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RESUMO 

 

O presente artigo aborda uma análise paisagística baseada na compreensão do processo de 

percepção urbana, que resultou na elaboração de uma proposta de revitalização para a 

praça Sinimbu, situada no bairro do Centro da cidade de Maceió. A fim de mudar seu 

cenário atual, que se encontra degradado e abandonado, o projeto foi elaborado com o 

objetivo de criar espaços atrativos ao usuário, estimulando sua relação com a praça. Serão 

explanadas as etapas projetuais, que vão desde o reconhecimento de área, embasamento 

teórico e diagnóstico, até a proposta de melhoria, que buscou perpassar diversos 

conhecimentos no âmbito da arquitetura e do urbanismo. Para fundamentar o estudo, foram 

explanadas considerações dos teóricos Kevin Lynch, acerca da percepção do espaço, e 

Gordon Cullen, tratando da visão serial, ambos importantes pensadores do processo de 

apropriação do objeto de estudo pelos usuários e do entendimento da atração que os 

espaços geram nas pessoas. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

As praças, configuradas como espaços públicos de convivência na cidade, têm como 

principal agente a população urbana que dá sentido as suas funções, atribuindo-lhes 

vitalidade e dinâmica, tornando-as importantes espaços de sociabilidade entre os diferentes 

segmentos sociais. De acordo com Jacobs (2014) entende-se que compete à população, 

portanto, a atribuição de valor às praças, que serão fatores determinantes na definição dos 

problemas e potencialidades que as constroem.  

 
Os parques de bairros ou espaços similares são comumente considerados 

uma dádiva conferida à população carente das cidades. Vamos virar esse 

raciocínio do avesso e imaginar os parques urbanos como locais carentes 

que precisem da dádiva da vida e da aprovação conferida a eles. Isso está 

mais de acordo com a realidade, pois as pessoas dão utilidade aos parques 

e fazem deles sucesso, ou então não os usam e os condenam ao fracasso. 

(JACOBS, 2014, p. 97). 
 

Ao longo do tempo, as cidades têm sofrido com a perda do significado urbanístico da praça 

(ALEX, 2011), ou seja, com o uso seletivo ou o desuso intencional dos equipamentos 

urbanos de sociabilidade, o que tem levado, consequentemente, a uma perda da energia e 

vigor das praças públicas. É neste sentido que o presente artigo apresenta um projeto de 

revitalização de um desses espaços, a Praça Sinimbu, situada no Centro de Maceió, que, 

assim como outros centros históricos no país, vem sofrendo com a degradação e a 

subutilização. 

 



As primeiras ocupações urbanas da cidade de Maceió surgem no século XVII em torno de 

um antigo engenho de açúcar localizado onde atualmente encontra-se a Praça Dom Pedro 

II (SANTOS, 2004), no Centro de Maceió, que permaneceu por anos como a principal 

praça da cidade. Após ser nomeada capital da província, em 1817, Maceió cresce em 

população e território e, com a expansão das atividades de comércio e serviço concentradas 

no Centro, este se torna então o bairro mais denso da antiga vila. No final do século XIX, 

em razão do crescimento contínuo do bairro, são construídas novas praças, bem como a 

Praça das Princesas (atual Praça Deodoro), Largo dos Martírios (atual Praça dos Martírios) 

e também o Largo Sinimbu (atual Praça Sinimbu). Hoje, o centro conta com seis praças.  

 

Em 1889, com proclamação a República, surge um novo pensamento em relação à cidade. 

É um momento onde a burguesia quer se mostrar, usufruir do espaço público, andar pelas 

ruas, por praças e parques (PONTES, 2006). Nesta época, as praças eram, também, o 

centro das reuniões cívicas e populares. O autor pontua que é neste dado momento, com 

maiores orçamentos e uma nova mentalidade, que os antigos Largos da cidade se 

transformam em praças. 

 

Ao longo do século XIX e XX, a busca pela modernização se intensifica, guiada pelas 

ações realizadas nas grandes cidades do país. São efetuadas diversas melhorias na 

infraestrutura urbana, onde ruas são alargadas e pavimentadas, praças são reformadas e 

calçadas são valorizadas, pautadas pelo discurso de saneamento, circulação e 

embelezamento da época. Além disso, são construídas edificações imponentes relevantes 

na cidade, bem como o Teatro Deodoro e o Palácio do Governo, erguidas como marcos do 

desenvolvimento e progresso. 

 
Os cartões postais (do início do século XX) retratam uma típica paisagem 

europeia, que era o que se almejava naquele momento como 

modernização: jardim controlado por portões, espaços livres para 

admiração das edificações monumentais, escadarias, calçadas e a 

presença da vegetação, mostrando o ordenamento da ação humana sobre a 

natureza (LEÃO, 2010, p. 82). 
 

O século XXI é marcado pela mudança da relação da cidade com as praças. De acordo com 

Castro (1999), ao comparar as praças da cidade até a década de 1930 com as praças atuais, 

foram pontuadas diferenças significantes quanto aos usos e configurações. Anteriormente, 

as praças eram implantadas valorizando as edificações públicas como Igrejas, Palácios, 

Assembleias, entre outras, enquanto nos dias atuais elas são implantadas, majoritariamente, 

em áreas residenciais. As praças apresentavam, também, dimensões mais generosas. 

 
Os espaços internos, antes voltados para contemplação do usuário, 

abrigam hoje todo tipo de atividades para a massa utilizando-se de novos 

equipamentos [...] Os monumentos, que antes representavam sabedoria e 

cultura aos chefes de Estado, são substituídos por pequenas placas 

indicativas que referenciam o poder governamental, governadores e 

prefeitos, que construiu ou reformou aquele espaço. As praças eram o 

único local aberto de convivência social pública e hoje compete com 

outros equipamentos como a orla marítima e lugares que oferecem usos 

múltiplos (CASTRO, 1999, p. 29). 
 

Anos atrás, as praças consistiam em nódulos urbanos, onde se concentravam as 

festividades e reuniões sociais da cidade. Atualmente, percebe-se a crescente perda do 



hábito do convívio nesses espaços públicos. As praças do Centro de Maceió, vêm sofrendo 

com o processo de abandono e degradação, comum a diversos centros históricos 

brasileiros. Esse fenômeno resulta na perda das funções originais das praças em Maceió 

que, em detrimento da função dos espaços de permanência e sociabilidade, tornaram-se 

sobretudo espaços de passagem, visto que estão situadas em pontos de grande 

convergência de fluxos. 

 

2 A ORIGEM DA PRAÇA SINIMBU  
 

Anteriormente conhecida como Praça Euclides Malta, a praça Sinimbu foi implantada no 

ano de 1908 no bairro do Centro. Na época, sua extensão era menor e seu contexto 

respeitava o curso do riacho Reginaldo, conhecido primeiramente como Maçayó. O mesmo 

dispunha de águas cristalinas, e era conhecido como rio da integração de Maceió. A praça 

reunia postes, esculturas de figuras mitológicas e até um coreto em ferro, que a 

transformavam em um espaço modernizado e convidativo às formas de lazer mais 

habituais da época. Entretanto, no ano de 1941, o riacho é aterrado e a praça é ampliada 

(SILVA, 1991). 

 

Ainda de acordo com Silva (1991), a gestão de Sandoval Caju na década de 1960 levou a 

modernização da praça em aspectos estéticos. A equipe composta pelos projetistas Lauro 

Menezes e José da Costa Passos Filho, funcionários da então SUMOV – Superintendência 

Municipal de Obras e Viação –, implementou na praça passeios e canteiros sinuosos, 

bancos circulares com e sem encosto, fabricados em marmorite, material no qual foram 

fabricados também os brinquedos fixos. 

 
Além dos arranjos em azulejos, uma outra marca sempre esteve 

presente foi a grafia de um S, espalhado em bancos, nos 

brinquedos, no piso, etc. sob a justificativa oficial de que o “S” 

lembraria o epíteto “Cidade Sorriso”, mas a voz popular não tem 

dúvida de que se trata da letra inicial do nome do prefeito, 

preocupado em ver a obra definitivamente ligada à sua pessoa. 

(SILVA, 1991). 
 

Com tal reforma, foram implementadas algumas modificações à praça, a qual foi dividida 

em duas partes e foram acrescidos monumentos de fundamental importância em seu 

contexto histórico, tornando-se referência ao lugar até os dias atuais. Dentre eles estão a 

estátua de Visconde de Sinimbu1 e o painel de azulejos. 

 

A implementação do painel de azulejos com representações que remetem à vida dos 

pescadores trazendo a figura de “my-joãozinho” como fonte foi, por muito tempo, 

considerado um atrativo da praça. Crianças e adultos achavam cômico a figura de um 

menino urinando. No verso do mural é possível ler “lá vem o acendedor de lampiões da 

rua”, uma homenagem ao poeta Jorge de Lima cuja residência fica em frente a esse trecho 

da praça. Infelizmente, o my-joãozinho ou mijãozinho, como é popularmente conhecido, 

foi roubado da fonte e não é possível mais identificá-lo no local. 

 

                                                 
1 A estátua Visconde de Sinimbu é uma homenagem ao político brasileiro João Lins Vieira Cansanção de 

Sinimbu, primeiro e único barão e visconde com grandeza de Sinimbu; presidente das províncias de Alagoas 

de 1838 a 1840 e primeiro-ministro do Brasil no 27º Gabinete. 



O desuso da praça é cada vez maior, atualmente ela desperta pouco interesse de visitantes 

pela falta de atrativos. O local, que já abrigou parque de diversões, tenda para shows e 

apresentações culturais, hoje concentra poucas atividades como a feira de carros usados, e 

eventualmente é espaço de ocupação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra), entre outras atividades de cunho político. Os passantes do lugar são 

majoritariamente os estudantes do Espaço Cultural Universitário (Pinacoteca), usuários de 

pontos de ônibus e funcionários ou frequentadores do entorno imediato. Nos fins de 

semana a praça permanece quase deserta. 

 

3 ESTUDO DA PRAÇA SINIMBU 

 

Para apreender o estado atual da Praça Sinimbu, foram feitas diversas visitas a campo, a 

órgãos públicos e entrevistas aos usuários com o intuito de uma melhor compreensão de 

suas patologias e qualidades. Examinou-se a relação da praça com a cidade a partir de 

aspectos como: circulação, morfologia, legislação e condições das redes de infraestruturas 

existentes e/ou previstas para o local. Além disso, foram realizados levantamentos de uso e 

ocupação do solo, clima e demografia e elementos significativos da paisagem, com o 

objetivo de facilitar a compreensão do todo. 

 

Ao se analisar os fluxos, é perceptível o aumento tanto de pedestres quanto de veículos 

durante a semana pelas manhãs e tardes e seu decaimento no período noturno e nos finais 

de semana. Por ser uma região próxima ao centro da cidade, majoritariamente comercial e 

que interliga bairros importantes, é notória uma brusca variação de fluxo, uma vez que o 

percentual de ocupação residencial no entorno imediato é baixo e, por isso, não contribui 

significativamente para o uso constante da praça nos horários de pouco movimento. O 

transporte coletivo também segue a mesma frequência da movimentação de pedestres: a 

maioria das linhas circulam durante o horário comercial e há uma queda desses fluxos no 

horário noturno e nos finais de semana. 

 

Por se localizar no Centro da cidade, segundo o Plano Diretor (2005) e o Código de 

Urbanismo e de Edificações (2007), algumas especificações devem ser levadas em conta. 

Situa-se na ZEP-2, Zona Especial de Preservação Cultural, áreas de relevante interesse 

cultural por constituírem expressões arquitetônicas ou históricas do patrimônio cultural 

edificado, compostas por conjuntos de edificações e edificações isoladas, e suporte físico 

de manifestações culturais e de tradições populares, especialmente a música e a dança 

folclórica, a culinária e o artesanato (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, 2005). 

Para esta região, outras especificações são exigidas por lei, como o incentivo ao uso 

residencial, recuperação do espaço público e melhorias na infraestrutura do Centro e 

entorno. 

 

Aspectos referentes a infraestrutura urbana também foram analisados, como: iluminação, 

calçadas e mobiliário urbano (bancos, pontos de ônibus, bancas de revista, monumentos e 

sinalização). De maneira geral, quase todos esses itens foram qualificados com estado de 

conservação deteriorado, degradados não só pelo uso, mas também por atos de vandalismo. 

Há também uma precariedade na manutenção dos mobiliários existentes, o que dificulta a 

manutenção da própria vitalidade da praça e da circulação ao seu redor. 

 

No tocante ao uso do solo, existe próximo à praça uma série de equipamentos e serviços 

públicos de natureza bastante variada (Figura 01). Determinou-se um entorno com área 

aproximadamente de 151.000m², com a intenção de melhor compreensão da dinâmica 



urbana local. Através do estudo da área foi possível identificar a predominância dos usos 

comercial, institucional e de serviços em contrapartida ao pouco uso residencial. 

 
Figura 01: Mapa esquemático do entorno da Praça Sinimbu com seus principais 

pontos de referência. Fonte: Mapa base de Maceió, adaptado pelas autoras, 2016. 

 

Segundo Lynch (1982) pontos de referência considerados exteriores ao observador são 

simples elementos físicos variáveis em tamanho, enfatizados pelas instituições públicas 

(figura 01) ali existentes, que exercem um papel fundamental na dinâmica espacial do 

local, principalmente a Pinacoteca/Reitoria, cujo uso provoca sua distinção e evidência em 

relação a uma quantidade enorme de outros elementos. Estes equipamentos urbanos, 

culturais e de ensino, movimentam a praça nos três horários. Outra atividade pouco 

explorada, mas de bastante importância é a atividade cultural. Como foi visto, o entorno da 

Praça Sinimbu possui diversos museus e muitas edificações históricas que, se bem 

exploradas, fortalecem a sociabilidade da área da praça, atraindo cidadãos locais e turistas. 

 

Também foi avaliado aspectos relacionados ao clima e a demografia local. Dos elementos 

que compõem as áreas de uso público, as praças possuem extrema importância porque 

diminuem os efeitos das “ilhas de calor” nas cidades (MASCARÓ, 1996). Desta forma, 

tanto a quantidade de vegetação, quanto os materiais utilizados em uma praça, são fatores 

que influenciam diretamente em suas temperaturas e também no seu entorno. 

 

A cidade de Maceió apresenta pequenas variações térmicas, uma forte incidência de 

radiação solar, umidade do ar elevada e condição típica de céu parcialmente nublado. 

Sendo assim, o sombreamento por elementos vegetais dos espaços de praças é muito 

importante. O bairro do Centro encontra-se a sul da cidade e possui elevadas temperaturas 

devido a sua alta concentração de atividades e unidades arquitetônicas compactas, ausentes 

de recuos frontais e laterais que constituem uma massa edificada densa, desprovida de 

porosidade eficiente, sendo incapaz de proporcionar uma melhor circulação de ventos no 

local, o que facilitaria a dissipação de calor produzido em excesso durante o dia. 

 

A partir de dados cedidos por fontes institucionais e entrevistas realizadas na região, 

percebe-se uma baixa densidade demográfica, entre 10hab/ha e 20hab/ha. O perfil dos 

usuários é predominantemente composto por residentes de bairros distantes, jovens dos 20 



aos 40 anos de idade com nível de escolaridade alto. Em relação ao uso da praça, a maioria 

dos usuários entrevistados afirmaram que estavam ali de passagem. 

 

Verificou-se ainda os elementos significativos da paisagem, onde a vegetação identificada 

no local é composta basicamente por árvores de grande porte e arbustos (Figura 02), com 

uma variedade contando com nove espécies de árvores e quatro de arbustos distribuídas em 

duas áreas. A quantidade de sombra é boa, devido as grandes copas das árvores, somando a 

praça um aspecto positivo. Dentre as espécies arbóreas encontram-se: Fícus, Casuarinas, 

Flamboyants, Palmeiras-leque, Amendoeiras, Algarobas, Jasmins-manga, Brincos-de-

viúva e Chichás. Já as espécies de arbustos encontrados são: Clúsia, Ixora, Abacaxi-

ornamental e Pinhão-roxo. Além das espécies vegetais, também foram levantados os 

materiais utilizados nos mobiliários e pisos. A praça Sinimbu tem pouca variedade de 

materiais, com a predominância de elementos rústicos, com tons neutros sem grande 

destaque. É possível classificá-los como: marmorite, concreto, cimento, ferro, aço, pedra 

natural e alvenaria. 

 

 
Figura 02: Foto dos elementos da paisagem na atual praça Sinimbu. Fonte: Acervo 

das autoras, 2015. 
 

4 PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO PARA A PRAÇA SINIMBU 

 

Diagnosticados tais aspectos da praça Sinimbu e de seu entorno, elaborou-se uma figura 

conceitual para a proposta de revitalização da área, como base norteadora (ideia-força) 

para a etapa projetual. A inspiração para esse projeto foi a flor de mandacaru, que tem a 

capacidade de florescer em regiões áridas, fazendo alusão ao potencial existente na praça 

de ser um espaço público dinâmico, apesar do contexto atual de subutilização e 

degradação, assim como o mandacaru pode se desenvolver em locais inesperados.  

 

4.1 Propostas para o entorno imediato da Praça 
 



Baseado no levantamento da região, observou-se que a rua Sargento Benevides, apesar de 

ser uma via de circulação de trânsito e também de pessoas, tornou-se um limite2 para a 

praça mais do que meio de acesso, pois a frequência do fluxo de veículos ali é baixa. Sua 

disposição geográfica divide a praça e traz heterogeneidade entre os dois ambientes 

resultantes, isto gera descontinuidade ao percurso do usuário. Dessa maneira, optou-se pela 

eliminação dessa rua na proposta urbanístico-paisagística.  

 

Foram elaboradas diretrizes para entorno, como a reconfiguração da largura das calçadas 

para que tenham no mínimo 2 metros, chegando, em alguns trechos, a 5 metros de largura, 

o que possibilita uma faixa livre de 1,5 metro de circulação, piso tátil e pontos com os 

pinos de proteção quando necessário, além da implantação de árvores e canteiro verde 

quando possível.  

 

Com essa nova configuração, adotou-se 6 metros para via de mão única e 8 metros para as 

de mão dupla com ciclovia, sendo algumas ciclovias protegidas por um canteiro verde. 

Estas, foram locadas nas principais vias do entorno e por todas do contorno da praça, tendo 

largura fixa de 2 metros, dimensão mínima exigida pelo código para ciclovias 

unidirecionais. Acrescentaram-se faixas de pedestre em pontos estratégicos, como 

próximos a pontos de ônibus e esquinas, realizando sua elevação para melhoria da 

acessibilidade. 

 

A ideia de delimitação do espaço segue preceitos adotados por Cullen (1971), onde “os 

meios que se utilizam para delimitar um espaço, ou um recinto são, muitas vezes, de uma 

fragilidade extrema”, assim, pensou-se em maneiras estratégicas para atrair o usuário, para 

que antes mesmo deste entrar na praça, ele já pudesse decifrar um pouco do que se trataria 

aquele espaço público, encontrando vestígios das características do espaço distribuídas no 

entorno próximo.  

 

A fim de atrair o usuário para a circulação e permanência na praça, utilizou-se um piso de 

mosaicos cerâmicos na calçada (Figura 03) que circunda a praça e se estende ao longo do 

calçadão da praia da Avenida, onde seus fragmentos se concentrariam ao passo que o 

usuário se aproximasse da praça. Ainda na área do calçadão, propõe-se a implantação de 

uma escultura que conecta a paisagem urbana e natural à praça.  

 

 
Figura 03: Ênfase ao piso com mosaicos. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

                                                 
2 De acordo com Lynch (1982) limites são “elementos lineares não usados, nem considerados pelos 

habitantes como vias. São fronteiras entre duas partes, interrupções lineares (...) podem ser barreiras, mais ou 

menos penetráveis”. 



 

4.2 Proposta paisagística para a Praça  

 

A proposta surge com objetivo de promover a valorização da praça e seu planejamento 

com base na diversidade de usos, buscando fornecer aos usuários um percurso mais 

dinâmico, no qual cada espaço da praça possa oferecer um atrativo diferente, um uso 

múltiplo que valorize a apropriação tanto pela ocupação estática, quanto pela ocupação de 

movimento, conferindo à praça o conceito de área de viscosidade de Gordon Cullen 

(1971), classificando-a como uma área de convergência de grupos de pessoas diferentes, 

que exercem atividades variadas dentro de um mesmo espaço. 

 

Jacobs (2014), enfatiza que é possível superar a falência de espaços públicos através de 

certas medidas no planejamento urbano que estimulem o “balé da praça”, definido por um 

constante uso dos espaços por pessoas diferentes com propósitos diversos, mas que só é 

possível quando há no bairro ou região uma mistura de usos do solo e de classes sociais. 

O desenho do traçado (Figura 04) foi inspirado pelo conceito da flor de mandacaru, e a 

partir da abstração do formato desta, pensou-se em várias formas curvilíneas e orgânicas, 

que configuraram os espaços de estar, lazer, entre outros. Nesta proposta, os caminhos 

secundários existentes na praça foram valorizados, a fim de ressaltar o forte caráter de 

passagem, aprimorando esse percurso através de uma caminhada agradável e sombreada, 

onde o usuário poderia apreciar a beleza da praça e não apenas “passar” apressado por ela. 

 

 
Figura 04: Planta baixa humanizada da proposta de revitalização da praça Sinimbu. 

Fonte: Material produzido pelo autor, 2015.  
 

Referente às atividades culturais foi projetado um anfiteatro (Figura 05) para apresentações 

teatrais, de dança e eventos musicais; bem como a criação de uma área determinada como 

“percurso histórico” (Figura 06), onde haveria uma estrutura de madeira na qual painéis 

informativos sobre a praça estariam disponíveis para o visitante, a fim de gerar o 

conhecimento e reafirmação da identidade do local. Nesse espaço (Figura 06) seria 

implantado também a famosa estátua do my joãozinho, junto ao painel de azulejos 

restaurado e relocado para essa área de entretenimento, que comportaria um espaço de 

lazer com chafarizes no piso o qual possui inscrições de poemas de Jorge de Lima, 

enfatizando o fato de que no entorno imediato localiza-se a casa do escritor. 

 



 
Figura 05: Anfiteatro, a esquerda, e Percurso Histórico e Painel de Azulejos, a 

direita. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

 

Próximo ao anfiteatro, propõe-se a inserção de uma feira de flores exóticas, que abre 

espaço a novas iniciativas comerciais. Neste caso, tais pontos passam a ser “os vigilantes 

do lugar”3, tornando-o mais seguro. Por estes mesmos motivos procurou-se distribuir os 

pontos de comércio pela praça, com a intenção de promover sua vitalidade, a partir da 

presença constante de pessoas. 

 

A feira de artesanato (Figura 07), que se apresentava como barreira visual para a praça, foi 

reconfigurada e relocada para o extremo leste da praça, bem como uma nova proposta 

formal para o módulo de suas barracas com 2m x 1,5m, a fim que essa zona de comércio 

pudesse ficar localizada na rua Marechal Roberto Ferreira e permitisse uma maior 

permeabilidade visual aos usuários, além de trazer a feira para próximo das calçadas, 

tornando-a mais atrativa e interativa aos passantes. 

 

 
Figura 07: Feira de artesanato. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

 

Outro elemento que está presente há anos naquela localidade é a feira de carros usados, a 

qual foi transferida para um terreno baldio que se encontra nas proximidades, ganhando 

mais espaço e infraestrutura, cedendo assim, a atual área para a feira de artesanatos. 

 

Além da reorganização destes elementos existentes, foram pensados em alguns outros que 

complementam o uso individual e coletivo, como um espaço gastronômico (Figura 08), 

com food trucks – localizado próximo à praia, privilegiando a área com visão para o mar. 

                                                 
3 Para Jacobs (2014), “os lojistas e pequenos comerciantes locais costumam incentivar a tranquilidade e a 

ordem; detestam vidraças quebradas e roubos; detestam que os clientes fiquem preocupados com a 

segurança. Se estiverem em bom número, são ótimos vigilantes das ruas e guardiões das calçadas” (p. 38) 



A iniciativa de sua implantação partiu da necessidade de atender aos comerciantes locais. 

Ainda, foi criada uma pequena horta com plantações de ervas e legumes que pode ser 

utilizada e cuidada por seus funcionários, a fim de valorizar a sustentabilidade na produção 

de alimentos. 

 

 
Figura 08: Espaço gastronômico. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

 

Ademais, a proposta para a praça comporta um banheiro público em container e, agregada 

aos pontos de ônibus, foi pensada uma minibiblioteca, a qual seria um bem público e teria 

um sistema de troca de livros, no qual a pessoa que pegasse um livro emprestado, deixaria 

outro em seu lugar, mantendo a rotatividade de livros e valorizando a prática da leitura. 

Essa iniciativa seria realizada com o apoio de uma biblioteca pública proposta, cuja 

localização e prédio correspondem à antiga residência universitária, atualmente em desuso. 

 

Além disso, foram dispostos três ambientes de estar ao longo da praça e áreas de lazer 

como o half pipe (Figura 09) – pistas destinadas a esportes radicais – entendendo que há 

demanda de ambientes que comportem esta modalidade esportiva na cidade; a reforma e 

relocação do playground; espaço para aulas de yoga (Figura 10) ou piquenique conjugado 

com ambiente contemplativo.  

 

 
Figura 09: Half pipe e playground. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

 

 



 
Figura 09: Espaço para aulas de yoga. Fonte: Material produzido pelo autor, 2015. 

 

Cabe ressaltar que o mobiliário da praça foi inteiramente criado para atender as 

necessidades de eventos pré-definidos, ou seja, constantemente visou-se uma economia de 

espaço e uma maior acomodação e uso dos ambientes da praça. Em sua elaboração, 

procurou-se seguir os aspectos de proporções para que as pessoas se sintam confortáveis. 

Ainda, outro norteador no projeto do mobiliário foi a flexibilidade conectando diversos 

usos ao desejo e necessidade do usuário. O material utilizado intercala madeira plástica e 

concreto, dispostos de forma orgânica. 

 

 
Figura 11: Mobiliários flexíveis do ambiente estar. Fonte: Material produzido pelo 

autor, 2015. 
 

5 SE ESSA PRAÇA FOSSE MINHA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

Após reconhecer a significância da praça na história do bairro e da cidade, a proposta de 

revitalização foi fundamentada com intuito de resgatar e respeitar a história local, tomando 

partido da espacialidade para promover uma retomada de antigos usos, associados à 

implantação de novas atividades. Segundo Lynch (1982), “todo cidadão possui numerosas 

relações com algumas partes da sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e 

significações”. Assim, buscou-se estimular a apropriação do espaço público em degradação 

e desuso, fornecendo a seus usuários e transeuntes uma praça que desperta novos sentidos 

e resgata outros, garantindo uma ambiência convidativa ao indivíduo. 

 

A implantação de usos distintos, cujas funções atendem diferentes grupos sociais e faixas 

etárias, permite que a praça seja palco de um público multifacetado, o que possibilita a sua 

ocupação em horários diversos. A proposição visa, também, agregar conjuntos de pessoas 

que possam conviver harmoniosamente em um espaço que detém possibilidades de 

entretenimento tanto em grupo quanto individualmente. 



 

No caso específico do Centro de Maceió, a cidade tem perdido, ao longo do tempo, a 

vitalidade de suas praças, considerando que em determinados períodos permanecem 

esvaziadas e subutilizadas. Ademais, a concepção desse estudo e proposta urbanístico-

paisagística procurou contribuir no processo de requalificação desses espaços a partir da 

retomada da vitalidade do entorno da praça. 

 

Atualmente, torna-se cada vez mais urgente repensar os usos e significados dos espaços 

públicos subutilizados e degradados, espaços estes que outrora apresentavam 

configurações favoráveis à permanência e sociabilidade da cidade. Em meio ao contexto de 

esvaziamento das praças, é preciso pensar propostas de espaços públicos atrativos que 

valorizem o convívio social, o exercício da cidadania, a memória e o imaginário coletivo, 

associados à adoção de novas funções baseadas nas necessidades que surgem a partir da 

demanda, do tempo e da transformação dos hábitos e valores sociais. 
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