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Resumo 

Este texto tem como objetivo principal mostrar a evolução morfológica da praça destacando-a 

como um elemento significativo nas trocas e relações culturais, configurando tal espaço como 

um ambiente que por excelência traduz exatamente o lugar físico da diversidade cultural, para 

isso far-se-á primeiramente uma introdução relativa ao tema „diversidade cultural‟, e logo 

após, um “mergulho” na história resgatando os elementos simbólicos e morfológicos da praça 

desde o período neolítico até o pós-moderno, passando pelo colonial brasileiro e chegando aos 

dias atuais, mostrando que para se entender devidamente o processo da diversidade cultural 

deve se levar em consideração a praça como primeiro espaço físico a proporcionar as trocas 

culturais, seja ela de mesmos povos ou de povos distintos. 

 

 

 

Introdução à Diversidade Cultural 

A diversidade cultural, na prática, tem origem a partir do momento em que o homem 

deixa de ser nômade, e passa a ser sedentário fixando-se em locais determinados, adaptando-

se e interagindo com o local, desenvolvendo aspectos como o cultivo da terra e formando 

diferentes modelos de sociedade por todo o planeta. 

A diversidade cultural é construída em lugares distintos, contribuindo no processo da 

diversidade. O conceito de diversidade esta apoiado em fatores como pluralidade, 

multiplicidade e variedade, que são indissociáveis, admitindo-se que vivemos em um universo 

completamente distinto e que mesmo apesar de estarmos próximos, isso se referindo a espaço 

ou território, nos encontramos cotidianamente em vários aspectos de diversidade, seja no 

âmbito politico, econômico, social e principalmente cultural. 

A primeira definição de cultura surgida no campo antropológico, e que prevalece até 

os dias atuais, foi a de TYLOR (1871, apud MAIR, op.cit.:15-16): Cultura é (...) 

“conhecimentos; crenças; artes; moral; leis; costume e quaisquer outras capacidades e hábitos 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade.” 
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Segundo GEERTZ, Clifford (1978, p. 15): “[...] Tudo que é produzido pelos seres 

humanos é cultura [...]. Cada cultura confere ao que é produzindo um significado 

circunscrito”. Desse modo vemos que cultura é algo restrito e pessoal e depende do ângulo de 

cada observador, assim inegavelmente estamos diante de um quadro de diversidade cultural 

constante, seja no âmbito local, regional ou mundial. 

A cultura avoca diversas formas através do tempo e espaço. Esta diversidade é 

corporizada na originalidade e na pluralidade de identidade que caracterizam a humanidade de 

componente de grupos e das sociedades. A cultura é construída singularmente por cada povo e 

cultura, denominando-se também como um modo para identificação de grupos, povos e 

nações.  

Ainda segundo Antonio A. Dayrell de Lima embaixador do Brasil junto à 

UNESCO,”[...]A cultura é a „natureza‟ do homem. A diversidade cultural pode ser vista, por 

conseguinte, como a nossa „biodiversidade‟, aquela que deveríamos preservar, se não 

quisermos estiolar em um mundo globalizado que seria desprovido dos conteúdos, valores, 

símbolos e identidades que nos dizem intimamente respeito”. 

Entretanto para que haja as trocas ou diversidade cultural necessita-se de um espaço 

físico e concreto, por isso nos ateremos aqui à praça como lugar da diversidade cultural, pois 

como se pode constatar ao longo da história a praça é o lugar por excelência das 

ambiguidades e das trocas culturais. Portanto o presente texto mostrará a história da praça no 

espaço urbano desde a sua formação nos períodos antigos, mostrando sua morfologia e 

evolução no tempo, de maneira que se possa exaltar e compreender a importância de tal 

espaço na diversidade e troca cultural. 

Para tal basear-se-á principalmente em autores como BENEVOLO (2003), 

MUMFORD (1998), LAMAS (2004), SEGAWA (1996) e ROBBA; MACEDO (2003), que 

mostram do ponto de vista histórico e urbano a morfologia e evolução da praça ao longo do 

tempo. Portanto caberá a esse texto observar a analisar tais aspectos e transcende-los para a 

temática em estudo, a diversidade cultural.  

Além disso, o presente trabalho servirá como material de pesquisa, e prelúdio para um 

estudo posterior, mais especifico e aprofundado sobre “A Praça da Vila Esmeralda em 
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Tangará da Serra como Espaço da Diversidade Cultural dos Alunos da Escola Pedro Alberto 

Tayano”, temática essa em estudo pelo Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade 

(NEED/UNEMAT), com o projeto denominado “Diversidade Cultural nas Escolas Públicas 

Estaduais de Tangará da Serra – MT”, coordenado pela Professora Msc. Regiane Cristina 

Custódio. 

Morfologia Urbana da Praça 

Não se tem com exatidão uma definição única de praça, vários autores divergem sobre 

o assunto, entretanto é incontestável caracteriza-la como um espaço público e urbano, local de 

celebração da convivência e do lazer dos habitantes urbanos, e por excelência um lugar de 

ricas trocas culturais. Para SEGAWA (1996, p. 15) “Ao caracterizar a praça e suas 

modalidades desde a Europa medieval, sua ocupação como espaço popular, permeado pelo 

universo do riso, do escárnio, da festa, numa dinâmica distinta da cultura religiosa ou 

aristocrática [...]”. 

Ao observarmos as configurações espaciais dos povos mais primitivos como, a 

sociedade neolítica percebe-se e efetiva intervenção do homem no espaço natural, aqui o 

homem não se utiliza só do que a natureza oferece para morar e viver e sim transforma este 

espaço de acordo com suas necessidades sociais, e é nesse espaço natural modificado que já 

percebemos os primeiros esboços da praça, como lugar do encontro e convívio social. 

Entretanto tal espaço ainda não é bem definido ou determinado. 

Caminhando um pouco mais na história chegamos à civilização grega, denominada o 

berço da democracia, política, filosofia e conhecimento. Na Grécia a cidade é dividida em 

duas partes, a acrópole, lugar dos templos dos deuses, e a astu, lugar onde se desenvolvem os 

comércios e as relações civis, e onde está localizada a praça.   Apesar de tanto sua arquitetura 

como seu urbanismo estarem voltados para os templos dos muitos deuses existentes, aqui a 

praça constitui-se de fato como um elemento marcante e de significativa importância no 

desenho da cidade. Nesse período a praça comtempla duas funções básicas, sendo a primeira a 

de comércio e mercado, e a segunda como um local de reunião, para se discutir sobre política, 

para ouvir decisões e deliberações dos chefes, para assembleias publicas da população e é 

onde o cidadão grego convive com o outro. Apesar de desenvolver a mesma função e possuir 
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a mesma morfologia, na Grécia tal espaço possui uma nomenclatura diferente, são as 

denominadas ágoras gregas. 

Em Roma, o espaço da praça evolui apenas na nomenclatura, conhecido agora como 

fórum ou foro romano, entretanto permanece com as mesmas características da ágora grega. 

Aqui este espaço continua a ser o centro comercial da cidade, urbe romana, concentrando 

lojas, „praças‟ de mercado e de reunião, e continua a se caracterizar como um espaço político 

de grande importância, e exatamente onde se configurava o coração comunal, circundado 

pelos edifícios de maior representatividade da cidade.  

Apesar de no período neolítico já haver esboços desse espaço, e se materializarem de 

fato nos períodos romanos e gregos, porem com nomenclaturas diferentes, é somente na idade 

média que se inicia o conceito de praça como se conhece atualmente, tanto na nomenclatura 

como morfologicamente, atingindo seu apogeu a partir do renascimento. A praça no principio 

se constitui apenas de um espaço vazio na estrutura urbana, um lareio de geometria irregular, 

no entanto ainda preserva as funções contidas nas ágoras gregas e nos foros romanos, que é o 

comercio e o espaço da reunião social. 

Morfologicamente são classificadas em duas tipologias básicas, sendo a primeira a 

praça do mercado, e a segunda a praça da igreja (denominada adro). Aparecem também outras 

classificações como as de SEGAWA apud Paul (ZUCKER, 1959, em Town and square), que 

classifica morfologicamente as praças medievais em categorias que poderiam ser resumidas 

nas seguintes: praças de mercado; praças de entrada da cidade; praça como centro da cidade; 

adro de igreja e praças agrupadas (praças distintas como a do mercado e a da igreja, 

espacialmente relacionadas na trama urbana), isso devido às variações de praça encontrada 

nesse período. 

A praça era o único espaço livre público que não servia a nenhuma função da igreja ou 

do exercito, por isso seu espaço era utilizado em larga escala, e para as mais variadas funções 

possíveis, era onde se faziam casamentos, funerais, execuções, comemorações, torneios 

esportivos, peças teatrais, onde se vendiam os mantimentos, onde se fazia comércio dos 

moradores locais com os vizinhos da região, e onde se celebram as feiras, os mercados e 

festas públicas. As praças eram o centro da vida social da população nesse período, um 
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aspecto importante de ser observado é o narrado por SEGAWA apud (BONET CORREA, 

1978, p. 36-9) “Bonet Correa recorda que o adjetivo placero (praceiro) denominava tanto o 

vendedor de comestíveis, em função da atividade mercantil das plazas (praças espanholas), 

como „a pessoa ociosa que anda em conversação pelas plazas‟”. 

 Era nas praças medievais que as pessoas estavam livres de qualquer pressão seja ela 

da igreja ou oficial (exercito), ali se tinham as linguagens familiares, o vocabulário insinuante, 

devido determinadas festas como o carnaval (denominado festa dos loucos pela igreja), ali as 

pessoas sentiam uma liberdade única, não existente em qualquer outra área da cidade. “Dessa 

forma, a cultura popular não-oficial dispunha na Idade Média e ainda durante o Renascimento 

de um território próprio: a praça pública, e de uma data própria: os dias de festa e de feira”, 

SEGAWA apud (BAKHTIN 1987, p. 132-3). 

A praça era utilizada ainda como mecanismo de defesa, as denominadas por 

SEGAWA, praças de entrada da cidade, continham todas as funções necessárias para que os 

forasteiros não adentrassem o perímetro urbano da cidade, para que não houvesse nenhuma 

situação inusitada decorrente desse fato, por esse motivo essas praças possuíam estalagens e 

casas de pousada, comércios e até tribunais de juízes, para que pudessem executar suas 

sentenças ali mesmo caso necessário.  

Mas é no período do Renascimento que as praças chegam ao seu ápice, com o 

surgimento dos novos planos e das novas cidades ideias renascentistas, surgem paralelamente 

às praças ideais. Aqui diferentemente de todos os outros períodos anteriores a praça não é só 

mais um vazio no espaço urbano, é agora um lugar especial e de destaque no traçado, 

projetada por grandes arquitetos como Brunelleschi (Piazza di SS. Annunziata em Florença 

1409), Lorenzo Bernini (Piazza Obliqua de São Pedro de Roma, 1647 a 1651), entre outros, 

segundo os ideais de simetria e regularidade, característicos do movimento renascentista.  

A praça possui no renascimento uma simbologia especial, ela é concebida sempre em 

conjunto com alguma escultura ou obra arquitetônica, e possui a função de destacar o 

monumento. Ou seja, a praça faz parte de um todo, unificando o espaço público com a 

arquitetura e o urbanismo. A respeito disso, relatou BENEVOLO (2003),  
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Com este espírito Bernini Resolve o problema da ligação da Igreja de São 

Pedro com a Cidade, e projeta o esplêndido arranjo da praça: um espaço 

vazio modelado com os desníveis do terreno, parcialmente isolado por uma 

colunata aberta que deixa ver o bairro em volta e o panorama da cidade. 

Por receberem tanta importância a ponto de serem projetadas pelos grandes arquitetos 

da época, as praças renascentistas caracterizam-se como elemento privado, salvo algumas 

exceções. Estão localizadas sempre nos espaços da elite, entretanto estão caracterizadas no 

mesmo contexto das praças anteriores, um espaço do encontro, das festas, das cerimonias 

especiais, jogos, espetáculos, etc. Nesse contexto destacam-se as piazzas italianas, as places 

royales francesas e as plazas mayores espanholas. 

Num momento pós-renascentista, porem sem se chegar ainda ao modernismo, a praça 

é utilizada como um elemento urbanístico de grande importância, desagregando o comércio e 

o mercado desse espaço. Surgem então as praças de confluência de vias como no plano de 

intervenção de Paris executado pelo Barão de Haussmann na segunda metade do século XIX, 

entretanto apesar de sua utilização como elemento urbanístico são tratadas de maneira 

especial, como exemplo do plano urbanístico de Barcelona concebido por Idelfonso Cerdá em 

meados do século XIX, que visava uma ocupação antiespeculativa dos lotes, propondo praças 

arborizadas entre seus quarteirões modulares de 113 x 113 m, praças essas que serviriam de 

ponto de encontro para os cidadãos locais, lugar de descanso, de caminho, etc. 

  O movimento modernista surge com um novo ideário e uma nova concepção de 

espaço urbano, sua proposta de total ruptura com o passado clássico atinge também a 

tipologia e a morfologia da praça. Os principais pontos definidores do planejamento e 

urbanismo moderno, deliberado pela Carta de Atenas, segundo SILVA apud (GUIMARÃES 

2004, p. 84), são a moradia, o trabalho, o lazer e a circulação.  

É na categoria do lazer que se insere as praças modernas, que abre mão dos comércios 

e mercados existentes nas praças clássicas, medievais e renascentistas, e propõe uma 

reformulação significativa nesse espaço. A praça moderna inclui em seu programa espaços 

mais dedicados ao lazer e ao divertimento, para isso são inseridos quadras poliesportivas, 

playgrounds, pistas de caminhada, espaços para o lazer cultural, além da inserção da paisagem 
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natural em seu espaço, por isso como no renascimento, recebe a atenção de grandes arquitetos 

e paisagistas. 

Por caracterizar-se como um espaço dinâmico, movimentado e feito em sua maioria 

para o trafego de veículos, a cidade modernista torna-se um espaço demasiado impessoal, 

sendo as praças o grande local do encontro das pessoas das diferentes áreas da cidade, do 

divertimento, um dos poucos, e senão o único a proporcionar a diversidade e troca cultural no 

espaço urbano. 

Além disso, surge nesse período também, subjetivamente, a „praça‟ vinculada ao 

edifício. Com a verticalização dos edifícios e a desocupação do solo através dos pilotis 

modernistas (um dos quatro pontos da arquitetura moderna segundo Le Corbusier), que 

elevavam a construção, tal espaço ganha um tratamento paisagístico e é usado como o espaço 

do encontro dos usuários do edifício, ou das pessoas que por ele passam, é ali naquele espaço 

sombreado, que as pessoas param, conversam, descansam de uma longa caminhada, 

denominando-se um espaço mesmo que subjetivo propiciador de relações culturais. 

Com a intensificação cada vez maior do desenvolvimento e da globalização nas 

décadas de 80 e 90, as cidades se tornam cada vez mais velozes, mais vorazes, tais 

características referem-se ao período Pós-Moderno e Contemporâneo. Como a principal 

característica do movimento Pós-moderno é a negação ao padrão arquitetônico e urbanístico 

modernista e a aspiração pela volta do classicismo, o espaço da praça passara aqui por novas 

modificações, não muito relevantes, somente para caracteriza-las ao estilo corrente. 

A praça pós-moderna absorve o programa e a tipologia modernista, de utilização de tal 

espaço para o lazer e o divertimento, a as quadras poliesportivas, as pistas de caminhada e os 

equipamentos, continuam a pertencer a este espaço. A principal mudança é a volta do 

mercado e do comercio, que se integram novamente ao espaço da praça, outra mudança é 

devido ao estilo de vida rápido baseado na vida intensa capitalista, fazendo com que a praça 

se torne um espaço de fluxo continuo das pessoas, insere-se nela também equipamentos 

públicos como o ponto de ônibus, por se caracterizar como um espaço „seguro‟ em meio ao 

transito „louco‟ e intenso das metrópoles contemporâneas. A praça aqui se configura também 
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como um espaço multifuncional e adaptável, podendo ter os mais variados usos pela 

população. 

Agora fugindo rapidamente da cronologia histórica, vamos caminhar das praças 

coloniais brasileiras em direção as praças atuais. As cidades coloniais brasileiras formavam-se 

sempre partindo da igreja como primeira edificação, configurando um crescimento urbano 

radiocêntrico, pois a questão religiosa era sempre presente e influênte, o que faz surgir como 

principal tipologia os adros de igreja (praças situadas em frente às igrejas, capelas ou 

paroquias), revivendo as antigas praças medievais. Segundo ROBBA e MACEDO apud 

(MARX, 1980, p. 50), 

A praça como tal, para a reunião de gente e para exercício de um sem-

numero de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira marcante e 

típica, diante de capelas ou igrejas de conventos ou irmandades religiosas. 

Destacava, aqui e ali, na paisagem urbana estes estabelecimentos de 

prestigio social. Realçava-lhes os edifícios: acolhia seus frequentadores. 

A praça colonial brasileira possui como principal característica formal a presença da 

igreja em seu entorno, bem como das principais instituições da cidade, das pessoas mais ricas 

e do melhor comércio, elementos estes que iam configurando seu espaço conforme o 

desenvolvimento da cidade. A praça colonial brasileira caracterizava todos os usos medievais 

em uma única tipologia e morfologia, servia tanto como extensão ao espaço da igreja para 

missas e procissões, como para outros usos, como cita ROBBA e MACEDO apud (MARX, 

1980, p. 50) “[...] E pelo seu destaque e proporção, atendiam também a atividades mundanas, 

como as de recreio, de mercado, de caráter politico e militar”. 

É ali que a população da cidade colonial manifestava sua territorialidade, os 

fiéis demostravam sua fé, os poderosos, seu poder, e os pobres, sua pobreza. 

Era um espaço polivalente; palco de muitas manifestações dos costumes e 

hábitos da população lugar de articulação entre os diversos estratos da 

sociedade colonial. (ROBBA e MACEDO, 2003). 

As praças na cidade atual configuram-se como espaço indissociável do meio urbano. 

Devido ao grande crescimento das cidades e migração das pessoas do campo para o espaço 
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urbano, as cidades desenvolveram-se de maneira rápida e densa, criando as grandes 

metrópoles urbanas superpopulosas, por isso o espaço urbano livre principalmente o da praça 

passou a ser extremamente valorizado e útil na trama urbana, por diversos valores, dentre os 

quais estão os ambientais, funcionais, estéticos e principalmente simbólicos, tornando-se o 

local de encontro, inverso ao da agitação de todo e resto da cidade, tido como uma “ilha 

paradisíaca” em meio ao caos urbano instaurado. 

Neste período „atual‟ surgem elementos concorrentes da praça, como os clubes, os 

parques, os shoppings centers, espaços característicos da modernidade, entretanto esses 

espaços se tornam como os outros espaços urbanos, impessoais e desfavoráveis ao contato e 

convívio social, significados estes opostos aos da praça que propõem o encontro, a conversa, 

o divertimento, e principalmente as trocas sociais e culturais. 

A Praça: Espaço da Diversidade Cultural  

 O surgimento de outros espaços propiciadores das trocas e diversidade cultural, como 

a escola, parques, por exemplo, é posterior ao surgimento da praça, o que caracteriza a praça 

como local importante a ser estudado como o um dos primeiros, senão o primeiro espaço 

físico a propiciar tais condições. 

 Ao observar as civilizações mais antigas como a neolítica e posteriormente a grega, se 

vê que não existe outro espaço na malha da vila ou da cidade que proporcionam de maneira 

livre o contato entre as pessoas. Até posteriormente no fim da idade media ao colonial 

brasileiro, mesmo surgindo outros espaços, as condições de diversidade cultural imposta por 

eles é demasiada limitada, ou seja, a praça configura-se como o único lugar no espaço urbano 

que consegue sobrepujar o poder dominante da igreja ou do estado e propiciar liberdade aos 

seus usuários, caracteriza-se como um espaço sem leis, sem normas ou sem regras, onde as 

pessoas estão livres para se conversar, se conhecerem, conviver, discutir, ensinar, aprender, é 

visivelmente, segundo os fatos históricos apresentados o “berço” da diversidade cultural. 

 A praça seja ela do período neolítico, grego, romano, da idade média, do 

renascimento, do modernismo, pós-modernismo, contemporânea ou colonial, é com toda 

certeza o espaço comum onde se encontra e se proporciona a diversidade cultural, e com a 

evolução dos processos de globalização não só as informações como as populações dos mais 
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diversos lugares do globo tiveram livre acesso a todos os territórios do mais diferentes locais 

e distâncias, os fluxos migratórios decorridos das guerras foi outro fato, propiciador da 

mistura étnica e cultural, e o espaço físico urbano de encontro de todos esses, povos, culturas 

e raças é incontestavelmente a praça. 

 

 

Considerações Finais 

 Independentemente da configuração ou localização da praça, dos serviços nela 

vinculados, é por natureza um espaço qualitativo produtor da diversidade cultural, a análise de 

seus usos, sua morfologia ao longo da história provam tal fato, por isso é extremamente 

necessário se entender a praça ao longo do tempo, para que entendamos dessa maneira as 

transformações e compreendamos os processos de diversidade cultural existentes em nosso 

meio. Por isso se mostra extremamente relevante os estudos e dados aqui apresentados, no 

processo de desmistificação da trama cultural atual, e é a partir desses dados que se caminhará 

com clareza sobre o mundo da diversidade cultural, seja ele envolto por paredes como o 

universo escolar, ou descortinado e acessível a qualquer tipo de pessoa independentemente de 

quaisquer fatores, como o espaço urbano da praça. 
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