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RESUMO: Os espaços públicos desempenham um papel fundamental para a construção da cidadania 
considerando as cidades como atores políticos. Desse modo, servem como palco dentro da cidade, 
para que aconteçam trocas entre as comunidades, sejam elas reais ou virtuais. O objetivo principal 
deste trabalho é criar instrumentos que auxiliem a compreensão das dinâmicas espaciais e sociais da 
Praça Coronel Pedro Osório em Pelotas – RS, palco de eventos cotidianos de integração social da 
cidade. Repensar a relação entre o papel dos arquitetos, urbanistas e planejadores e ressaltar a 
importância dos espaços públicos como articuladores e construtores de cidadania. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Cidade; Espaços públicos; Cidadania. 
 

ABSTRACT: Public spaces play a key role in building citizenship by considering cities as political actors. 
In this way, they serve as a stage within the city so that exchanges between communities, whether real 
or virtual, take place. The main objective of this work is to create instruments that help the 
understanding of the space and social dynamics of the Coronel Pedro Osório Square. Rethinking the 
relationship between the role of architects, urbanists and planners and the search for a methodical 
knowledge that makes possible the understanding of the dynamicity of public spaces, emphasizing its 
importance as an articulator and constructor of citizenship. We will use as a case study the Coronel 
Pedro Osório Square in Pelotas - RS, a stage of daily events of social integration of the city. 
 
KEY WORDS: City; Public spaces; Citizenship. 
 
RESUMEN: Los espacios públicos desempeñan un papel fundamental para la construcción de la 
ciudadanía considerando las ciudades como actores políticos. De este modo, sirven como escenario 
dentro de la ciudad para que los intercambios entre las comunidades, sean reales o virtuales, suceda. 
El objetivo principal de este trabajo es crear instrumentos que ayuden a comprender las dinámicas del 
espacio público. Repensar en la relación entre el papel de los arquitectos, urbanistas y planificadores y 
la búsqueda de un conocimiento metódico que posibilite la comprensión de la dinámica de los espacios 



 

 

2 

públicos, resaltando su importancia como articulador y constructor de ciudadanía. Utilizaremos como 
estudio de caso la Plaza Coronel Pedro Osório en Pelotas - RS, escenario de eventos cotidianos de 
integración social de la ciudad. 
PALABRAS CLAVE: Ciudad; Espacios públicos; Ciudadanía. 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 O espaço público, segundo Borja (2006), é espaço de uso coletivo, livre, heterogêneo, 

multifuncional, de convivência, integrador, carregado de sentido, de memórias, de identidade. Além 

disso, nesse palco da cidade, os cidadãos se reconhecem mutuamente como tal, sujeitos a direitos, 

livres e iguais. Desse modo, desempenham um papel fundamental para a construção da cidadania 

considerando as cidades como atores políticos (CASTELLS, BORJA, 1996). 

 É neste espaço que se reconhece a individualidade de cada um e se estabelece uma comunidade 

de pessoas que mantém os laços solidários e valores contraditórios (BORJA, 2006). Castells (1999), 

considera que as comunidades se comunicam entre si a partir de redes que funcionam como nós. Os 

limites dessas redes são delimitados pelas conexões que as pessoas criam ou eliminam em suas formas 

de viver, estando em transformação sempre. Para isso, o espaço público serve como palco dentro da 

cidade para essas trocas reais ou virtuais acontecerem. Nesses espaços se faz necessária a atuação dos 

urbanistas, arquitetos e planejadores para o ordenamento, desenvolvimento e gestão (BORJA, 2006). 

 O objetivo principal deste trabalho é gerar conhecimento cientifico sobre a compreensão das 

dinâmicas espaciais e sociais consideradas transformadoras, especificamente na Praça Coronel Pedro 

Osório em Pelotas. Desse modo, caracterizá-lo por meio de uma contextualização histórica, mas 

sobretudo, revisar alguns momentos da cultura teórica, discutindo a importância e a influência dos 

fenômenos urbanos e acontecimentos cotidianos na construção da cidadania.  

 Repensar na relação entre o papel dos arquitetos, urbanistas e planejadores e possibilitar a 

compreensão da dinamicidade dos espaços públicos a partir da observação e aprofundamento em um 

objeto específico, ressaltando a sua importância como articulador e construtor de cidadania. 

Considerando-se que grande parte das praças atualmente estão sem uso e não funcionam como palco 

construtor da cidadania e identidade social, utilizaremos como estudo de caso a Praça Coronel Pedro 

Osório em Pelotas – RS. A praça foi palco de inúmeros eventos cotidianos de integração social e essa 
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reflexão teórica do espaço público visa a construção de um futuro mais justo para os cidadãos, 

observando o processo de produção do espaço público como uma apropriação coletiva (BORJA, 2006). 

  

 

 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Para aplicar os objetivos da pesquisa proposta, foi escolhido como estudo de caso a cidade de 

Pelotas, Rio Grande Do Sul, Brasil. Além da delimitação do perímetro urbano, tendo como objeto de 

estudo o espaço público da Praça Coronel Pedro Osório. Trata-se de uma cidade com população 

estimada em 341.648 habitantes (IBGE, 2018). Constituída em sua maioria por jovens e estudantes e 

com 93.3% da sua população urbana (IBGE, 2010). 

 A fim de compreender as dinâmicas do espaço público na cidade de Pelotas, a pesquisa investiga 

as diferentes vivências e trocas na Praça Coronel Pedro Osório. Inicialmente, foi realizado uma análise 

do estudo de campo com levantamentos fotográficos e percepções das pesquisadoras. Em seguida, foi 

realizado um levantamento de dados sobre a área da Praça a partir da revisão bibliográfica histórica 

existente dos autores Andrade et al. (2009), Calliari (2014), Gehl e Svarre (2018), Giddens (1997), 

Gomes et al. (2002), Hansen (2002), Lefebvre (2002), Leite (2002), Lofland (1985), Minda (2009) e 

Rolnik et al. (1995). A partir da contextualização foi realizada uma discussão teórica, permitindo a 

análise das relações do espaço público na Praça em Pelotas.  

 

3 CONSTRUÇÃO TEÓRICA DO ESPAÇO PÚBLICO 

 Ao longo da história, o espaço público teve papel fundamental na formação da identidade das 

cidades. Calliari (2014) destaca diversos locais de caráter público fundamentais para convivência e 

intercâmbio social, político e econômico entre seus habitantes, como a ágora grega, a praça do 

mercado medieval, os centros cívicos barrocos, os bulevares de Paris, os parques burgueses e as ruas 

da cidade industrial. 
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 O espaço público imprime dinamismo à vida na cidade e está intimamente relacionado com a 

dimensão, a escala e o ritmo do tecido urbano. A cidade sempre funcionou como um ponto de 

encontro. As pessoas se encontravam, trocavam novidades, fechavam acordos, artistas de rua as 

entretinham. Tudo acontecia à vista do público (GEHL, 2015, p. 25). 

 Até os anos 1960, as cidades, de maneira geral, desenvolviam-se principalmente com base nos 

séculos passados de experiência, sendo prioritariamente construídas para as pessoas (GEHL, 2015). No 

início dos anos 60, críticas começam a surgir sobre como os novos bairros estavam sendo construídos, 

com o rápido crescimento urbano. A vida entre os edifícios estava sendo esquecida e a prioridade 

passou para as grandes vias e automóveis (GEHL E SVARRE, 2018, p. 3). 

 Nos últimos vinte anos, os espaços públicos sofreram reformulações, principalmente de acordo 

com sua função. Os espaços verdes, com áreas de vegetação, como praças e parques, foram 

incorporados o conceito de espaço livre, focados no lazer (MINDA, 2009). O espaço urbano torna-se o 

lugar do encontro das coisas, das pessoas, das trocas. Ele se ornamenta dos signos da liberdade 

conquistada (LEFEBVRE, 2002). 

 Ainda que as formas de usufruir e interagir nos espaços públicos tenham sofrido significativas 

mudanças, é possível afirmar que alguns desses espaços mantêm grande vitalidade. Segundo Leite 

(2002), quando as ações atribuem sentidos de lugar e pertencimento aos espaços urbanos, e essas 

espacialidades incidem igualmente na construção de sentidos para as ações, os espaços urbanos 

podem se constituir como espaços públicos. 

Os espaços públicos, como compreendidos pelos cientistas sociais, são lugares de convivência 
que expressam estilos de vida (Giddens, 1997), relações de poder (Lofland, 1985, Hansen, 
2002) e formas de apropriação por distintos grupos sociais, sendo, portanto, lugares 
segmentados e identitários. São ainda lugares representativos da vida e da história das 
cidades, lugares simbólicos, característica essa mais explícita nos espaços das áreas centrais 
(ANDRADE et al, 2009, p.133). 

 Segundo Lefebvre (2002), é na rua que a cidade se manifesta, aparece, apropria-se dos lugares, 

realiza um tempo-espaço apropriado. Essa apropriação mostra que o uso e o valor de uso podem 

dominar a troca e o valor de troca, resultando em inúmeros acontecimentos, entre eles o 

revolucionário. Assim, demonstra também, que sua desordem engendra uma outra ordem. 

 Quando se refere a cidade como exercício de dominação da autoridade político-administrativa 

sobre o conjunto dos moradores, não se pode esquecer da luta cotidiana pela apropriação do espaço 

urbano, que define também essa dimensão. Para Rolnik (1995), isto fica mais visível durante as grandes 
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manifestações civis, quando o espaço público deixa de ser apenas cenário da circulação do dia-a-dia 

para assumir o caráter de civitas por inteiro.  

A apropriação do espaço público se dá na passeata, comício, festas populares. Nesses 
momentos, as muralhas invisíveis, mantendo cada coisa em seu lugar e comprimindo a 
multidão do dia-a-dia, se salientam pela ausência. Quando o território da opressão vira 
cenário de festa, a comunidade urbana que se manifesta como é, com suas divisões, 
hierarquias e conflitos, assim como com suas solidariedades e alianças (ROLNIK, 1995). 

 

Para Gomes (2002), a cidade é um universo de trocas cotidianas e reguladas, que através da 

civilidade, urbanidade e polidez, opera as transformações sociais.  “É por intermédio da civilidade, seu 

emprego ou uso que surge a possibilidade de diálogo e que se opera a transformação desse lugar de 

contato e de mistura em espaço público, terreno fundamental da vida social democrática” (GOMES, 

2002). 

É na dinâmica do espaço público que surgem os conflitos, problematização da vida social, mas 

por outro lado, é onde há debates e diálogo e o reconhecimento do interesse público sobre 

determinadas dinâmicas e transformações da vida social. “O espaço público é a mise-en-scene da vida 

pública, desfile variado de cenas comuns onde nos exercitamos na arte da convivência” (GOMES, 

2002). O autor ainda complementa: 

Sobre esse espaço se desenrola a cena pública, que é composta de uma multiplicidade de 
manifestações que variam segundo a localização espacial e o período de tempo no qual 
ocorrem. De fato, essa cena é uma espécie de discurso que se constrói por meio de certos 
gestos, pela maneira de se apresentar, pelas atividades desenvolvidas, pelas imagens criadas 
e lidas a partir de certos elementos, como roupas e acessórios e pelos comportamentos, a 
maneira de falar e se conduzir em face da diversidade de circunstâncias oferecidas neste 
espaço. Os itinerários, os percursos as paradas são igualmente significativas, demonstrando 
uma escolha, uma forma de particularizar e valorizar diferencialmente esse espaço. Em suma, 
essas manifestações são formas de ser nesse espaço (GOMES, 2002). 

 

Olhando com um viés geográfico, sob os espaços públicos, é possível observar as práticas e 

dinâmicas sociais que ali se desenvolvem. O espaço torna-se um conjunto inseparável das formas com 

as práticas sociais, estabelecendo uma relação direta entre a condição de cidadania e o espaço público, 

através da configuração física, seus usos e sua vivência efetiva (GOMES, 2002). 

Admitindo que a cidadania é um pacto social estabelecido simultaneamente como uma relação 

de pertencimento a um grupo e de pertencimento a um território, confere aos espaços públicos locais 

de prática da cidadania. Esse tipo de espaço normatizado é o principal foco de reprodução da vida 

coletiva, e toda ação social que pretenda subverter a existência desse espaço ou transformar seu 

estatuto é necessariamente definidora dos termos e corresponde a um recuo do contrato inicial que 

funda a cidadania, recuo que é tanto da institucionalização das práticas sociais que compõem um 
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quadro de vida democrático e cidadão quanto físico, do arranjo material que limita e qualifica as ações 

(GOMES, 2002). 

Por meio de muitos estudos sobre espaço público, tornaram os usuários das cidades visíveis 

aos políticos e aos responsáveis pelo planejamento. Conforme Gehl e Svarre (2018), agora é possível 

planejar, ativamente, de modo a revigorar a vida na cidade ou, no mínimo, garantir que o espaço 

público seja utilizável e agradável aos habitantes. A vida na cidade tornou-se palco de ensino e estudo.  

 

 

 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 A Praça Coronel Pedro Osório está como ponto central no eixo norte-sul e Leste-Oeste da cidade 

de Pelotas e é elemento marcante. Em 1829, Dona Mariana Eufrásia da Silveira recebeu terras do 

Governo e doou o terreno onde hoje é a atual praça. Os terrenos no entorno posteriormente, 

transformaram-se na atual Prefeitura Municipal, Biblioteca Pública e Escola Eliseu Maciel (PARADEDA, 

2003). 

 A atual praça primeiramente foi chamada de campo, para depois ser chamada de praça da 

Regeneração; depois, foi chamada de D. Pedro II; mais tarde, chamada novamente de Regeneração, 

passou um tempo e trocaram por República e, por fim, Praça Coronel Pedro Osório (GUTIERREZ, 1999). 

 Em 1832, foi instalado o pelourinho no centro da praça por D. Pedro II. Até a década de 60 a praça 

não havia sofrido melhorias, a partir disso é que ela se estrutura geometricamente centralizada e se 

materializa com seus equipamentos, arborização, implantação de uma fonte e iluminação. No ano de 

1873, o local do pelourinho, foi substituído pelo chafariz e contrata-se um jardineiro francês. Plantam-

se árvores e colocam-se bancos juntamente com um gradil de ferro e portões. A Praça passa a ser 

controlada por horários de abertura para que as famílias das elites possam utilizar e circular pelo 

jardim. Tanto o pelourinho quanto o chafariz marcam momentos vividos pelo município, de 

implantação e consolidação dos dramas urbanos (GUTIERREZ, 1999).  
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Figura 1: Panorama da praça no ano de 1920

 
Fonte: Almanaque Bicentenário v.2, 2015. 

 O chafariz central foi fabricado na França pelo artista A. D. Sonnevolre. Sendo que, no início do 

século XX, a economia do charque na cidade perdia as forças dando lugar ao plantio do arroz. Este 

período, foi marcado pela forte presença do teatro, artes, música e linguagens (PRATES, 2005). 

Era o espaço representante da eficiência e do progresso material e tecnológico, pois foi no 
seu entorno que, pela primeira vez, foi implantada a iluminação pública, a energia elétrica, e 
serviu como terminal para os bondes elétricos chegarem e saírem para outros pontos da 
cidade. Foi também o primeiro lugar onde havia um espaço destinado para o estacionamento 
de carros de aluguel e de particulares. Foi, ainda, o primeiro espaço da cidade a receber 
pavimentação de mosaicos, na época uma avançada tecnologia em pavimentos, e foi também, 
o primeiro local a receber jardinagem estudada (...), mas não foi só seu espaço físico que a 
praça era sinônimo de algo moderno. O seu entorno atingia mais de dois quarteirões, onde 
eram colocados os principais edifícios, os mais majestosos bancos, a Intendência, hotéis, 
biblioteca, teatro e mercado. No seu entorno aconteciam os desfiles das escolas e as paradas 
militares, as manifestações populares, os desfiles de misses, as batalhas de flores e de confete, 
em inesquecíveis carnavais (PARADEDA, 2003, p. 257-258). 

 No ano de 1913 até 1916, Cipriano Barcelos realizou uma intervenção paisagística com a retirada 

dos muros e o projeto do jardineiro japonês vindo de Buenos Aires. Foi então que a Praça consolidou 

o centro da cidade chamando-se Praça da República (DOCUMENTÁRIO “OLHARES SOBRE PELOTAS - 

PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO’’, 2015). 

 A praça foi local de inúmeras manifestações carnavalescas durante muitos anos. Isso mostra a 

importância desse espaço de sociabilidade que também recebeu missas, casamentos, procissões e atos 

cívicos. No final do século XIX, era um local de passagem e trocas entre as senhoras bem vestidas, 

homens de negócios e jovens em lazer (PARADEDA, 2003). 
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Figura 3: Trajes das senhoras na época 

 
Fonte: Almanaque Bicentenário v.2, 2015. 

 

Manifestação cívica no entorno da praça 

 
Fonte: Almanaque Bicentenário v.2, 2015. 

 Através do convênio entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Cultura, juntamente com o 

Programa Monumenta e a UNESCO, em 2002 foi iniciado a recuperação da praça e os quarteirões do 

entorno. Essa área foi reconhecida pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(GUTIERREZ e GONSALES, 2008). 
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Figura 4: População utilizando os espaços da praça atualmente 

 
Fonte: Autoras, 2019. 

 

Figura 5: Manifestações em defesa da educação pública 

 
Fonte: Causa Operária, 2019. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da construção teórica do conceito de espaço público e da contextualização histórica da área 

em estudo, tem-se o reconhecimento da Praça Coronel Pedro Osório como espaço público construtor 

de cidadania. A revisão bibliográfica foi necessária para a caracterização da Praça como articuladora 

social, permeada por relações sócio-espaciais que são construídas e reconstruídas a cada dia, sendo 

palco tanto do cotidiano das pessoas como de luta pela democracia. 
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 Além de fornecer subsídios teóricos, o aprofundamento dos conhecimentos históricos da Praça 

Pedro Osório, contribui para as discussões referentes a apropriação dos espaços públicos de Pelotas. 

É importante ressaltar que as transformações se originam de maneira conjunta, visto que, as 

comunidades se comunicam entre si e se reconfiguram a todo momento em busca de um objetivo 

comum. Portanto, a caracterização da Praça nos apresenta o potencial do espaço público para o 

exercício da democracia. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dentro desse aspecto, podemos considerar como responsabilidade dos arquitetos, urbanistas e 

planejadores assumir o papel de disseminação dos conhecimentos adquiridos através do estudo e 

caracterização dos espaços públicos para a construção da cidadania, tem-se uma perspectiva de 

transição e consequente transformação. A correlação dos dois instrumentos apresentados nos 

possibilita além de caracterizar a Praça, repensar sobre estratégias para a disseminação dos 

conhecimentos adquiridos em relação a este espaço público. 

 Com o intuito de disseminar o conhecimento construído dentro das universidades e fomentar 

discussões a respeito da utilização dos espaços públicos dentro da cidade, a busca de alternativas mais 

acessíveis que contribuam de maneira direta para a sociedade é necessária. Tendo em vista que tais 

aspectos influenciam diretamente na maneira de atuação dos profissionais responsáveis e a relação 

dos mesmos com o espaço público. Nesse caso, tal objetivo seria o de reconhecer-se como cidadão e 

usufruir do direito à cidade através dos espaços públicos, ou ainda, dos palcos da cidade. 

   Para que essa atuação se torne mais abrangente, a pesquisa sobre a importância das dinâmicas dos 

espaços públicos e a apropriação do público como agente transformador é necessária. As discussões 

sobre como implementar nos espaços informações ou dispositivos de comunicação são geradas a 

partir do conhecimento científico proporcionado por essa pesquisa. Uma sugestão seria o 

desenvolvimento de materiais educacionais, que possam circular tanto no âmbito virtual – através de 

QR Code – como físico, neste último caso já amplamente utilizado pela extensão universitária no 

espaço da Praça. Tal material reforçaria aos usuários a sua importância e responsabilidade na 

construção de uma Praça que, ao abrir espaço para que o cidadão exerça os seus direitos, cumpre o 

seu papel social dentro da cidade. 
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 Das reflexões geradas pelo trabalho acerca da apropriação da cidade pelas práticas apresentadas, 

salienta-se o valor de pequenas iniciativas como propiciadoras de novas visões sobre o espaço e a sua 

potência. Visto que, para se tornar cidadão é necessário reconhecer-se como tal. Nesse caso, o acesso 

a espaços que nos dão abertura para compartilhar as diferenças é fundamental para o reconhecimento 

do direito à cidade. 
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