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Abstract: This article wants to present the dialectical conflict between different rationalities, global and 
locals, systemic and quotidian, it characters the space and the landscapes, from the territory of the 
megalopolis to the place of the public square. The plaza is beginning comprehended like typical actions 
system of the sphere of public life. It appears an analysis category of the place: the “pracialidade”. It can be a 
premisse to the design of real public square. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Presenciamos a uma aceleração vertiginosa dos avanços técnicos e científicos, patrocinados e conduzidos, 
em enorme medida, pelos capitais hegemônicos. Vive-se, atualmente, sobre o domínio da unicidade técnica, 
conseqüentemente da unicidade do tempo, o “motor único” de que nos falava Milton Santos (1996: 156). A 
globalização, muito longe de reduzir o mundo à “aldeia global”, produz um fosso ainda maior entre ricos e 
pobres, entre possuidores e despossuídos, não apenas no âmbito das nações, mas no nível intra-urbano, 
notadamente nas grandes metrópoles, mesmo nas dos países centrais da economia capitalista.  

A despeito da hegemonia da racionalidade global, as práticas efetivas, mesmo nos lugares de maior interesse 
do capital global, são estabelecidas através de conflitos, mais ou menos conscientes, entre a razão global e a 
razão local, do cotidiano. A globalização (das sociedades) e a mundialização (da cultura) atravessam o 
espaço (Ortiz, 2000: 57), mas não aniquilam outras formas de racionalidade; são processos dialéticos, onde 
as contradições engendram o movimento das totalizações em totalidades. 

O espaço, como instância social, como conjunto indissociável entre o sistema de objetos e o sistema de ações 
(Santos, 1996: 51-52) participa, com valor ativo, dialeticamente, do confronto entre racionalidades: locais, 
nacionais e globais; de dominação ou comunicativas. Nesta perspectiva busca-se compreender o espaço 
concreto e suas paisagens urbanas contemporâneas, no caso específico deste ensaio, apresentando-se a 
megalópole como uma nova entidade urbana e a praça como síntese do lugar. Tomando-se a praça como 
lugar, é possível estabelecer uma crítica construtiva do projeto e corroborar para uma práxis projetual 
sensível ao entendimento cultural dos lugares.  

As diferentes escalas de análise do espaço e da paisagem permitem melhor compreendê-los, dos aspectos 
estruturais aos “microscópicos” níveis de apropriação social. Pode-se, desta forma, investigar desde questões 
mais gerais da inter-relação entre as instâncias sociais (economia, cultura e espaço) em situações concretas 
do território, até avaliar criticamente desenhos e usos sociais dos espaços livres públicos. Território e lugar, 
em análise dialética, permitem níveis de compreensão maiores do que se tomássemos a cada um 
isoladamente. Como dizia Milton Santos (1994: 116-117):  “...Tudo começa com o conhecimento do mundo e 
se amplia com o conhecimento do lugar, tarefa conjunta que é hoje tanto mais possível porque cada lugar é 
o mundo. É daí que advém uma possibilidade de ação...”  



 
2. O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E A MEGALÓPOLE 

A atual globalização só é possível diante da criação de um sistema indissociável entre tecnosfera e psicosfera 
(Santos, 1996: 203), em que a instância econômica e a instância cultural-ideológica por vezes se fundem de 
maneira a que cultura e economia se confundam. O sistema capitalista global é, aparentemente, 
inquebrantável, ideologias pós-modernas querem nos fazer crer na inexistência de estruturas, exatamente 
quando mais se fortalecem as estruturas do capital hegemônico. Parecemos estar condenados a viver num 
eterno e inexorável presente, quando, na verdade, aceleram-se as trocas e com elas, dialeticamente, 
potencializam-se ações não previstas pela razão sistêmico-econômica, estabelecem-se razões divergentes às 
ordens globais. 

Globalização e neoliberalismo se impõem com maior violência às nações mais dependentes do capital 
internacional, cooptando o Estado para que garanta a produção de normas e demais condições à reprodução 
do capital global.  As normas se impõem ao território e este, como recurso, à realização dos processos 
econômicos. Gera-se um meio e uma paisagem em que técnica, ciência e informação atreladas vão 
estabelecer, na medida em que são mais ou menos densas suas redes, um maior ou menor poder de atração ao 
“bem vindo” capital global. A capacidade de modernização dos diversos pontos do território estabelecerá 
relações diferenciais, conseqüentemente, paisagens diversas. Estamos diante do período técnico-científico, de 
que falava Habermas (1968: 303-333), ou, mais precisamente, diante do “meio técnico-científico-
informacional”(1994: 190), em que fluidez e velocidade não suprimem o espaço, mas só podem se 
estabelecer nos locais densamente infra-estruturados para isso. Portanto, a aceleração contemporânea, o just-
in-time, as ações globais em “tempo real”, sejam produtivas ou especulativas, não prescindem do espaço, e 
de um espaço altamente informado e normado. 

Na formação social brasileira, o território se re-estrutura de forma heterogênea, diante mesmo do 
componente inercial das paisagens, as regiões Sul e Sudeste vão concentrar os maiores investimentos nos 
esforços de modernização do meio (capacitação diante das necessidades do capital corporativo), formando 
uma “Região Concentrada”(Santos e Silveira, 2001: 268-271). Mas várias outras áreas, difusas no território, 
porém não de maneira arbitrária ou ao acaso, vão sofrer processos de modernização diante da razão 
econômica. 

No âmbito da dinâmica urbana, são dignos de nota como espaços globalizados as formações metropolitanas, 
principalmente as da Região Concentrada: São Paulo e sua expansão macrometropolitana - criando novas 
áreas de conurbação (Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Sorocaba), Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Também merecem menção as formações metropolitanas em torno de 
antigos e importantes núcleos urbanos da economia nordestina (Salvador, Recife, Fortaleza, sobretudo, e, em 
menor escala, São Luis) e amazônica (Belém); além das situações mais recentes de Brasília e Manaus, esta 
última, verdadeiro enclave da indústria eletrônica transnacional em meio à Hiléia.   

Neste contexto, está se formando no território mais densamente urbanizado do país, notadamente entre 
Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, uma nova entidade urbana, que inclui e transcende as referidas 
metrópoles. A difusão do fenômeno urbano para além dos limites institucionais metropolitanos vem, 
efetivamente, criar um novo território, um novo complexo de paisagens altamente antropizadas. Não se trata 
de uma mera expansão metropolitana, cria-se uma entidade urbana qualitativamente diferente, onde mais que 
conurbação física entre metrópoles, tem-se uma metamorfose qualitativa que fortalece os núcleos urbanos 
mais importantes numa sinergia maior que a pura soma de mercados. 

Inicialmente designamos o referido fenômeno urbano de “macro-metrópole”, tal qual a expressão cunhada 
por Maria Adélia de Souza, já nos anos 70, quando avaliava a expansão das atividades industriais da região 
Metropolitana de São Paulo para além de seus limites institucionais, atingindo, à época, um raio aproximado 
entre 100 e 150 km.  Com o avanço das reestruturações técnicas do final do século passado e suas novas 
territorialidades, torna-se apropriada a alteração conceitual: de “Macrometrópole Paulista” para “Megalópole 
do Sudeste”, tendo em vista a relativa difusão das atividades do terciário superior para além do núcleo inicial 
da metrópole de São Paulo e não somente a dispersão da produção industrial. Também a metrópole carioca, 
que nos anos 70 estava “distante” da Macrometrópole Paulista, vem participar com maior densidade de 
fluxos deste território fortemente urbanizado. A metrópole carioca não pode ser caracterizada de maneira 



singela, simplesmente como subalterna à paulista, apenas por que esta última possui uma dinâmica 
econômica maior. A despeito do destaque econômico de São Paulo, o Rio de Janeiro continua com 
importância nacional em atividades do terciário superior, sobretudo ligadas às empresas estatais, à indústria 
cultural e ao turismo; mas mais do que a dimensão econômica, é a produção cultural da metrópole carioca 
que permite situá-la em destaque nacional. 

Desta forma, torna-se mais apropriado nomear, na atualidade, a mais importante “região urbana” do país, 
como “megalópole”, de forma análoga ao trabalho de Jean Gottmann (Megalopolis, 1961). Porém, passados 
mais de quarenta anos da edição da referida obra, podemos avançar teoricamente e afirmar que o fenômeno 
da megalópole não é mais típica situação das nações centrais do capitalismo mas sim um fenômeno peculiar 
ao avanço capitalista da globalização. 

Ao iniciar este século, estamos diante da terceira revolução industrial. Novas tecnologias e novas paisagens 
se constroem. A dispersão da produção industrial e o fortalecimento de um terciário superior  para além do 
território metropolitano, constituem, em diversos países, formações megalopolitanas. A perspectiva da razão 
de dominação, exercida pelas empresas globais, estrutura as principais relações sócio-espaciais de produção 
do território megalopolitano e suas configurações (paisagens), subjugando as ações do Estado, dizimando 
solidariedades locais.  

A megalópole se constitui em território estratégico de valorização do capital, seja ele imobiliário ou não. A 
escala megalopolitana, distinta da metropolitana, não se apresenta acessível à prática cotidiana da maioria de 
seus habitantes; diante de um quadro social de imensas desigualdades, apenas os estratos de renda mais 
elevados possuem mobilidade capaz de aproveitar seus recursos territoriais e paisagísticos. A megalópole é 
menos evidente ao olhar, seu espaço é mais caracterizado por seus fluxos que pela continuidade da paisagem 
da cidade. Comparada à metrópole, a megalópole é mais extensa e fragmentada. Comparada, entretanto à 
rede “vertical” (Santos, 1994: 54-56) de relações espaciais estruturadas a serviço do capital corporativo, 
podemos dizer que um pressuposto da megalópole é sua continuidade físico-territorial. Trata-se de meio 
densamente tecnificado, ainda que de forma heterogênea e de alta seletividade de apropriação do seu 
território e complexo de paisagens, enquanto recursos. Na megalópole suas relações horizontais, no seu 
complexo de lugares interconectados fisicamente, permitem realizar as ordens do sistema vertical 
(descontínuo), seus fluxos pressupõem uma alta densidade de fixos (sistemas de infra-estruturas e demais 
“próteses” humanas sobre a paisagem – Santos, 1988: 77-78) no território. 

A paisagem megalopolitana se caracteriza simultaneamente por fenômenos de dispersão, fragmentação, 
difusão e concentração. A dispersão do seu sistema de objetos é fortemente organizada a partir de sua 
dimensão corporativa. Trata-se de uma dispersão “concentrada” nas porções do território mais densamente 
tecnificados e cientifizados. A fragmentação e a heterogeneidade são engendradas pela dialética entre razão 
global e razão local. A difusão de suas temporalidades, informações e ordens se processam para todo o 
território nacional, ainda que de maneira nada uniforme. A Megalópole do Sudeste, como local mais 
densamente urbanizado da “Região Concentrada do Brasil”, aglutina recursos de toda natureza em processos 
de desenvolvimento desigual e combinado. Concentra-se a riqueza e, ao mesmo tempo, atrai-se e possibilita-
se a sobrevivência de milhões de pobres vindos de toda parte do país. 

Definir com precisão o território megalopolitano é contraproducente dada a própria natureza da megalópole: 
heterogênea, difusa e expansiva (ao menos enquanto prosseguir a tendência à tecnificação, cientifização e 
informatização do espaço brasileiro, notadamente na Região Concentrada). Para fins analíticos, podemos 
conceber o processo megalopolitano como uma estrutura em movimento; onde áreas internas ao seu 
“território expansivo” participam de forma heterogênea, com maior ou menor intensidade, dos eventos 
constitutivos da megalópole. 

No presente, a Megalópole do Sudeste se desenvolve tendo como principais referências vetoriais os eixos: 
São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Baixada Santista, São Paulo-Campinas, São Paulo-Sorocaba. São 
também relevantes os eixos Campinas-Ribeirão Preto, Campinas-Vale do Paraíba, Campinas-Sorocaba, Rio 
de Janeiro-Cabo Frio, Santos-Rio de Janeiro, Santos-Peruíbe. O processo megalopolitano atinge ainda o Sul 
de Minas Gerais, a partir de São Paulo, Campinas e da cidade do Rio de Janeiro; e o centro e o norte do 
Estado de São Paulo, sobretudo a partir de Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto.  



Além da estruturação inicial dada pela expansão industrial, seguiu-se o fortalecimento de centros prestadores 
de serviços ligados ao terciário superior: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, São José dos Campos, 
sobretudo, mas também dignos de nota Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto e, em menor escala, Jundiaí, São 
Carlos, São José do Rio Preto, para destacar alguns dos principais núcleos com mais de 150 mil habitantes. 
As formações serranas da Mantiqueira e as faixas litorâneas que vão de Peruíbe - SP a Búzios - RJ, compõem 
também o sistema de paisagens megalopolitano, aí se destacando como territórios voltados ao ócio, dado 
suas peculiaridades ambientais e paisagísticas.  

Diante da dinâmica do fenômeno megalopolitano, para apreendê-lo, pode-se buscar, na perspectiva da 
análise dialética da geografia santosiana, compreender seu movimento estrutural, seu sistema de movimentos 
diante da formação sócio-espacial do país e da totalidade global, é ele que caracteriza a megalópole e suas 
paisagens. Noções tradicionalmente empregadas numa perspectiva descritiva da geografia, tais como limite, 
rede hierarquizada e polarizada, tornam-se inadequadas diante do processo megalopolitano; também são 
insuficientes os princípios analíticos da ecologia da paisagem, incapazes de aquilatar o papel das 
contradições sócias (dialéticas). 

 
3. A MEGALÓPOLE E O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E 
COMUNICACIONAL: ESPAÇO PARA A ESFERA DE VIDA PÚBLICA 

A megalópole constitui-se como entidade urbana específica, própria do período e do meio técnico-científico-
informacional. A megalópole é um espaço heterogêneo e fragmentado, locus  de múltiplas racionalidades e 
daí múltiplas espacialidades e temporalidades. Espaço por excelência das razões globais de dominação que, 
entretanto, não anulam, aliás potencializam, pela diversidade, densidade (proximidade) e especificidade, a 
razão comunicativa.   

Para Habermas (1985: 275-307) operam dialeticamente no mundo contemporâneo duas formas básicas de 
razão: a razão sistêmica (instrumental, praticada cada vez mais em nível global) e a razão comunicativa, 
inter-subjetiva (do mundo vivido). É possível, portanto, estabelecermos forte paralelo entre a concepção 
habermasiana de razão e a concepção santosiana do espaço. A razão global (Milton Santos) ou sistêmica 
(Habermas) interage com o espaço a partir  de redes (sistêmicas) e normas de interesse dos atores globais 
(relações de verticalidade), impondo uma solidariedade organizacional. Tal razão (extraterritorial) embate-se 
com racionalidades e temporalidades de outra ordem no momento em que assume a concretude da realidade 
espacial, encontra nas rugosidades locais do território, no cotidiano dos lugares, a razão comunicativa, as 
solidariedades orgânicas. Desta forma, podemos afirmar que, diante da densidade informacional, estabelece-
se  não somente um meio técnico-científico-informacional mas também comunicacional. Exatamente nos 
territórios de maior interesse dos atores hegemônicos, potencializa-se, dialeticamente, o agir comunicativo 
habermasiano. 

A ação comunicativa ao ser concebida como uma forma de razão própria da condição de liberdade, alcançada 
a partir da modernidade, permite-nos refletir sobre campos potenciais desta razão. Habermas afirma ser a 
razão comunicativa própria ao mundo vivido (objetivo, social e subjetivo) e não o da esfera sistêmica, do 
Estado e da economia, regido este pela razão instrumental. A condição de liberdade dos participantes da ação 
comunicativa nos permite uma aproximação à noção de liberdade de Hannah Arendt (1958). Para ela, a 
liberdade nada tem a ver com a liberdade privada, do direito ao consumo, mas a liberdade da vita activa 
(1958: 15), da ação política, exercida, portanto, na esfera de vida pública. Pode-se, então, afirmar que a razão 
comunicativa tem como campo primordial a esfera de vida pública. Neste sentido, podemos denominá-la 
razão pública, de certa forma, análoga à recente acepção habermasiana (2001).  

Se o estudo das relações mais estruturais nos permite compreender, de forma geral, o processo de 
megalopolização, incorporar a questão do cotidiano e suas práticas espaciais permite compreender melhor a 
realidade dialética interna às paisagens megalopolitanas: entre a razão sistêmica, de dominação, e a razão 
comunicativa, do mundo vivido.  

As ações humanas não são apenas movidas pela razão instrumental. Como bem afirmou Milton Santos 
(1996: 250-273), a resistência oferecida por cada lugar, aos processos globais, permite sua diferenciação. A  
possibilidade do contato inter-pessoal público, oferecida pela praça, ainda permite o estabelecimento de 



ações culturais fundamentais, desde interações sociais do cotidiano até manifestações cívicas da sociedade 
civil. A praça, enquanto lugar público do ócio, potencializa a razão comunicativa, uma noção de identidade 
urbana que dificilmente o lazer na esfera de vida privada poderia propiciar.  

Devido à aceleração promovida pela globalização capitalista, alguns crêem mesmo no fim da esfera de vida 
pública, com o suposto enfraquecimento do Estado-nação, com a hibridização entre o setor privado e 
público. Na verdade, o que se observam são mudanças nas esferas de vida pública e privada, dando 
prosseguimento ao processo de transformação iniciado com a industrialização e o advento da sociedade 
burguesa. Neste sentido a visão “menos apaixonada” de Habermas (1962) ou “mais apaixonada” de Hannah 
Arendt (1958), sobre a questão das mudanças na esfera pública parecem mais úteis para compreendermos o 
presente que as posições mais redutoras de Richard Sennet. (1974).  

Não há, tão pouco, porque abdicar da noção de espaço público, como, em certa medida, propõe Manuel de 
Solà-Morales (2001) ao advogar em prol do espaço coletivo como categoria projetual, encontrando tantos 
adeptos no eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Compreendido o espaço como propõe Milton Santos (um híbrido 
entre sistemas de objetos e de ações – 1988, 1996) menos importa a situação fundiária do espaço - se 
propriedade pública ou privada - mas sim compreender o sistema de ações que caracteriza o espaço; neste 
sentido, se um determinado espaço comporta um sistema de ações da esfera de vida pública consideramos 
este um espaço público. 

Nos dias atuais, os espaços voltados à vida pública são potenciais ao estabelecimento da razão comunicativa 
e da vita activa. Diante de processos alienantes, não apenas na esfera do trabalho, mas também no ócio, 
transformado em lazer (ócio programado), a esfera de vida pública se apresenta efetivamente com vital 
importância enquanto campo de resistência e de busca de alternativas à globalização socialmente injusta que 
presenciamos. As praças públicas, são lugares importantes à cidade, à cidadania, mesmo, e sobretudo, diante 
da globalização, da qual a Megalópole do Sudeste Brasileiro é exemplo significativo. As praças nas grandes 
cidades da megalópole brasileira, e possivelmente nas grandes cidades brasileiras, não podem ser 
generalizadas como sub-espaços decadentes, os pobres dela vem mais participando, tornando no presente, 
ainda mais válida a afirmação de Fábio Penteado ([1962] 1998: 78):  “A praça é o povo”. 

Não apenas a praça contribui com a cidadania neste início de século, a própria megalópole, território por 
excelência da razão global, é, também por isso, lugar de forte atração dos pobres da nação, que ali a refazem 
no cotidiano, possibilitando, dialeticamente à sua lógica estrutural, o estabelecimento de uma consciência a 
partir da experiência concreta da escassez. Milton Santos (1994: 81-86; 1996: 258-262) desenvolvera 
inicialmente tal raciocínio para as grandes cidades e metrópoles brasileiras. Podemos afirmar que o mesmo 
também se verifica no território megalopolitano. 

Como território de alta densidade técnica e informacional, se constitui a megalópole também como espaço de 
alta densidade comunicacional, permitindo que mesmo moradores de pequenas cidades de seu território 
estabeleçam uma maior e diversificada troca de experiências, ampliando-se as potencialidades da vita activa.  

Se a concentração de relações potencializa a Megalópole como espaço propício ao estabelecimento de 
racionalidades comunicativas nos seus múltiplos lugares. Por seu turno a praça, na Megalópole do Sudeste, 
constitui-se num dos mais importantes espaços, se não o mais importante, para a razão comunicativa na 
esfera de vida pública. A praça é, portanto, peça importante na construção de uma megalópole mais cidadã. 

 
4. A PRAÇA CONTEMPORÂNEA 

A praça é indissociável ao lugar,  torna-se índice de civilidade e de qualidade de vida urbana. A praça é, 
ainda hoje, um lugar próprio para manifestações políticas, comemorações e protestos. Espaço carregado de 
simbologias, de memórias do lugar; tanto pode afirmar o poder de instituições como pode ser lugar por 
excelência da crítica e do ato público, do contra-poder. Espaço público por excelência. 

Com o advento do automóvel, a cidade se transformou radicalmente. O espaço livre público se tornou em 
boa medida local para circulação e estacionamento de veículos. As ruas foram, por sua própria natureza, os 
espaços mais invadidos pelos automóveis, mas as praças também sofreram com a presença dos novos 
veículos e o novo sistema técnico a ele associado.  



Observa-se em muitas situações, sobretudo nas cidades grandes e médias do novo mundo, um 
enfraquecimento na relação entre o chão e as “paredes” (os edifícios do entorno imediato) da praça. Algumas 
praças efetivamente sumiram diante do espaço destinado aos veículos, outras ficaram reduzidas à condição 
de rotatórias. Muitas são hoje, na prática, mais limitadas  pelas ruas que as circundam que pelos prédios de 
seu entorno. Também estes foram se afastando da praça, se afastando do alinhamento dos lotes e das divisas 
laterais, principalmente com o avanço das idéias da arquitetura e urbanismo moderno-racionalistas. 
Ocorreram, também, situações ainda mais drásticas, de rompimento da estrutura fundiária de parcelamento 
em lotes, como preconizava o modelo modernista-racionalista de origem européia. O resultado foi a criação 
de uma forma urbana descontínua. Somente com a crise e a crítica à arquitetura moderna, em processo 
iniciado nos anos 1960, vai se por em cheque esta morfologia urbana, ainda assim não por todas as correntes 
do urbanismo contemporâneo.     

Com o urbanismo contemporâneo, volta a ganhar força a idéia do pedestre como importante parâmetro do 
projeto do espaço público da cidade. Nas áreas centrais de centenas de cidades, o pedestre retoma alguns dos 
espaços perdidos para o automóvel. Proliferam calçadões e, em inúmeras situações, algumas praças voltam a 
ter, ao menos em um de seus lados, um espaço de circulação de pedestre contínuo até os edifícios, excluindo 
a circulação de veículos.  

A despeito deste resgate do espaço para o pedestre, são ainda desenhados para o automóvel a maior parte das 
ruas, enfraquecendo a relação das praças com seu entorno imediato. Algumas praças de desenho 
contemporâneo conseguem se efetivar mesmo diante de um entorno imediato pouco expressivo e bastante 
impactado pelo sistema viário. Alguns casos exemplares são; a Schouwburgplein, em Roterdã (projeto de 
Adrian Geuze e grupo - “West 8 Landscape Architects”) a Lovejoy Plaza em Portland - Oregon (projeto de 
Lawrence Halprin) e a San Jose Plaza em San Jose - Califórnia (projeto de reforma de George Hargreaves). 
São situações que dependem, evidentemente, do lugar, mas não tão fortemente da circunvizinhança. 
Denotam a possibilidade de criação, no presente, de praças com certa autonomia diante do nem sempre 
primoroso entorno. Ampliam a noção de praça para além da tradicional condição dada pela relação “chão” 
(área livre) & “parede” (edifícios envoltórios).  

Alguns elementos de projeto, que incluem movimento e participação, são atrações características das praças 
citadas acima e parte de seu sucesso de público e crítica. Em Lovejoy Plaza, Halprin realizou um desenho 
que é verdadeiro convite para que os usuários da praça entrem na água, escalem as cascatas, ou simplesmente 
molhem seus pés enquanto se banham de sol, o projeto ganha vida ao propiciar as mais diversas e 
imprevistas ações de seus freqüentadores. Em San José os repuxos d’água que “brotam” diretamente do piso 
em formas variadas são mais que efeito na paisagem, possibilitam atitudes públicas mais livres e 
descontraídas diante do estresse e controle de representações tão comuns à sociedade norte-americana. Na 
Shounburgplein o elaborado design do mobiliário urbano inclui uma inusitada proposta de postificação que 
alude, com sua forma e movimentação, aos guindastes do porto de Roterdã; porém a condição de ócio e 
contemplação permite aos freqüentadores do lugar o estabelecimento de um imaginário mais complexo de 
significados, indo além da mimesis.  

Outra praça contemporânea bastante famosa  por seu requintado projeto (ao menos para os arquitetos), é a 
Plaça dels Paisos Catalans, em Barcelona (projeto de Piñon, Viaplana e Miralles). O encantamento desta 
praça, ou de suas imagens retratadas em inúmeras revistas e livros de arquitetura, urbanismo e paisagismo, 
muito se deve ao rigor e pureza com que a equipe de projeto trabalhou o sistema de objetos que compõe a 
praça, das luminárias aos repuxos, da marquise aos bancos, aos elementos de sinalização, etc. Trata-se de um 
projeto elegante, parcimonioso, equilibrado e integrado, um marco na nova arquitetura de espaços públicos 
barcelonesa. A despeito disto, a população pouco se apropriou deste espaço, com certeza um tanto árido, 
talvez sofisticado demais?  

O supra-citado projeto de Piñon, Viaplana e Miralles se colocou como uma forte referência de linguagem 
arquitetônica, influenciando outros projetos espanhóis e mesmo brasileiros. No Programa Rio-Cidade, 
realizado pela prefeitura carioca, o design do mobiliário urbano para a intervenção no luxuoso bairro do 
Leblon teve clara inspiração barcelonesa. Mas o resultado aqui foi melhor sucedido, quanto à apropriação 
pública, que no “original”. A Praça Antero de Quental, reformada com competência pela equipe coordenada 
pelo arquiteto Índio da Costa, contando com a prestigiosa participação do arquiteto paisagista Fernando 
Chacel, já era lugar bastante freqüentado. A manutenção da arborização e do espaço livre central, o integrado 



desenho de piso e a adequada disposição do mobiliário urbano resultou num projeto estética e 
ambientalmente coerentes, menos apegado à monumentalidade e ao rigor formal da Plaça dels Paisos 
Catalans e muito mais atento ao lugar, seu clima, seus usuários. Podemos dizer que o projeto da Praça Antero 
de Quental se pautou menos pela “visualidade” da paisagem que pela “visibilidade” do lugar; lembrando a 
distinção entre as categorias “visualidade” e “visibilidade”formuladas por Lucrécia Ferrara (2003: 142): “... 
processa-se uma distinção entre visualidade e visibilidade, ..., entre dado e processo, entre valor e dinâmica 
de valores, entre imagem e percepção da cidade, entre cidade e lugar na cidade...” entre simplesmente “ver-
a-cidade” e “ler-a-cidade”. 

Em outro caso, no Programa Rio-Cidade, em Madureira, na Praça das Mães, o lugar se revelava tão 
impróprio à configuração de uma praça efetiva que de pouco valeram os esforços projetuais dos arquitetos 
envolvidos em sua reforma. Tratava-se de um espaço livre residual, sob um viaduto e suas alças de acesso, 
próximo à linha férrea. Neste desfavorável contexto pintar o viaduto e parte do piso, equipar o local com 
mesinhas para jogos, dispor alguma vegetação não foram ações capazes de criar vida pública. O projeto 
apoiado em formas e cores, numa visualidade menos inóspita da paisagem, está muito longe de ser suficiente 
para a construção social dos lugares, notadamente da praça. O lugar e a praça não são apenas sistemas de 
objetos, materialidade, mas incluem um sistema de ações, uma dimensão simbólica, histórica, cultural e 
política. 

 
5. PRAÇAS E PRACIALIDADES NA MEGALÓPOLE  

As elites, nas grandes cidades da Megalópole, cada vez mais evitam os espaços públicos, as praças deixam 
de lhes ser úteis, salvo em muitos de seus bairros densamente verticalizados; os estratos de renda médio-alta 
procuram fazer o mesmo: "fugir do espaço público". Este fenômeno é apressadamente interpretado como o 
fim do espaço público, esquecendo-se de averiguar a efetiva extensão do mesmo.  

Nas cidades médias e pequenas, a maioria das cidades brasileiras, tal situação está ainda distante de ser a 
regra. Nas grandes cidades, a praça central está repleta de gente se apropriando cotidianamente do espaço 
público nas mais variadas formas: mercado, ócio, comunicação. Tais praças são também locais próprios às 
manifestações da sociedade civil. Em diversos bairros verticalizados das elites a praça é, também, fortemente 
utilizada, ainda que esteja mais voltada ao cotidiano. Nos bairros de periferia pobre, mesmo quando o poder 
público nada faz, a população constrói seus espaços públicos voltados ao encontro e ao ócio; ainda que 
formalmente sejam locais muito precários, são lugares cheios de vida, ricas manifestações culturais da esfera 
de vida pública.  

Hoje a praça é mais popular, mas não por isso deixou de ter importância. O mercado voltou a ocupar, por 
vezes de forma bastante questionável, o espaço livre público.  A pobreza cresceu e intimidou os ricos para 
dentro de seus “castelos”. Nas metrópoles, sobretudo, as praças acolhem maior número de atos políticos, 
partidários ou não. Não há mais bandas de retretas tocando nos coretos das praças das grandes cidades; nas 
noites algumas são pontos de prostituição, outras acolhem o lumpem, bêbados e crianças drogadas. Em 
cidades pequenas e médias da megalópole é ainda muito freqüente o encontro após a missa, nalgumas até o 
baile e o bingo beneficente. Fim do espaço público? Não, metamorfoses, complexidade e diversidade. 

Num mundo em que cresce o poder da imagem e de práticas virtualizadas, intermediadas por telas, em que 
cresce a desigualdade social, a praça apresenta-se ainda mais importante se desejar-se construir uma 
sociedade mais consciente de si. A praça, como lugar de interação pública marcado pela diversidade e 
liberdade, permite, aos que dela se apropriam, ao menos a visão e a co-presença diante das heterogeneidades 
dos que habitam a Megalópole; reconhecer e respeitar as diferenças é, embora elementar, atributo digno de 
nota na contemporaneidade urbana.  

De maneira bastante ampla, consideramos a praça um “espaço livre” – livre de edificações (Magnoli, 1982) – 
voltado essencialmente ao convívio no âmbito da esfera de vida pública. A praça como espaço, portanto, não 
apenas forma ou paisagem, cenário ou palco para as ações humanas. Enquanto espaço a praça é um conjunto 
indissociável entre um sistema de objetos e um sistema de ações, na acepção santosiana. Afirmando-se a 
praça como espaço, importa qualificá-la a partir da natureza dos eventos nela verificados, tanto ou mais do 
que pelo sistema de objetos.  



Formulamos (de maneira preliminar em Queiroga, 2001: 57), então, uma categoria de entendimento do lugar, 
qual seja, a “pracialidade”, um “estado de praça”, uma prática espacial própria da esfera de vida pública, que 
pode se estabelecer em determinados momentos, para diferentes sistemas de objetos integrantes da paisagem 
contemporânea urbana, metropolitana e/ou megalopolitana. A pracialidade envolve desde ações 
comunicativas, na acepção habermasiana, do cotidiano da vida pública, até momentos da vita activa 
harendtiana, da ação política e suas representações simbólicas. A pracialidade é, como categoria, uma 
abstração, mas voltada à interpretação de fenômenos sócio-espaciais, existências que se situam no tempo-
espaço, participando da construção e metamorfose da esfera de vida pública.  

Pode-se falar em sistemas de objetos potencialmente mais ou menos aptos a se prestarem à condição de 
praça, mas só diante de uma prática espacial efetiva da esfera de vida pública, caracterizadora da praça, é que 
esta se concretiza. Desta forma, vários logradouros oficialmente denominados como praças não o serão se 
não estiverem comportando um sistema de ações voltado ao encontro e convívio no âmbito da esfera pública.  

Por outro lado, situações de pracialidade poderão ocorrer em diferentes logradouros, além daqueles 
oficialmente denominados como praças ou largos, em função de apropriações eventuais que transcendem à 
funcionalidade mais específica dos sistemas de objetos. Alguns exemplos: certas ruas, notadamente em 
bairros pobres, na periferia de cidades metropolitanas, ou mesmo em áreas bem urbanizadas, bairros 
populares já bastante consolidados que, por vezes, se transformam em espaço de grande convivência pública; 
avenidas, principalmente as de maior significado metropolitano, como a Av. Paulista, em São Paulo ou a Av. 
Rio Branco, no Rio de Janeiro; em praias bastante movimentadas, como Copacabana, no Rio de Janeiro, ou 
Gonzaga, em Santos; os inúmeros e precários campos de futebol informalmente produzidos nas periferias das 
cidades metropolitanas ou interioranas; os espaços semi-abrigados como as feiras nordestinas, presentes do 
sertão às maiores metrópoles nacionais, entre as maiores merecem menção a de Caruaru – PE, de Campina 
Grande - PB e a do bairro de São Cristóvão no Rio de Janeiro; até mesmo edifícios podem apresentar forte 
pracialidade, quando se transformam em lugares do encontro e da manifestação pública (o Museu de Arte de 
São Paulo - MASP - e sua “praça-belvedere”; o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM - como 
quando abrigou em seu entorno diversas propostas de arte participativa; o edifício da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de São Paulo - FAUUSP - e seu Salão Caramelo, verdadeira praça coberta). 

Nas periferias pobres, em cidades de todos os tamanhos na Megalópole do Sudeste, a carência de espaços 
adequados ao ócio é a regra. As ruas se prestam como extensão do morar para tais fins. A população, 
sobretudo masculina, da infância à idade adulta, conta também com “campinhos de futebol” como 
importantes “espaços livres públicos” de recreação. Os campinhos são “netos” empobrecidos dos saudosos 
“campos de várzea”, de medidas oficiais, verdadeiros clubes populares.  

São situações que podem se revelar como pracialidades de fins-de-semana, da escala de vizinhança à extra-
bairro. Lugares de encontro e convivência, produzidos pelos pobres, com liberdade e organização, a partir de 
suas demandas coletivas.  Em bairros tão carentes da ação do Poder Público criam-se referenciais sócio-
espaciais. Espera-se que eventuais “melhorias urbanas”,  que por ventura possam ser implementadas décadas 
mais tarde pelos técnicos municipais, não criem, aqui e acolá, jardinzinhos pós-modernos completamente 
alheios às ricas tramas de relações sociais que perpassam os só aparentemente singelos “raspadões” das 
empoeiradas periferias.  

Os campinhos de futebol, as feiras nordestinas realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, as festas 
tradicionais, entre outros, ao se realizarem nas cidades da Megalópole como pracialidades, apresentam-se, no 
presente, como processos culturais urbanos mais complexos, misturam-se dialeticamente cultura popular e 
indústria cultural, racionalidades diversas, estabelece-se uma “cultura informal” na acepção de Lucrécia 
Ferrara (2002: 141-145). Neste sentido, poderíamos empregar o conceito de projeto de espaço público em 
sentido mais amplo; estaríamos falando de um projeto menos consciente de questões ecológicas ou de 
discussões mais sofisticadas da estética contemporânea ou da teoria semiótica, mas um projeto atento à sua 
própria e híbrida cultura, estaríamos diante de um projeto popular, de autoria coletiva. Uma forma de projeto 
da paisagem como processo, aberto, mais flexível, por vezes efêmero. Um projeto despretensioso quanto ao 
universo da erudição artística e técnico-científica, mas eficiente como espacialidade – prática espacial – e 
temporalidade para os fins que se propõe e que socialmente se produz e se transforma. Um projeto que não se 
coloca a partir da visualidade da paisagem mas que só pode se realizar a partir da visibilidade do lugar. 



 
6.  EM SÍNTESES 

É preciso ter claro as articulações e contradições dialéticas entre as diversas racionalidades que se 
estabelecem no processo espacial, em qualquer escala, da praça ou da megalópole, por exemplo. 
Compreendendo as estruturas em movimento, seremos capazes de não nos iludirmos com o caos aparente da 
paisagem, e propormos ações mais conscientes frente à complexa mas legível dialética espacial. Como diria 
Emmanuel dos Santos (2002) "é preciso desvelar a paisagem". 

Estamos diante de um meio técnico-científico-informacional que a despeito das racionalidades hegemônicas 
potencializa a razão comunicativa (habermasiana). Podemos mesmo afirmar tratar-se de um meio técnico-
científico-informacional e comunicacional. Nestas circunstâncias, a esfera de vida pública, desprezada 
ideologicamente pela razão de dominação, se coloca como campo primordial para o estabelecimento do agir 
comunicativo, estabelecendo-se uma razão pública. 

Diante das fortes transformações do período técnico-científico-informacional e comunicacional, reafirma-se 
o urbano como importante lugar da ação social, não só econômica, mas sobretudo política, cultural. Da 
escala da praça à megalopolitana potencializam-se espacialidades e racionalidades que podem aguçar o 
caráter político-civilizatório do fato urbano. 

A praça contemporânea, quando marcada por um projeto fundamentado apenas na visualidade da paisagem, 
nem sempre é capaz de estabelecer-se como lugar, de convívio na esfera de vida pública, da ação 
comunicativa, da vita activa. A importação desta ou daquela linguagem arquitetônica se coloca com menor 
relevância para o sucesso ou fracasso do projeto da praça diante do público. A questão central se remete à 
leitura profunda dos lugares; entendido o lugar na acepção santosiana, espaço do acontecer solidário – 
homólogo, heterólogo, mas também hierárquico - , do embate dialético entre as racionalidades hegemônicas 
– globais – e as demais – comunicacionais, cotidianas, locais – , envolvendo a cultura, a memória, a 
materialidade – não apenas forma, mas forma-conteúdo - , o sistema de ações – não apenas funções – e os 
processos de semiose, partícipes da história e geografia dos lugares.  

Advogar em prol da leitura dialética do lugar não significa dizer que o projeto é determinado exclusivamente 
pelas demandas locais, mas que deva partir do lugar, podendo chegar à construção de novas “lugaridades” 
para o local; o projeto e a obra se colocando como contribuição cultural ao lugar, no domínio da arte e das 
técnicas, incluindo as da conservação ambiental. Se sensível ao lugar, pode o projeto se colocar como um 
processo aberto à participação, propiciando a geração de uma “obra aberta”, na acepção de Umberto Eco 
(1962). Não há repetição pois cada lugar é único, não se preconizam modelos e sim premissas de método ao 
projeto. 

De forma análoga, pracialidades podem ocorrer de maneira variada no espaço-tempo, desde que se efetive 
um sistema de ações da esfera de vida pública, ainda que sobre um sistema de objetos pouco ligado à 
imagem da praça. Com uma freqüência nada desprezível, estabelecem-se na Megalópole do Sudeste 
Brasileiro pracialidades geradas por um “design” popular, coletivo, aberto e atento à visibilidade do lugar, 
verdadeira “intervenção cultural no espaço”, na ampla acepção de design de Lucrécia Ferrara (2003: 193). 
Cabe ao arquiteto paisagista uma atenção maior ao entendimento destas espacialidades da esfera de vida 
pública, devendo o projeto com elas dialogar, se é que desejamos ir além da produção de falsos cenários, 
seduzidos pelas belas imagens das publicações internacionais.  
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