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RESUMO 

O texto apresenta uma breve análise de dois dos principais espaços públicos do município de 

Itapeva/SP, afim de apresentar tanto sua caracterização física quanto sua importância para a 

dinâmica urbana da cidade. A análise das duas praças permite a comparação entre projetos de 

espaços públicos de dois distintos períodos, alimentando a reflexão sobre a importância do projeto e 

da atuação do arquiteto e urbanista na construção de espaços mais diversificados que estimulem o 

uso e o convívio coletivo urbano.  
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ABSTRACT 

This article presents a brief analysis of two of the main public spaces in the municipality of 

Itapeva/SP, in order to present both its physical characterization and its importance to the urban 

dynamics of the city. The analysis of the two squares allows the comparison between projects of 

public spaces of two different periods, fueling the reflection on the importance of the project and the 

performance of the architect and urbanist in the construction of more diversified spaces that stimulates 

the urban collective use and conviviality. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é apresentar os resultados da pesquisa de 

levantamento e caracterização de dois espaços públicos de crucial importância para 

a dinâmica urbana do município de Itapeva, realizada no primeiro semestre de 2017. 

A importância da pesquisa de espaços públicos se dá pela compreensão de serem 

estes os lugares mais elementares na consolidação da vida pública, da produção 

cultural, e de construção da cidadania de uma cidade. 

Ao longo da história urbana, os espaços públicos tiveram um papel central no 

convívio social coletivo, no exercício da cidadania, e na apropriação cultural das 

cidades. No passado era clara a distinção entre os espaços públicos – ruas e praças 

– e os espaços privados – edificações de propriedade particular localizadas dentro 

de um lote intraurbano. As únicas edificações de uso público ou coletivo eram as 

igrejas ou capelas que, pertencentes às ordens ou irmandades católicas, permitiam 

o acesso a qualquer pessoa (REIS, 2006). 

Os espaços públicos, e especialmente as praças, são tradicionalmente os 

palcos das manifestações populares coletivas das mais variadas finalidades, 

constituindo-se como os espaços mais simbólicos na imagem urbana de uma 

cidade. Além de espaços de encontro e convívio, são notórias suas qualidades 

enquanto locais que contribuem para a melhoria da qualidade ambiental da cidade, e 

da saúde de seus habitantes. 

O tradicional papel dos espaços públicos como elemento central da vida 

coletiva urbana tem sido desafiado com o crescente processo de privatização dos 

espaços urbanos e de excessiva individualização da vida social. Boa parte da função 

das praças e parques como locais de encontro estão sendo substituídas por 

empreendimentos de propriedade privada, como os shopping-centers, e os 
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condomínios e loteamentos residenciais (QUEIROGA e BENFATTI, 2007). Em um 

contexto de consolidação do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1998) 

e de expansão dos meios virtuais nas relações sociais e culturais da sociedade 

contemporânea, a compreensão sobre o papel dos espaços públicos – os históricos, 

os contemporâneos e os possíveis futuros – é essencial na construção coletiva de 

cidades mais agradáveis e socialmente mais justas. 

Para a realização da pesquisa, foram selecionados dois espaços públicos de 

Itapeva, a Praça Anchieta, em frente à Basílica de Sant’Ana, e a Praça Zico 

Campolim (também conhecida como Praça de Eventos). A escolha foi realizada de 

acordo com dois critérios, pela importância destes espaços para a dinâmica urbana 

da cidade nos dias atuais, e por representarem distintos períodos da prática e 

pensamento arquitetônico, urbanístico e paisagístico no país. 

O aporte teórico para a realização da pesquisa focou-se nas temáticas da 

vida pública nas cidades e dos espaços livres urbanos, compreendidos como 

elementos centrais na qualidade urbanística de uma cidade. Os levantamentos de 

campo foram realizados a partir da realização de anotações, desenhos e registros 

fotográficos, em visita às áreas selecionadas. Foram focados os seguintes 

elementos – levantados de acordo com sua existência ou não, qualidade e 

quantidade -, por expressarem os conceitos norteadores do projeto do determinado 

espaço público: 

 Desenho dos pisos; 

 Mobiliário urbano (bancos, lixeiras, luminárias); 

 Disposição da vegetação; 

 Equipamentos esportivos; 

 Estabelecimentos comerciais/serviços (lanchonetes, quiosques, etc.); 

 Acessibilidade à portadores de necessidades especiais; 

 Equipamentos de transporte e mobilidade urbana. 
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O trabalho foi realizado em conjunto entre o docente e os dois alunos do 

quarto período do curso de arquitetura e urbanismo. Objetiva-se retomar a pesquisa 

no início de 2018 em forma de iniciação científica na Faculdade de Ciências Sociais 

e Agrárias de Itapeva, aprofundando tanto a pesquisa empírica quanto a 

conceituação teórica sobre o quadro dos espaços públicos na região. Desta forma, 

pretende-se fomentar as atividades de pesquisa científica na área de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo, que atuem especificamente sobre o contexto social e 

econômico de Itapeva e outros municípios da região do Sudoeste Paulista. 

2. CONTEÚDO 

 

2.1   Praça Anchieta 

A Praça Anchieta, localizada no centro da cidade, apresenta uma composição 

de elementos típicos de uma praça tradicional, posicionada em frente à Igreja Matriz, 

a Catedral de Sant’Ana. Constitui-se como o elemento urbano mais simbólico da 

área central, tendo organizado o crescimento histórico do tecido urbano de Itapeva 

em seus diversos vetores de expansão. Atualmente localizam-se ao seu redor a 

maior parte das agências bancárias da cidade, além diversos estabelecimentos 

comerciais e de serviços – uma mescla tanto de estabelecimentos tradicionais 

históricos quanto de novos edifícios e atividades. 

Bastante arborizada, e de variedade diversificada, as árvores proporcionam 

uma área de sombra ampla em toda a praça, com bancos espalhados por todo o 

perímetro e arquibancada em forma de meia lua presente no centro, torna-a um 

ótimo ambiente para eventos festivos, como comemorações religiosas, feiras e 

apresentações; também, torna-a um ambiente propício a descanso e a encontros, 

onde as pessoas se sentem confortáveis em passar um tempo com a família e 

amigos. Suas vias de circulação apresentam uma largura confortável, e é 

proporcional para o fluxo de pessoas, e as peças (bancos, lixeiras, pontos de 
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iluminação) nelas presente, não interferem em seu pleno funcionamento. Possui 

adaptações para a acessibilidade urbana, porém de maneira improvisada, não 

condizentes com as normas, o que as torna um tanto quanto ineficazes. 

 

Figura 1 e 2: Panorama da Pça. Anchieta: vegetação e mobiliário abundantes e em bom estado de conservação. 
Localização central na dinâmica comercial e de serviços da cidade. 

A praça é um dos locais mais importantes na organização do sistema de 

mobilidade urbana da cidade, contando com um ponto de ônibus, um ponto de táxi, 

vagas PNE (portador de necessidades especiais) e vagas para idosos, fora as vagas 

comuns para carros e motos que circundam o entorno do local. Sendo assim, 

permite a circulação particular e coletiva no seu entorno (com três lados contornados 

por ruas, e um lado onde se localiza a Igreja Matriz e uma loja de departamentos). 

Como a praça contém diversas árvores, a iluminação da praça se dá através de 

muitos postes mais baixos, que espalhados por toda a praça permitem uma 

adequada iluminação do ambiente. 

O piso da praça é composto por pedra portuguesa que, nas cores branca e 

cinza escuro, compõem um desenho simétrico, ainda que não represente nenhuma 

tipologia formal específica. Os canteiros que delimitam as zonas de passeio e onde 
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estão presentes as vegetações, são todos revestidos com grama e vegetações 

rasteiras, e também não possuem uma forma específica.  

No centro da praça fica o coreto, uma edificação circular com telhado 

hexagonal e plataforma elevada que permite apresentações diversas às pessoas. A 

arquibancada, em forma de meio círculo, permite um número considerável de 

espectadores, e suas dimensões não tão elevadas, permitem que se transforme em 

uma escadaria, dando acesso direto ao coreto e as demais zonas da praça. O 

estado de conservação, no qual se tem como resultado um nível intermediário, é 

justificável devido ao grande movimento, principalmente em finais de semana. 

Alguns revestimentos deteriorados, bancos e lixeiras quebrados, são facilmente 

notados, porém, em seu todo, a praça Anchieta não deixa muito a desejar. 

 

2.2  Praça Zico Campolim 

 

A praça Zico Campolim é também conhecida como Praça de Eventos devido 

a ser um dos principais locais para a realização de eventos públicos de médio e 

grande porte da cidade, devido às suas grandes dimensões de uma área aberta e 

sem vegetações. Localiza-se na Vila Ofélia em Itapeva/SP, numa área de expansão 

do centro comercial da cidade, no encontro entre as avenidas José Ermírio de 

Moraes e Roberto Gemgnani. 

A começar pela sua tipologia, a praça não possui um desenho interessante, 

com grandes espaços gramados subdivididos por passeios feitos em asfalto (apesar 

de não haver a circulação de veículos por eles). O material escolhido para fazer os 

caminhos, além de reduzir a área permeável da praça tendo que criar uma estrutura 

mais complexa de captação e direcionamento das águas pluviais, ainda reduz as 

zonas livres de lazer. Tais caminhos para praticantes de corridas, caminhadas e 

ciclismo, poderiam ser feitos com um material permeável, aliando o conforto dos 

esportistas com a drenagem das águas. 
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Outra característica marcante é a quantidade de equipamentos para a prática 

esportiva. A praça possui um campo de voleibol de areia, uma quadra de futebol 

society, uma meia quadra de basquete, uma pista de skate e alguns aparelhos de 

ginástica e brinquedos infantis. No geral, a maior parte destes equipamentos estão 

degradados e localizados de forma totalmente suscetível às intempéries de chuva e 

de insolação. O mobiliário da praça também encontra-se em estado de deterioração 

e sujeita às ações climáticas, além de serem em pouco número. 

  

Figuras 3 e 4: Deterioração do mobiliário urbano na Pça. Zico Campolim. Foto dos autores 

A praça conta apenas com áreas gramadas, sem nenhuma árvore ou 

vegetação de médio porte. Ao mesmo tempo essa é uma característica atrativa para 

a realização de eventos que exijam a instalação de estruturas temporárias de grande 

porte, mas que pode tornar a estadia na praça desconfortável pela falta de sombras, 

especialmente nos meses de verão. Apesar da principal finalidade da praça Zico 

Campolim ser a realização de eventos, a estrutura para as mesmas é fraca, pois 

quando há apresentações e eventos torna-se necessário fazer muitas adaptações, 

como por exemplo, trazer as iluminações para uma altura adequada, criar um 

patamar/palco para apresentações e colocar grandes tendas improvisadas, para que 

se tenha um espaço com sombra. 

O projeto da praça desconsiderou sua condição topográfica original (que 

poderia ter sido utilizada no próprio desenho da praça), tendo se optado por deixar 

todo o espaço o mais plano possível, criando assim um grande talude e a 

necessidade de instalação de parapeitos em uma das laterais da praça. A inclinação 

do terreno, ao invés de ter sido encarada como um problema, poderia ter sido 

aproveitada como um partido arquitetônico, culminando em uma proposta 
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esteticamente mais interessante. Também atenderia melhor às questões de 

acessibilidade, já que atualmente é preciso – para que a acessa do lado mais alto – 

contornar a praça já que o talude impede o acesso direto. As rampas de acesso à 

praça, nas calçadas do entorno não atendem, no geral, às normas de acessibilidade 

prescritas pela NBR 9050. 

 
Figura 4:: Talude em uma das laterais da praça 

 

3. CONCLUSÕES 

 

A análise das praças Anchieta e Zico Campolim permite a comparação entre 

projetos de espaços públicos que representam dois distintos períodos da história do 

pensamento e da prática arquitetônica, urbanística e paisagística. Por um lado, a 

Praça Anchieta é um espaço público secular que data de um período onde a 

mancha urbana da cidade era muito menor, no qual os deslocamentos eram 

percorridos a pé ou à tração animal, e onde quase toda a vida pública urbana, as 

trocas comerciais, a vida cultural e religiosa ocorriam quase que exclusivamente na 

praça. Já a praça Zico Campolim, criada no início dos anos 2000, é referência de 

uma cidade marcada pela presença do automóvel que permitiu a expansão da 

mancha urbana para bairros mais distantes do centro, e que visa atender a 

demandas da vida urbana contemporânea, mais especificamente relacionados à 

prática esportiva e à realização de eventos de médio e grande porte. 
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Contudo, quando se analisou a qualidade de desenho e de projeto de ambas 

as praças, concluiu-se que, apesar de mais recente, a Praça Zico Campolim 

apresenta tanto uma pior qualidade projetual quanto um pior estado de conservação 

e manutenção. Como já mencionado anteriormente, optou-se por um projeto que 

desconsiderou a topografia do terreno e sem quaisquer árvores, sem locais de 

sombra. Mesmo que a intenção fosse a de se criar um espaço aberto para eventos, 

não é uma área completamente adequada aos mesmos, já que áreas gramadas 

ficam acima do nível dos passeios asfaltados, divididas entre estas através de meio-

fio. 

Já a Praça Anchieta, apesar de mais antiga, mantém melhores condições de 

manutenção e, graças à um desenho mais diversificado – que mantém tanto áreas 

com maior sombra advinda de cobertura, quanto locais mais abertos e áreas com 

pequenas arquibancadas ao redor do coreto - se adapta às mais diversas atividades 

que ocorrem na praça, desde os deslocamentos peatonais cotidianos, até eventos 

temporários como festas públicas e feiras, e a instalação de equipamentos para 

recreação infantil. Verificou-se assim que a praça Anchieta permanece como um dos 

espaços públicos mais vitais para a dinâmica urbana de Itapeva, permanecendo 

como um dos principais símbolos culturais da cidade. 

Estas análises levam, por fim, à reflexão sobre a importância do desenho e do 

projeto – e da atuação de arquitetos e urbanistas – na construção de espaços 

públicos mais adequados às diversas demandas contemporâneas, bem como às 

transformações temporais futuros. O projeto dos espaços públicos deve potencializar 

sua característica de aglutinador da dinâmica urbana e cultural de uma cidade, e 

assim deve alinhar diversas questões – das mais práticas às mais conceituais - 

como o desenho do mobiliário, o paisagismo, a acessibilidade à portadores de 

dificuldade de locomoção, a mobilidade urbana e o transporte público. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT Ano I,  v.2. n.2. Novembro, 2017. 

 

4. BIBLIOGRAFIA 

 

PROENÇA, A. O Eixo Anhanguera: Urbanização e transformações produtivas na 
Região Metropolitana de Campinas (dissertação). Campinas: Programa de Pós-
Graduação em Urbanismo/Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2014. 

QUEIROGA, E. F.; BENFATTI, D. M. Sistemas de Espaços Livres Urbanos: 
Construindo um referencial teórico. Paisagem Ambiente, 2007. 

REIS, N. G. Notas sobre a urbanização dispersa e novas formas de tecido 
urbano. São Paulo: Via das Artes, 2006. 

SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-
informacional. São Paulo: HUCITEC, 1998. 

VILLAÇA, F. O espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP; 
Lincoln Institute, 2001. 

 

 


