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A cidade é redundante: repete-se para fixar alguma
imagem na mente. [...] A memória é redundante: repete

os símbolos para que a cidade comece a existir.

Ítalo Calvino, 2003

Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre a leitura do cotidiano e do vivido por pessoas que
frequentam uma praça pública na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Os autores que subsidiam a
discussão teórico-metodológica são: Bakhtin (1996; 2002; 2011), Calvino (2003) e Britto (2009). A
metodologia de trabalho contou de observação do comportamento das pessoas e da forma como se
apropriam do espaço público. A partir da descrição da observação estabeleço interconexão entre leitura do
texto e leitura dos espaços urbanos. Constato a forma como os sujeitos significam e ressignificam a praça
pública. Nesses novos significados atribuídos ao espaço público há incorporação de novos elementos da
convivência, como brinquedos e equipamentos de ginástica, e as formas como esses espaços asseguram
formas de identificação com a cidade e da mesma forma o sentimento de pertencimento que se
desenvolve nas suas relações com o urbano.
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Abstract

This article presents reflections on the reading of daily life and lived by people attending a public square in
the town of Francisco Beltran, Parana. The authors that subsidize the theoretical and methodological
discussion are: Bakhtin (1996, 2002, 2011), Calvin (2003) and Britto (2009). The methodology included
observation of people&39;s behavior and how appropriate the public space. From the description of the
observation establish interconnection between reading text and reading urban spaces. I note how the
subject mean and reframe the public square. These new meanings attributed to public space for
incorporating new elements of coexistence, such as toys and fitness equipment, and the ways these
spaces ensure forms of identification with the city and likewise the feeling of belonging that develops in its
relations with the urban.
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Introdução

O texto e suas possibilidades de leitura vão muito além da escrita, da linguagem verbal, estabelecem
fronteiras com a linguagem não verbal, com as representações e os signos. A enunciação2, descrita por
Bakhtin (2002) como ato ou efeito de enunciar ao outro, pela palavra, o conhecimento que é produzido
historicamente na e pela interação entre os indivíduos no meio social, é definida como “o produto da
interação de dois indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 2002, p.112). Dessa forma, texto é o
que está ao alcance dos sentidos de tal forma que se consiga fazer alguma “leitura”, interpretar,
apreender o que é dado.

Neste artigo, tomo a cidade como espaço de leitura e o bairro como circunscrição, texto para o qual volto
o olhar. Demarco como recorte espacial a praça pública Luiz Audori Neves Fernandes, do bairro Vila Nova,
a partir do qual estabeleço uma interconexão entre leitura do texto e leitura dos espaços urbanos,
descrevendo as vivências lidas neste espaço de coexistência coletiva. Em tal movimento, considero os
questionamentos: é possível ler a cidade O cotidiano e o vivido podem ser objeto de leitura Como leitor,
que significados atribuo às vivências observadas na praça pública

Para desenvolver a discussão, considero o percurso de investigação proposto na dissertação do Mestrado
“Mapeamento cultural do Bairro Vila Nova em Francisco Beltrão, Paraná”, na qual tenho como problemática
de investigação o questionamento: Quais as práticas culturais vividas pelos moradores do Bairro Vila Nova
em Francisco Beltrão, Paraná Para tanto, estabeleço como objetivo principal realizar o mapeamento
cultural do bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão, Paraná. Como objetivos específicos da investigação,
apontar os equipamentos e os agentes culturais do bairro; conhecer as entidades, as festividades e
eventos nele realizados; identificar seus espaços de vivência cultural, e conhecer as relações entre os
agentes culturais do bairro, as interações que estabelecem entre si e os conceitos de cultura em
circulação.

A base para discussão deste artigo partiu dos textos de Britto (2009), sobre o ensino da Língua
Portuguesa e, principalmente, a respeito das “Implicações éticas e políticas no ensino e na promoção da
leitura”. Além de Britto, aproprio-me dos ensinamentos de Bakhtin (1996; 2002; 2011) e suas discussões
sobre a cultura popular, a interação verbal e seus conceitos de texto; e de Segawa (1996), sobre a
utilização da praça pública ao longo da história.

Britto (2009), ao fazer a leitura de imagens retiradas de um web site e analisá-las, provocou-me reflexão
sobre as diferentes possibilidades de leitura da cidade. A leitura, como ação cultural, como produto que
resulta da acumulação de informações, também pode ser estendida ao o cotidiano da cidade, do (in)visível
da urbis. Quais são as potências que esse importante espaço público apresenta como enunciado A praça
pode ser um lugar de passagem, mas também de lar temporário, de descanso e de lazer, de espera e de
contemplação.

Sobre leitura, valho-me dos ensinamentos de obra de Britto (2009):

A leitura, contudo, não existe fora da história. Ela é uma ação intelectiva, através
do qual os sujeitos, em função de suas experiências, conhecimentos e valores
prévios, processam informação codificada em textos escritos. Ela se faz sempre
sobre textos que se dão a ler, textos que trazem representações do mundo e com
os quais o leitor se vê obrigado a negociar, já que “ao ler um texto, o leitor
mobiliza dois tipos de ‘informação’: aquelas que se constituíram em sua
experiência de vida e aquelas que lhe fornece o autor em seu próprio texto”
(BRITTO, 2009, p. 100).

O homem é produto do meio cultural, resultado das vivências e experiências pessoais realizadas num
ambiente social, mas também de conhecimentos acumulados ao longo da história. As informações que
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chegam são apreendidas de formas distintas, por diferentes sujeitos, porque o texto cria possibilidades de
ser entendido, ou não, de acordo com a capacidade, com o universo cultural, de referência, de cada leitor.
A interpretação parte de uma base, que é o texto dado e que já contém o querer dizer do autor, e varia,
caso a caso, de acordo com o conjunto de leituras que cada leitor tem. A compreensão do texto depende,
também, do domínio que o leitor tem da língua, dos signos, segundo Bakhtin (2011). Um mesmo texto
pode apresentar várias compreensões, interpretações e leituras diferentes.

Britto (2011, p. 101) alerta que não é falsa a “ideia de que sujeito tem uma leitura própria, não havendo
duas leituras iguais”. No entanto, fora de contexto, a afirmativa pode desconsiderar que os gostos e
interesses se constituem a partir dos referenciais socioculturais. Assim, “se é verdade que o leitor,
enquanto ser histórico, constrói os sentidos do que lê, é também verdade que sua leitura estará sempre
constrangida pelas condições – igualmente históricas – em que se dá, das quais uma delas é o texto”
(BRITTO, 2011, p. 101).

A teoria da interação verbal tem como pontos essenciais da linguagem a enunciação, a situação social, a
presença obrigatória do locutor/interlocutor, o auditório, a palavra, o diálogo, a compreensão. O produto
da interação entre os locutores é a palavra falada ou escrita, que é orientada por duas faces: primeiro, a
de ser destinada para alguém e segundo, de proceder de alguém. “Não é apenas representação do
pensamento, mas à medida que se realiza, provoca a interação entre os indivíduos, e essa interação é
orientada pelas condições sociais, históricas e ideológicas” (BAKHTIN, 2002, p. 112).

Este artigo é dividido em três momentos. Inicialmente caracterizo a praça, objeto da observação, na
sequência, faço reflexão sobre a praça pública, sua mudança de significação nos últimos anos, com a
implantação de novos equipamentos de lazer e para a prática esportiva. Em seguida, tomo como análise
as observações a partir da descrição de seis cenas, registradas nos dias em que estive na praça
observando o comportamento das pessoas que ali estavam. Nas considerações finais, terceiro momento
deste artigo, destaco o resultado daquilo que constatei: a praça de hoje perdeu significativamente o
charme se comparada à praça da minha referência pessoal, a da década de 1970. A praça de hoje não é
mais somente ponto de encontro, de lazer, mas é também local para a prática de exercício físico, já que
esse equipamento público acompanhou o movimento da modernidade.

1. Da ágora grega aos tempos atuais

A Praça Luiz Audori Neves Fernandes está localizada no Vila Nova, bairro de classe média, em Francisco
Beltrão, Paraná. O município integra a Mesorregião do Sudoeste do Estado do Paraná, próximo à divisa
Noroeste do Estado de Santa Catarina, a cerca de 70 km da fronteira com a Argentina (IBGE, 2012). A
história da ocupação do Sudoeste do Paraná remonta às décadas de 1940 e 1950, com a chegada de
gaúchos e catarinenses, descendentes de italianos e alemães que se juntaram aos índios e caboclos que já
habitavam a região. Em 2012, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimava uma
população de 80.727 habitantes (IBGE, 2012). O bairro Vila Nova teve a denominação e delimitação de
área definidas por meio da lei municipal 3.624/2009, de 30 de setembro de 2009, junto com os outros 28
bairros da cidade.

A praça, objeto do estudo, é uma homenagem ao gaúcho de Santo ngelo, Luiz Audori Neves Fernandes,
que chegou a Francisco Beltrão em 1967. Um ano mais tarde fundou o Jornal Tribuna do Sudoeste, foi
vereador de 1973 a 1976 e um dos fundadores do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Recordando os
Pagos. A praça tem, à Leste uma passagem de pedestres que a separa de residências e edificações
comerciais (um salão de beleza, uma lan house), à Oeste, a Avenida União da Vitória e, do outro lado da
avenida, o salão Paroquial da Igreja São José. Ao Sul e ao Norte, duas ruas a separam do conjunto de
casas e comércio que circundam a área.

É uma praça limpa, arborizada, dotada de área de circulação, canteiros ajardinados com manutenção
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deficitária, lixeiras corroídas pela ferrugem, bancos de madeira já gastos pela ação do tempo,
caramanchão, poucas árvores de grande porte e arbustos típicos da região, além de uma área preparada
para a prática de basquete (cesta e respectiva área cimentada), um espaço cercada com grades metálicas
onde estão equipamentos e brinquedos infantis (balanços e escorregadores) e piso arenoso, equipamentos
da Academia da Terceira Idade para a prática de atividades físicas. Nas laterais que dão para as três ruas,
o calçamento conta com sinalização no pavimento para guia de pessoas com necessidades especiais
(deficiência visual). A praça tem, ainda, um ponto de parada de ônibus de linha municipal. Não se veem
placas que indicam a proibição de pisar na grama.

Em 2009, a praça passou por um processo de remodelação, quando recebeu os equipamentos atuais, em
conformidade com padrões recentes que caracterizam esse espaço público. A praça pública, nascida da
ágora grega, berço da retórica e da democracia, da cidadania, das manifestações culturais, das discussões,
dos debates e do comércio, é, ainda, um lugar de destaque na cena do cotidiano da cidade,
independentemente da hierarquia social ou econômica. Área de acesso público que evoluiu ao longo dos
tempos e ganhou importância no Renascimento: a simetria, esculturas e obras arquitetônicas, o adro
(praça da igreja).

A praça pública no fim da Idade Média e no Renascimento formava um mundo
único e coeso onde todas as “tomadas de palavras” (desde as interpelações em
altos brados até os espetáculos organizados) possuíam alguma coisa em comum,
pois estavam impregnadas do mesmo ambiente de liberdade, franqueza e
familiaridade (BAKHTIN, 1996, p. 132).

As praças no Brasil seguem as tradições da colonização portuguesa de abrigar construções monumentais,
símbolos que marcam determinados governos, segmentos ou para prestar homenagens a pioneiros,
colonizadores, bem feitores, obras artísticas ou esculturas. Esse espaço público ainda mantém inúmeros
caracteres simbólicos, representações e significados, seja como lugar de passagem, ou de uso temporário,
como local onde as pessoas se encontram para conversar, exercitar, passear com os filhos.

A praça que originalmente conheci e convivi em meu estado natal, Minas Gerais, a partir do final da
década de 1970, era o local da efervescência das manifestações culturais. De palco de debates, discussões
e protestos, no fim da ditadura militar, passou pelas manifestações políticas e sindicais, de uso pelas feiras
livres, de ponto de encontro de enamorados, de lugar de ver os amigos e colocar a conversa em dia, de
eventos e da prática cultural. A praça da minha vivência está mais para a praça pública de Bakhtin (1996),
ligada à cultura popular, como expresso nesta citação. “A praça pública era ponto de convergência de tudo
que não era oficial, de certa forma gozava de um direito de ‘exterritorialidade’ no mundo da ordem e da
ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra. Claro esses aspectos só se revelavam
inteiramente nos dias de festa” (BAKHTIN, 1996, p. 132).

O que se vê atualmente é uma praça com poucos eventos culturais e populares. Ela teve que se
reinventar. Com o passar dos tempos, a pós-modernidade, a mudança de foco das pessoas, com o tempo
cada vez mais escasso, fizeram com que a praça se tornasse um lugar quase esquecido. Para manter seus
objetivos, dentre eles, o lugar de encontro, de descanso, de fuga, de exercício do direito de ir e vir, a
praça passou por diversas transformações até chegar às configurações atuais.

A praça que, segundo Segawa (1996, p. 31), “é um espaço ancestral que se confunde com a própria
origem do conceito ocidental de urbano”, passou por um processo de rejuvenescimento e atualização.
Ganhou novos equipamentos e sentidos. Foram instalados brinquedos de grande porte (escorregadores,
balanços, caixas de areia) para atrair a atenção dos transeuntes, das crianças, das mães e tornar o local
como uma nova opção de lazer.

Com os equipamentos para a prática de atividades físicas, voltados para o público adulto e da Terceira
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Idade, a praça atrai aqueles que fogem do ócio, mas também para os que querem ir ao encontro das
outras pessoas. Provavelmente, uma fuga dos tormentos diários, um momento para reflexão ou alguns
instantes de prazer e de (outras) alegria.

2. As leituras proporcionadas pelo “texto” da praça pública do Vila Nova

Para estabelecer a leitura e ter a praça pública como texto, ative-me à observação em diferentes dias e
horários do comportamento de quem a frequenta. O comportamento das pessoas, a apropriação, como
“processo de interiorização das funções psíquicas desenvolvidas ao longo da história social dos homens”
(VIGOTSKY, 2009), mesmo que temporária do espaço público, foram alguns dos focos deste momento em
que a praça me acolheu, como faz com todos que a procura.

Segundo Bakhtin (2002), a leitura se concretiza pela decodificação de signos previamente estabelecidos
entre os elementos de uma sociedade. O autor faz distinção entre signo, como o que compreendemos, é
mutável, histórico; e sinal, “estável e sempre igual a si mesmo”, como algo que é identificado pelas
pessoas. Ler e compreender são grandes desafios, porque nem sempre se está preparado para tal
exercício. Outros fatores podem desviar a atenção. O olhar pode vir predisposto a enxergar apenas o que
salta aos olhos e o invisível pode nunca vir à tona.

Naquele instante em que estava ali, a ágora moderna ganhava um novo sentido, com a presença do
pesquisar que lançava olhar, suas atenções para a subjetividade das ações cotidianas na tentativa de
tornar visível o que nem sempre todos é percebido. O texto ofertado nem sempre é compreendido, pois
nem sempre é lido e, se lido, nem sempre o é da forma adequada, pois cada leitura vem carregada dos
conhecimentos prévios do leitor.

As observações se passaram no final da tarde, instante de transição na vida das pessoas. Para alguns, é
momento de voltar para casa, descansar após um dia de trabalho. Para outros, enquanto a cidade se
prepara para dormir, aquela é hora de ir para uma nova jornada de trabalho. Há aqueles que vão estudar,
outros, se divertirem. Isso pouco importa. A praça pública, seja qual for as intenções ou a ação, está
pronta para receber as pessoas, mesmo que momentaneamente. Essas cenas se repetiram por várias
vezes.

A partir de agora, passo a analisar seis cenas registradas nos períodos da minha estada na praça. São
“retratos” do que assisti durante as observações e demonstram como as pessoas se apropriam do espaço
público. Cada cena tem um título, seguido da descrição da cena e da respectiva análise.

Cena 1: Marcas do Estado

A imagem retratada refere-se a dois marcos instalados na praça. Em primeiro plano está um artefato de
concreto, com medida aproximada de 2 metros de altura por 90 centímetros de largura e faz referência ao
Sistema de Esgoto Sanitário. O segundo artefato, em segundo plano, com medidas semelhantes, alia o
tradicional ao moderno - concreto e o aço inox - e traz informações sobre a denominação da praça pública,
uma pequena referência ao pioneiro que empresta seu nome ao lugar e a data da revitalização. Ambas
estão num canteiro, sob a sombra de cinco árvores de grande porte.

A presença do Estado na vida do cidadão é lembrada em momentos bem definidos: na cobrança de
tributos ou nas marcas estáticas usadas para demarcar seus feitos. Não é à toa que se utiliza a praça para
fincar estes marcos. Ao colocar o marco na praça o que se espera é que a obra de implantação do Sistema
de Esgoto Sanitário na cidade, realizada pelo Governo do Estado, seja lembrada pela população que uma
parte do tributo voltou em forma de obra, uma obra que não é vista. Rede de esgoto, canos, manilhas,
ficam sob a terra e nunca são vistos e dessa forma não pode se associada a determinado governante.
Como o que não é visto, não é lembrado, o marco resolve essa equação.
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Chama a atenção a presença as marcas deixadas pelas pessoas nessa peça, numa clara forma de
apropriação do que é público. O marco apresenta uma pichação com as iniciais CV, em preto,
provavelmente em alusão a uma facção criminosa, mostra que a presença do Estado é contestada. A
pichação, como um ato de rebeldia, para alguns, de arte para seus autores, utiliza-se de espaços públicos
para se manifestar, como forma de se mostrar, de ser vista, de oferecer seu texto à leitura das pessoas.

Cena 2: Conduza-me

A cena 2 traz uma visa panorâmica da praça, a partir do cruzamento de duas ruas. É possível ver uma
mãe que cruza a praça conduzindo pelas mãos uma filha pequena, com cerca de 2 a 3 anos. Elas passam
sobre o canteiro como quem estivessem fazendo um novo trajeto. Na cena, outras pessoas também
circulam pela praça e não há ninguém fazendo atividade física nos equipamentos disponíveis na praça.
Pessoas sentadas nos bancos esperam ônibus; ouve-se o intenso barulho dos veículos que passam na
avenida, sons de aceleração e de frenagem, num ritmo ditado por um semáforo que controla o trânsito.

Registrada no final da tarde do dia 26 de maio de 2013, a cena mostra uma movimentação típica na
praça. A mãe conduz a filha pelas mãos como quem guia para um lugar determinado. Suas passadas
firmes, seu destino definido, seu trajeto traçado não é mudado nem pela presença do canteiro com um
gramado e pequenos arbustos, onde comumente não é permitido pisar. Não se vê placas indicando a
proibição de se pisar na grama. Sem limitações, naquele momento, a posse da praça e de seus
equipamentos é total. Nada a faz mudar de direção, confirmando uma tese de que o brasileiro anda em
linhas retas.

Alguns urbanistas e arquitetos sugerem que a praça, antes de receber o projeto urbanístico, deve ser
apropriada pelas pessoas ao ponto de elas definirem, pelo uso, o local e a direção de cada passagem. Na
imagem, a senhora e sua filha confirmam que não houve o devido cuidado em deixar as pessoas definirem
o sentido e a direção das áreas de trânsito. Assim, ela mostra o caminho: para a filha e para quem mais
quiser ver.

Cena 3: Passadas largas

Trata-se de uma de uma senhora que atravessa uma quadra de basquete, localizada numa das
extremidades da praça. Ela carrega duas sacolas de compras. Ao fundo, o parque infantil, um poste
central de iluminação, do lado esquerdo, vários bancos sob um conjunto de cinco árvores de grande porte;
do lado direito, o final da praça, próximo ao muro que a separa das casas e de dois estabelecimentos
comerciais; céu azul, dia por findar. Não há mais ninguém na cena.

Na praça, chama a atenção para uma meia quadra de basquete, disposta com uma cesta. No país do
futebol, o que leva um gestor público a erguer uma parte da estrutura para a prática de um esporte que
não tem apelo popular no Brasil Adequação do espaço a um esporte que não precisa de tanto espaço, ao
mesmo tempo em que, não tendo tantos adeptos, a oferta do espaço pode ajudar a mudar esse
panorama. Quem sabe

No entanto, o que chama a atenção é a invisibilidade que este equipamento apresenta no momento. Uma
senhora atravessa a quadra. A praça, também como um lugar de passagem, é apropriada por esta
senhora em sua totalidade. É final de tarde, e ela carrega compras. Um jantar especial Ou simplesmente o
lanche da noite Nada disso importa. O que interessa são as passadas firmes, convictas, direção definida. A
praça fica para trás, à espera do próximo transeunte. Pronta para garantir o direito de ir e vir.

Cena 4: Absorto versus atento

A cena mostra dois rapazes, de costas para o observador, sentados em dois bancos distintos. Um, que
momentos antes passeava de bicicleta pela praça, manuseia o aparelho de telefone celular, enquanto o
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outro observa à sua esquerda a movimentação dos ônibus que passam pela avenida. O segundo tem
consigo uma bolsa de viagem. A cena ocorre próximo aos equipamentos para prática de atividades físicas
e sob duas grandes árvores.

Na cena 4, absorto, um cidadão está sentado num dos bancos da praça. Recosta sua bicicleta e começa a
“ler” seu aparelho de telefone celular, aqui encoberto pelo próprio cidadão. É autor de seu próprio texto,
concentra todas as suas atenções naquele aparelho de comunicação instantânea, aparelho que precisa da
ação de outro para que o texto complete sua função. O texto vem sem esperar. É preciso que do outro
lado, alguém acione teclas. Que as ondas magnéticas sejam emitidas e depois captadas. Atende-se,
abre-se a caixa de mensagem, e o texto se completa, chegou a seu destino, cumpriu com sua função
primordial: ser consumido, degustado, deglutido, recebido, entendido.

Momentos antes, o outro cidadão ao lado, de camisa branca, de algum time de futebol (Internacional,
Flamengo) também “lia” seu aparelho de telefone celular. Estava ali há mais tempo. A bolsa de lado
aponta que é um viajante, e está de partida. Espera pelo próximo ônibus que o conduzirá a seu destino. A
praça, solidária, aguarda com ele a condução que levará seu companheiro para um lugar distante o
suficiente para que a praça o perca de vista.

Cena 5: Vai e vem ao sabor do vento

Na cena 5, duas crianças brincam, cada, num balanço. O brinquedo está numa área cercada por tela e
estrutura de ferro com mais ou menos um metro e meio de altura. Junto com ele, outros brinquedos estão
disponíveis para as crianças: escorregadores, túneis, passagens elevadas e pequenas casas feitas de fibra.
A área dos brinquedos ocupa aproximadamente um quinto da área da praça e é bastante frequentada,
principalmente no início da manhã, com a temperatura mais amena, e no final da tarde, quando o sol
começa a se esconder.

Na área reservada aos brinquedos, as duas crianças se divertiam e se apropriavam daquele espaço para
brincar. Era a total leveza do ser. Jogadas ao sabor do vento, elas iam e vinham num pêndulo divertido e
agradável. Suas forças, suas atenções estavam voltadas para aquele momento, o do lazer, da diversão. As
duas, sozinhas, habitavam, naquele momento, um mundo só delas. A praça, os brinquedos, tudo estava à
disposição das vontades daquelas crianças que estavam ali. Parecia algo planejado. Num instante estavam
no brinquedo, balançavam um pouco e imediatamente corriam para o escorregador. Passadas firmes,
apressadas, sorrisos, gargalhadas, força física para superar as escadas, posicionar o corpo e soltá-lo ao
sabor da gravidade. Atrito, escorregador, vento, felicidade, areia, parada brusca. E tudo recomeça...

Lembro-me da infância. Não havia balanço tão sofisticado. Era uma corda amarrada a um galho forte de
uma árvore, firme o suficiente para suportar o peso de quem fosse balançar. Ela descia até a altura dos
joelhos e era amarrada no meio de uma madeira cilíndrica (geralmente um galho de árvore de mais um
menos 45 centímetros de comprimento). Sentava naquele suporte e a força e a gravidade faziam o
restante. Ao ver as duas crianças, senti também o vento bater no meu rosto.

Cena 6: Alguns vão, outro fica.

A cena se passa abrigada à sombra das árvores de grande porte que estão na praça e ofertam um lugar
aprazível. Um senhor, aparentemente na faixa dos 50 anos, está há horas sentado no banco da praça ao
lado dos equipamentos para a prática esportiva. Ele se alimenta. A seu lado, algumas sacolas com seus
pertences. Várias pessoas que transitam pela praça mal o enxergam. Era como se ele não estivesse ali,
como se fosse invisível.

Está é a cena mais emblemática nos dias em que a praça também me acolheu. Durante o tempo de
observação, de aproximadamente uma hora, a cena de um cidadão chamou-me a atenção. Ele estava
sentado sob a sombra de um conjunto de cinco árvores, enquanto se alimentava. Trazia consigo uma
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mochila plástica com roupas e algumas sacolas de supermercado. Aquele espaço era seu lar, mesmo que
temporário. A praça ganha uma nova função. Serve de abrigo e de proteção para quem, aparentemente,
não tem para onde ir. Suas roupas quase maltrapilhas e a barba por fazer denotam falta de cuidados com
a higiene pessoal.

Mesmo contrastante com as pessoas que circulavam e com o cenário que a praça proporcionava, ele não
era motivo de alerta para os demais. Era como se ele não incomodasse, não oferecesse perigo. Quem
sabe, nem mesmo fosse percebido pelas pessoas Era como se ele fizesse parte da paisagem natural, que
estivesse enraizado naquele lugar.

Aquele homem, naquele momento, era senhor do pequeno espaço que ocupava temporariamente. O local
era o lar , o local seguro, longe das amarguras da vida, perto de outros, mesmo que esses outros nem
dessem conta da sua existência.

Considerações finais

Percebi, no processo de observação as inúmeras possibilidades de leitura, tendo a praça como texto
principal. Possibilidades de leitura que são as formas como as pessoas se apropriam do espaço público:
para brincar, para contemplar, para descansar, praticar atividades físicas, como lugar de passagem ou
como lar temporário.

A praça do presente, reservada pelo Poder Público para local de convivência, é resultado da evolução
natural da ágora grega, carrega as marcas do tempo, ganha novos equipamentos para manter o mesmo
objetivo de antes: atrair as pessoas e ser um referencial, nem que seja transitório.

Ela continua a receber as marcas do Estado para que seus governantes e seus feitos sejam lembrados. É
também o refúgio de muitos e é um potencial palco de manifestações culturais, ponto de vivência do
cotidiano.

A praça cumpre com seu papel: reserva lugares para quem quiser usufruir-se dela. Lugares sob as
árvores, protegidos do sol, ou lugares ao sol, ponto de parada de ônibus que levam e trazem as pessoas,
caminhos livres para o transeunte que passa muitas vezes despercebido.

A praça oferece seu texto a todo instante para ser lido. Como outros, este texto quase sempre passa
incólume. É invisível na urbis cada vez mais apressada, cada vez menos lida.

O processo evolutivo da praça, suas novas significações, seus novos sentidos reforçam minhas convicções.
Sou mais a praça renascentista de Bakhtin: a dos “dias de festa e de feira”.

Notas

1 - Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Educação da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, Campus de Francisco Beltrão. Área de concentração: Educação. Linha de pesquisa:
Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria dos
Santos Marques (2012). Integrante do Grupo de Estudos Etno-culturais, da Unioeste/Francisco Beltrão.
Especialista em Gestão Cultural e Patrimônio Histórico (2010); em Comunicação, Sociedade e Mercado
(2006), ambos pelo UNILESTE/MG, e em Língua Portuguesa (1999), pela FAFIC/MG. Graduado em Letras
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga/MG - FAFIC (1997). E-mail:
aniltonreis@gmail.com

2 - No decorrer de sua obra, ora Bakhtin refere-se a texto, ora a enunciado como tendo o mesmo sentido
e significado.
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