só se mostra ao parar da caminhada, ao ter 

a atenção desviada do rumo e voltada para seus pormenores. Pormenores não em 

tamanho ou de algo às escondidas: a copa das palmeiras, o desenho no piso, a 

sombra dos prédios modernos em seu piso liso, os diferentes usos do banco, os 

monumentos para os homenageáveis, sua metade de arquitetura eclética e sua 

metade de arquitetura moderna... Todos esses pormenores são alvos simples de um 

olhar, que ao atentar para o destino final da passagem, não se percebem. 

O Jardim do Liceu, em seu dia-a-dia se mostra bucólico, calmaria, manso até 

demais, tempo parado, quase sombrio e amedrontador, com calçadas 

movimentadas mais que seu interior. Interessou mesmo a essa dissertação o 

burburinho dos adolescentes ao longe, o som de sirene marcando o intervalo entre 

as aulas liceístas, as copas altas e densas de sua vegetação antiga, as pisadas no 
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passeio de pedrinhas e cascalhos, suas linhas arquitetônicas sinuosas nos bancos e 

canteiros, suas imagens tendo como fundo o belo Liceu de Humanidades de 

Campos e Palacete Villa Maria, preservados, originais, históricos e pelo Palácio Nilo 

Peçanha, fisicamente réplica do Parthenon de Atenas, mas datado de 1935. 

Propôs-se, então, provocara redescoberta dessespormenoresescamoteados 

pela pressa ou pelas cismas de perigo. Através da metodologia 

empregada,permitiram-se comparar as duas praças através das análises de seus 

pormenores e foi possível concluir que o Eixo Construído x Não Construído é, dentre 

os sete eixos de Coelho Netto, o principal organizador de sentido do espaço que 

difere as praças, que faz cada uma colaborar para formação dos discursos que as 

envolvem e dos quais é possível desenvolverem outras tantas maneiras de 

“semantizar” o espaço público urbano.Salienta-se que todos os demais eixos atuam 

no espaço, em conjunto. Nas considerações de Coelho Netto (1984), o discurso 

arquitetural se organiza em torno dos sete eixos, necessários e suficientes, 

simultaneamente mínimo, essencial e bastante da linguagem e da prática 

arquiteturais, sendo caminhos para investigar as referências através da natureza de 

cada eixo. 

Portanto,o Eixo Construído x Não Construído é o fator de diferenciação de 

uma praça para outra, independentemente de sua morfologia individual, como 

massa arbórea, comércio abundante ou sombreamento, mas pelo modo de 

utilização do espaço público. As definições que se tem desse par de palavras devem 

ser reconstruídos para os entendimentos atuais, sendo inadequado o entendimento 

de que o sentido de construído é área ocupada/cheia e de não construído como 

lugar vazio/puro. 

O aspecto principal a dar sentido à indicação de um lugar como marco 

noespaço arquitetural, tratado lá em Lynch e Coelho Netto, seria então sua 

classificação como espaço Construído, lugar onde a sociedade contribui para sua 

existência e o reconstrói por vezes, faz e refaz uma gerência espacial, emprega 

diversos signos culturais através de seus momentos históricos, e a função desse 

espaço é que o transforma em principal, em matriz, em marco propriamente dito. 

Não basta fazer parte da história da cidade, do percurso de algumas pessoas, de um 

local a ser preservado pelos órgãos governamentais ou pelo apelo ambiental, mas 

de ser alvo de anseios da urbanidade, e diante das tantas análises possíveis, certos 

dados levantados acerca de outros eixos foram surpreendentes. 
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Surpreende o Eixo Restrito caracterizando a Praça São Salvador. Sempre 

vista como ampla e espaçosa pela maioria dos frequentadores no dia-a-dia, quando 

apegados ao que se entende de amplitude. Nessa metodologia a personalidade 

restrita se manifesta, nos traços da claridade e do desligamento percebidos ali, 

indicando sua marca restritiva através da intimidade de cada frequentador. Por ser 

um ambiente que permite ações e atividades diversas (Eixo Construído), são 

restritas a cada pessoa suas indagações, arbítrio, e tomada de decisões. Restrição 

nada tem a ver com proibição, mas com o eu, individualmente falando. 

Surpresa também ocorreu na proximidade das respostas acerca do Jardim do 

Liceu, quase coincidindo Eixo Interior x Exterior. O primeiro diz respeito da 

característica de abrigo e o segundo seria algo além desse abrigo, e essa 

proximidade mostra quão difícil é classificar um espaço, dependendo muito de quem 

percebe esse espaço e é consultado, incluindo seus aspectos sociais e históricos do 

entrevistado, como fala Orlandi. Nessa pesquisa, o Exterior supera em porcentagem, 

mas não impede a curiosidade desse fato. 

Enquanto pesquisadora atingiu-se o desafio de aventurar em literaturas 

interdisciplinares, até então diversas da academia de Arquitetura e Urbanismo, mas 

igualmente prazeroso foi conhecê-las, encontrar pontos de ligação e enriquecer o 

debate do lugar da arquitetura contemporânea com novas perspectivas. 

Ademais, por entender que toda pesquisa não se limita aos resultados nela 

apresentados, ficam algumas sugestões para trabalhos futuros, tais como aplicar os 

percursos metodológicos de forma mais ampla, com uma amostra maior; verificar o 

motivo de determinadas eixos serem mais citados que outros e como esses 

resultados podem colaborar para as políticas públicas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

requalificação do espaço público. 
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APÊNDICE A - MODELO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 
Ficha do Pesquisador 

 

 
Ficha de palavras-chave 
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APÊNDICE B–FOTOGRAFIAS DO ÁLBUM DA ENTREVISTA 

 

PRAÇA SÃO SALVADOR 
 

EIXO IMAGEM EIXO IMAGEM 

INTERIOR 
(1) 

 

EXTERIOR 
(8) 

 

PRIVADO 
(2) 

 

COMUM 
(9) 

 

 

CONSTRUÍDO 
(3) 

 

NÃO 
CONSTRUÍDO 

(10) 

 

ARTIFICIAL 
(4) 

 

NATURAL 
(11) 

 

AMPLO 
(5) 

 

RESTRITO 
(12) 

 

VERTICAL 
(6) 

 

HORIZONTAL 
(13) 

 

GEOMÉTRICO 
(7) 

 

NÃO 
GEOMÉTRICO 

(14) 
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JARDIM DO LICEU 

EIXO IMAGEM EIXO IMAGEM 

INTERIOR 
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EXTERIOR 
(8A) 
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ARTIFICIAL 
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NATURAL 
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(5A) 

 

RESTRITO 
(12A) 

 

VERTICAL 
(6A) 

 

HORIZONTAL 
(13A) 

 

GEOMÉTRICO 
(7A) 

 

NÃO 
GEOMÉTRICO 
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