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RESUMO 

 

A história do homem sempre esteve ligado à morfologia da cidade, onde a vinculação entre 
forma e memória garantiu aos mesmos se relacionarem com espaço construído. Ainda hoje 
é indiscutível negar o poder que as imagens da cidade exercem sobre as pessoas, no qual 
possibilitam uma série de construção de olhares, ideias e discursos. Esta pesquisa 
preocupada com uma modernização avassaladora da paisagem urbana da cidade de Macapá 
nos últimos anos que veem perdendo seu patrimônio cultural edificado e espaços urbanos. 
Resolveu influenciado por esse contexto, estudar as transformações visuais ocorridas no 
espaço urbano das duas mais antigas praças históricas da cidade de Macapá. O objetivo se 
focou no conhecimento das visualidades das praças e relação destas com as memórias 
existentes dos sujeitos entrevistados que sempre interagiram com o lugar. Partindo do 
objetivo do estudo, a escolha metodológica adentrou pelos caminhos da pesquisa qualitativa 
e exploratória, com abordagens metodológicas da pesquisa bibliográfica e documental, além 
de abordagens multidisciplinares, que estimularam o diálogo entre o ensino de arte e áreas 
do conhecimento como a cultura visual, arquitetura, etc. Além das referências históricas, 
culturais, sociais, políticas e imagéticas sobre as praças, utilizou-se de entrevistas para 
explorar as memórias e lembranças dos entrevistados. Por fim, o estudo ancorado nos 
princípios da educação da cultura visual, oportunizando se pensar num currículo diferente, 
valorizando os saberes associados à vida que não se limitam apenas ao espaço da sala de 
aula.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Praça. Visualidade. Memória 
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RESUMEN 

 

A historia de la casa siempre en la morfología de la ciudad, donde una vinculación entre la 

forma y la memoria garantizada a los mismos se relacionan con el espacio construido. 

Todavía hoy no se puede negar el poder que como imágenes de la ciudad sobre las personas, 

no hay posibilidad de una serie de construcción de olhares, ideias y discursos. Esta búsqueda 

se relacionó con una modernización de la arquitectura urbana de la ciudad de Macapá en los 

años pasados que perdieron su patrimonio cultural edificado y los espacios urbanos. 

Resolveu influenciado por este contexto, estudiar como transformaciones visuais, no ocurrió 

en el espacio urbano de las dos últimas antigüedades históricas de la ciudad de Macapá. O 

objetivo se foca no hay conocimiento de las visuales de las prácticas y las relaciones como las 

memorias existentes de los sujetos entrevistados que siempre interagir con el lugar. Partindo 

del objetivo del estudio, un método metodológico para los estudios de investigación 

cualitativa y exploratoria, con abordajes metodológicos de la investigación bibliográfica y 

documental, además de abordajes multidisciplinares, arquitectura, etc. Además de las 

referencias históricas, culturales, sociales, políticas y imagéticas sobre las prácticas, utilizou-

se de entrevistas para explorar como memórias y lembranças de los entrevistados. Por 

último, el estudio de los antecedentes de la educación de la cultura visual, la oportunidad de 

pensar en un currículo diferente, la valorización de los conocimientos asociados a la vida que 

no se limita sólo al espacio de la sala de aula.    

 

PALABRAS CLAVE: Plaza. La visualidad. Memoria. 
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1 TRILHANDO OS CAMINHOS PERCORRIDOS... 

 

Esta pesquisa partiu de minhas experiências e envolvimento com estudos 

anteriores atrelados ao Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas1, no qual meu foco 

direcionava-se às análises das transformações visuais da cidade de Macapá.  Um 

interesse surgido a partir de junho de 2000, quando cheguei a Macapá e me 

depararei com uma paisagem urbana impactante e bastante diferente da realidade 

que tinha vivido em João Pessoa – PB, encontrando uma cidade de ruas largas, muitas 

sem pavimentação, grandes praças, bairros sem fronteiras bem definidas, onde 

luxuosas casas de alvenarias dividiam espaço lado a lado com casinhas de madeiras 

simples e bem antigas, moradias coloniais, modernas e contemporâneas todas 

convivendo de forma harmoniosa.  

Essa inquietação inicial foi importante e marcante para que essa temática se 

transformasse em fonte de pesquisa e fosse incorporada às aulas de fotografia que 

ministrava no curso de artes visuais da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. 

Assim, ora como professor, ora como espectador e fotógrafo fui perambulando pelo 

cotidiano da cidade com a minha máquina fotográfica a registrar as paisagens, ruas e 

os vários olhares.  

Entretanto, durante esses meus primeiros anos de adaptação à paisagem 

tucuju2, a cidade iniciou um intenso processo de crescimento urbano e populacional, 

que aliado a uma poderosa especulação imobiliária fez com que grande parte 

patrimônio cultural edificado e urbano presente na área central da cidade de Macapá 

começasse a sofrer grandes alterações e perdas. Durante esse processo, importantes 

imóveis de valor simbólicos para os cidadãos foram vendidos, reformados ou 

simplesmente demolidos, deixando lacunas na memória coletiva da cidade 

(CANTUÁRIA, SILVA, CANTUÁRIA, 2014). 
                                                           
1 O Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas é ligado a Universidade Federal do Amapá,  
2 Província dos Tucuju foi uma das primeiras denominações dadas à região de Macapá no século XVII, por causa 
da presença dos índios Tucujus. 
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A percepção desse contexto transformador que começou a modificar o 

cenário urbano de Macapá e tendo a consciência da fragilidade de um sistema 

público que protegesse esses importantes bens culturais, motivou-me a registrar 

essas transformações e modificações ocorridas na paisagem urbana de Macapá. Esse 

envolvimento com a pesquisa sobre a cidade permitiu-me no ano de 2009, ser 

convidado para coordenar a equipe de campo que fez o mapeamento fotográfico da 

cidade para o Inventário de Conhecimento dos Bens Imóveis da Cidade de Macapá – 

PICBI, uma iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN-

AP e realizado pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e História da 

UNIFAP. Essa experiência me possibilitou adentrar ainda mais nas questões visuais da 

paisagem urbana da cidade de Macapá e em parceria com a profa. Ms. Eloane 

Cantuária do curso de Arquitetura Urbanismo, direcionar o foco de nossas pesquisas 

nos estudos do patrimônio cultural do Amapá. Tais ações permitiram surgir dois 

projetos de pesquisas na Universidade Federal do Amapá: Lugares de Memória: 

Arquitetura e Imagens como Resgate da História das Cidades e do Patrimônio Cultural 

do Amapá (2010-2012) e Memórias Urbanas: os Lugares, a Arquitetura e a 

Preservação do Patrimônio do Amapá (desde 2013). 

Inserida dentro desse contexto, esta dissertação surgiu atrelada a essa 

necessidade pessoal de realizar uma pesquisa que pautasse sobre a paisagem 

imagética de Macapá, algo intimamente ligado às impressões das transformações 

visuais que a cidade atravessa nos últimos anos. 

Tendo a consciência da complexidade que demandaria um estudo sobre a 

cidade de Macapá e levando em conta o tempo limitado para o desenvolvimento da 

pesquisa para o mestrado, delimitei o foco da pesquisa para uma investigação sobre 

duas praças centenárias no centro histórico da cidade de Macapá: a Praça Barão do 

Rio Branco e a Praça Veiga Cabral.  Esses espaços são as primeiras praças projetadas 

da cidade de Macapá, tendo suas origens ligadas ao período colonial do final do 

século XVIII, sendo inauguradas na fundação da Vila de São José de Macapá, em 
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1758. A escolha das praças deu-se também, porque apesar de passados 238 anos de 

suas implantações, embora tenham suas funções e formas originais alteradas, estas 

resistiram à passagem do tempo e tornaram-se verdadeiras memórias coletivas dos 

cidadãos macapaenses.  

Assim, com base nesse recorte, esse estudo estabeleceu questionar como 

direcionamento principal da pesquisa: Quais são as visualidades construídas das 

Praças Veiga Cabral e Barão do Rio Branco e a sua relação com as memórias 

existentes nestes lugares a partir dos relatos dos sujeitos que interagiram com estes 

espaços? 

Para isso, a pesquisa traçou como objetivo geral conhecer as visualidades 

sistematizadas historicamente das praças e relaciona-las com as memórias existentes 

a partir da ótica dos sujeitos que interagiram com estes lugares e seus entornos. Para 

chegar a esse resultado pretendido, delimitei alguns objetivos específicos de cunho 

exploratórios para o trabalho como:  

- Levantar imagens, mapas, documentos e fatos da memória dos espaços 

pesquisados e do seu entorno; 

- Identificar as principais transformações visuais ocorridas na configuração da 

paisagem urbanas das praças e do seu entorno; 

- Descobrir os modos de produção, circulação e legitimação das narrativas 

visuais sobre a paisagem das praças e seu entorno; 

- Conhecer as memórias e trajetórias de vida dos sujeitos participantes da 

pesquisa com as praças e seu entorno. 

Com base nestas questões apresentadas este trabalho foi estruturado na 

imagem das praças amapaenses como fonte principal de informação e entendimento. 

Sob esse ponto de vista, este estudo buscou fazer uso de apropriações dos estudos 

da cultura visual, onde Martins (2017, p. 1361) nos diz que hoje são as imagens que 
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contam “história de vida, de aspirações, fracassos e discriminações que muitas vezes 

nossos olhos não são capazes de ver e ouvir”. Para o autor, essa característica faz 

com que se evidencie que atualmente à experiência humana cotidiana se liga cada 

vez mais ao visual e a visualidade, reforçando que as imagens não só transformam o 

mundo, mas influenciam na construção da sua realidade social. 

Segundo as ideias de Martins e Tourinho (2012, p.11) é preciso atenta que 

“buscar compreender as culturas das imagens de nosso tempo pode abrir caminho 

para entender a sociedade em que vivemos, suas contradições, seus conflitos, seus 

dilemas educacionais, e, sobretudo, seus medos, esperanças e utopias”. Essa 

condição permite que enquanto área de estudo, a utilização da cultura visual nesse 

trabalho envereda-se por “analisar e interpretar a riqueza de experiências visuais 

(multimediadas) em uma dada cultura, bem como suas práticas visuais: as interações 

entre observadores e aquilo que é observado.” (TAVIN, 2009, p. 226). 

Assim, o apoio da cultura visual atuará como “um ponto de encontro entre o 

que seria um olhar cultural (visualidade) e as práticas de subjetividade que se 

vinculam.” (HERNÀNDEZ, 2013, p. 83). 

Nessa perspectiva, Nascimento (2011, p. 213) enfatiza que é preciso 

confrontar os diferentes modos de ver, dizer, pensar e fazer veiculados as imagens do 

nosso tempo, aprendendo a questionar as interpretações existentes, mas “atentando 

para as condições históricas que contribuíram para tornar uma determinada 

afirmação aceitável, e criar possibilidades para que outras possam surgir...”. Para ele, 

não se pode a partir da cultura visual compreender os objetos e as imagens com 

intuito de desencadear processos de familiarização artística ou cultural, “mas gerar 

desconfianças interpretativas na maneira como estamos acostumados a ver, pensar, 

fazer e dizer.” (NASCIMENTO, 2011, p. 214).  

Com base nesse breve marco teórico traçado, que o direcionamento da 

investigação se apropriando de princípios da cultura visual buscou a análise das 
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visualidades que historicamente foram construídas sobre as praças. Paralelamente 

possibilitou também com a importância dada à imagem como peça fundamental da 

pesquisa, evidenciar um olhar sobre a cultura, a sociedade, os grupos e os indivíduos 

que interagiram nesse processo construção de visualidades e memórias. Essas 

questões levou o estudo a se aproximar da Antropologia Urbana, que remetem ao 

olhar, o ouvir e o escrever como estratégias de coleta de dados. No entanto, dada a 

proximidade com as imagens, acrescento ainda na investigação a contribuição dos 

estudos de Rocha e Eckert (2003) sobre a etnografia de rua, que defendem a 

utilização da fotografia e do fotografar como outro elemento questionador e de 

coleta de dados. 

Deste modo, levando em considerações a natureza da investigação e dos 

objetivos propostos, esse estudo se enveredou pelos caminhos da pesquisa 

qualitativa e exploratória. A escolha pelo método qualitativo envolveu a relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, no “vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.” 

(SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). É importante lembrar, que os conceitos ligados aos 

estudos da visualidade e da memória possuem um enfoque estritamente atrelado a 

aspectos psicológicos não quantificáveis, como análise de ideias, sentimentos, 

emoções, expectativas, valores, etc. 

Já a opção pela abordagem exploratória se deu por esta proporcionar uma 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Esse tipo 

de pesquisa geralmente envolvem o levantamento bibliográfico e as entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema (GIL, 2002, p. 41).  

Assim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa sintetizou 

ações em revisões bibliográficas sobre as praças, cultura visual, visualidades, 

memórias, antropologia e etnografia. Na pesquisa de campo, além da pesquisa nas 

mídias sociais, se enveredou em várias instituições públicas e privadas para análise e 

seleção de materiais fotográficos e documentais; fez incursões aos espaços das 
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Praças Veiga Cabral e Barão do Rio Branco com intuito de propiciar experiências 

sensíveis e gerar material documental e visual para o estudo; recorreu a entrevistas 

para interpretar atitudes, opiniões, comportamentos e circunstâncias que foram 

vivenciadas e ajudaram na formação das visualidades construídas sobre as praças. 

Atento também que por essa dissertação trabalhar com conceitos ligados a 

visualidade e a memória, duas temáticas com entendimentos bastante complexos e 

divergentes. Esclareço que nessa pesquisa adotarei o conceito de memória defendido 

por Simson (2003, p.14), como “a capacidade humana de reter fatos e experiências 

do passado e retransmiti-los às novas gerações através de diferentes suportes 

empíricos (voz, música, imagem, textos etc.).”. Um enfoque que corrobora com a 

forma de utilização das imagens no trabalho, que enveredou pela memória social, 

ligada à formação do sentimento de identidade individual e coletiva, que retrata, 

ressignifica e recontextualiza a ação social do olhar. 

Saliento ainda, que nesta dissertação ao aceitar que o conceito de visualidade 

está voltado para as interpretações visuais construídas historicamente pelos sujeitos 

em diferentes épocas, ou enquanto regimes de enunciação visual ou os modos como 

passamos a ver, pensar, dizer e fazer de determinada maneira e não de outra. 

(NASCIMENTO, 2011, p. 215). Defino também que o conceito de memória já adotado, 

está embutido nesse processo de interpretação da visualidade, pois se tratar de um 

mergulho nas questões do que se é tornado visível e nas suas relações diretas para 

com quem vê, o que é visto e como é visto,  

Outra questão a ser destacada é que através da análise dos processos de 

interação das pessoas com as Praças Veiga Cabral e Barão do Rio Branco, defendo 

que os “lugares, objetos e eventos são significantes estéticas, visualmente 

carregados, que têm o poder de informar, alterar desejos e educar de maneira visual 

tão bem quanto a arte erudita, ou até melhor, em alguns casos.” (SMITH-SHANK, 

2009, p. 262). 
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Nesse sentido, comungo com Possamai (2011, p. 2977) que destaca que é 

preciso compreender a cidade como um artefato e uma imagem. Sendo necessário 

ver a cidade como um universo rico de formas e coisas para serem refletidas, e que 

está nossa espera e disposição com todos os seus elementos, sejam ruas, praças, 

monumentos, etc. Um verdadeiro “caleidoscópio de imagens, cores e sons” que 

precisa ser vivenciado por educadores e educandos com intuito de melhor conhecê-

la. 

No caso deste trabalho, ao enxergar as praças Veiga Cabral e Barão do Rio 

Branco como imagens e como cenário de uma cultura visual urbana, permitirei 

adentrar nas visualidades construídas em determinados contextos históricos e 

culturais, bem como, abri-las para o entendimento de “repertórios originados a partir 

dos sistemas visuais vigentes.”. (POSSAMAI, 2011, p. 2977). 

Esse pensamento comunga com os estudos de Nascimento (2011, p. 220) que 

através da Educação da Cultura Visual defende que é preciso se pensar uma escola e 

um currículo de modo diferente. Numa perspectiva que possibilite aberturas ou 

novos percursos para mudanças no processo educacional no qual apenas 

“professores escolhem os saberes a serem ensinados e aprendidos sem consultar ou 

dialogar com os aprendizes.” (NASCIMENTO, 2011, p. 222). 

Esse ponto de vista direciona o entendimento que o ensino e a aprendizagem 

não podem se restringir somente ao contexto escolar, mas numa valorização de 

saberes associados da vida, onde as “imagens de vários tipos, quer estejam dentro, 

quer estejam fora do contexto escolar, podem ser vistas como modalidades de 

currículos, de percursos que nos fazem pensar, ver, agir e dizer de um determinado 

modo e não de outro.” (NASCIMENTO, 2011, p. 221).  

Destaco dessa maneira, que não existe um local especifico para se ensinar ou 

se aprender. Qualquer lugar pode possibilitar um campo de conhecimento que no 
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caso das praças aqui estudadas, estas propiciaram uma excelente meio de gerar 

novos  processos de significações para o conhecimento da sociedade amapaense.  

Para alcançar tais perspectivas, esta pesquisa propôs ao longo do estudo 

enveredar sobre três eixos de investigações neste trabalho:  

No primeiro capítulo, trago um olhar sobre a cidade de Macapá e suas 

praças, uma abordagem histórico-cultural com intenção situar o leitor ao lugar de 

onde se está falando, exaltando algumas mudanças ocorridas na paisagem 

macapaense e de suas praças.   

No segundo capítulo, o intuito foi re-contar a história das praças a partir da 

memórias construídas no lugar pelos próprios sujeitos da pesquisa. Memórias estas 

impregnadas nas experiências visuais que marcaram as vidas dos sujeitos 

entrevistados nestes locais, focando também nas visualidades que moldaram e 

condicionaram a história desses espaços. 

No terceiro capítulo, a investigação tem como foco as praças como objeto do 

olhar. Na construção de uma narrativa fundada na representação das praças como 

palco de visualidades, que atualmente estão em processo de consolidações dos 

modos de  ver e dos processos de ressignificação do lugar pelos entrevistados. 
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2. AS NARRATIVAS SOBRE A CIDADE DE MACAPÁ E AS VISUALIDADES 
CONSTRUIDAS DE SUAS DUAS PRAÇAS 

 

Partindo da ideia de Martins (2009, p. 33) que as narrativas são 

manifestações orais, escritas, sonoras ou visuais que estão relacionadas “a contar 

algo sobre o mundo, sobre a existência, sobre o outro ou sobre si mesmo”. A 

intenção deste primeiro capítulo é direcionar o olhar do leitor para situar o contexto 

onde estão inseridos os objetos de estudo da pesquisa.  

Sendo assim, o foco inicial desse capítulo é apresentar um breve panorama 

atual de Macapá, que por meio de narrativas escritas e imagéticas exponham os 

aspectos importantes sobre questões sociais, culturais, urbanas e naturais da cidade, 

capital do Estado do Amapá. Já em um segundo momento, o olhar especificamente é 

voltado para as visualidades construídas sobre as praças Veiga Cabral e do Barão do 

Rio Branco, estabelecidas a partir do período de surgimento das mesmas.  

É importante destacar, que toda essa trajetória imagética construída para 

esse capítulo introdutório contou especificamente com diversas narrativas escritas e 

visuais disponíveis em arquivos particulares, públicos e de mídias sociais. Nesse 

aspecto, a pesquisa envolveu informações visuais encontradas em Blogs, Home 

Pages, Perfis e Fan Pages de pessoas ligadas à história da cidade de Macapá, um 

estudo que desde 2014, estava sendo desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa 

Memórias Urbanas, quando a equipe identificou a importância da visualidade das 

mídias sociais na preservação e divulgação do patrimônio cultural da cidade de 

Macapá. (SILVA; CANTUÁRIA, 2015). 

Dentro do universo de informações visuais pesquisadas e utilizadas nessa 

investigação, destaco nas redes sociais o blog Porta Retrato-Macapá/Amapá de 
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Outrora3 do amapaense João Lázaro que faz referência a divulgação de imagens e 

relatos históricos da memória do Ex-Território Federal do Amapá e das pessoas que 

vivenciaram aquele momento histórico. O Site da Alcinéa4, da Jornalista e poetisa 

Alcinéia Cavalcante que apresenta fotos e relatos que relembram fatos, pessoas, 

momentos e edificações históricas da cidade de Macapá.  

Cito ainda outras fontes importantes que ajudaram na pesquisa como, o 

Repiquete no meio do mundo5 da Jornalista Alcilene Cavalcante; o blog Coisas do 

Amapá6 do jornalista Edgar Rodrigues; o Canto da Amazônia7 do sociólogo Fernando 

Canto; o Arambaé8 do historiador Nilson Montoril; o Amapá, minha amada terra9 e o 

João Silva-Macapá-AP10. Nas redes sociais encontramos ainda Fotografias históricas 

Amapá11 e o Memórias Urbanas12, ligado ao grupo de pesquisa de mesmo nome. 

Lembro ainda, que outras importantes fontes contribuíram para as visualidades desse 

estudo, como o acervo virtual do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, 

os documentos do Museu Joaquim Caetano da Silva e os bancos de jornais antigos da 

Biblioteca Municipal Elcyr Lacerda, os dois últimos em Macapá. 

 

2.1 Um olhar sobre a cidade de Macapá  

A cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, está localizada 

geograficamente na região norte do Brasil, na região sudeste do Estado. O vocábulo 

Macapá é de origem tupi, uma variação de “Macapaba”, que significa lugar de muitas 

bacabas, uma palmeira nativa da região.  

                                                           
3 http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ 
4 http://alcineia.com/ 
5 http://alcineiacavalcante.com.br/ 
6 http://edgar-amapa.blogspot.com.br 
7 http://fernando-canto.blogspot.com.br/ 
8 http://montorilaraujo.blogspot.com.br/ 
9 http://casteloroger.blogspot.com.br/ 
10 http://www.joaosilvaap.com.br/ 
11 https://www.facebook.com/Fotografias-Hist%C3%B3ricas-Amap%C3%A1-249315048526851/?fref=ts 
12 https://www.facebook.com/memoriasurbanas/ 
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Macapá possui como características marcantes ser a única capital brasileira 

cortada pela linha do Equador e banhada pelo grandioso Rio Amazonas (Figura 1).  

Figura 1- Vista da aérea da cidade de Macapá às margens do Rio Amazonas 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em: http://viajeaqui.abril.com.br/estados/br-amapa/fotos 

Estas particularidades permitem que a cidade de Macapá possua um clima 

equatorial quente-úmido com estações de chuvas e secas bem definidas, onde no 

período de dezembro a junho ocorrem muitas chuvas e entre os meses de julho até 

dezembro se inicie o período de estiagem, com temperaturas altas e muita insolação.  

Praticamente toda a cidade de Macapá está inserida em um terreno plano. 

Entretanto, seu território é cortado por vários canais e igarapés que são importantes 

estruturas para a navegação local, controle do nível de água do rio Amazonas e 

escoamento das águas das chuvas. É importante esclarecer que o acesso aos canais e 

igarapés de Macapá só ocorre com a maré cheia (Figura 2).  

Figura 2 - Canal do Igarapé das Mulheres, porta de entrada para vários produtos como frutas, verduras e 
pescados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://tribunaamapaense.blogspot.com.br/2012/11/assoreamento-dos-canais-e-
igarapes-de.html 
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Macapá ainda está estrategicamente inserida na maior das reservas verdes 

do planeta, a Amazônia. E isso propicia a existência de diversas paisagens naturais 

que contrastam com o cenário urbano da cidade atual em plena expansão (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em: Google Imagens. 

Contudo, no tocante ao cenário urbano de Macapá este é composto por 

construções bem ecléticas, formada por diversas edificações marcadas por 

influências coloniais, modernas e contemporâneas, predominando as construções de 

alvenaria. É importante frisar aqui, que apesar do Estado do Amapá se configura 

como um dos mais novos Estados das unidades federativas do Brasil. 

 Para tanto o surgimento do Amapá e de sua capital Macapá está atrelado a 

colonização portuguesa e efetivamente à luta pela defesa e fortalecimento das 

fronteiras no extremo norte do Brasil colônia, “as terras do Cabo Norte13”. Segundo 

os estudos de Delson (1997) as questões que deram origem a Vila de Macapá 

estavam ligadas às reformas político-administrativas desenvolvidas pelo Marquês de 

Pombal, no qual sua concepção entendia que a autoridade real deveria ser ampliada 

pelo aumento do número de vilas e pela sua integração num programa que 

aproveitasse ao máximo as potencialidades dos territórios até então inexplorados. 

Para a autora, nas últimas décadas do século XVIII, além da faixa litorânea, do 

Sul e do Oeste do Brasil, a região Amazônica foi o objetivo principal das reformas 

                                                           

13 Área costeira situada acima da margem norte do rio Amazonas e que historicamente era disputada por 
portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. 
 

Figura 3 -Vistas da cidade de Macapá e suas paisagens naturais e urbanas 
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pombalinas, onde as construções das vilas na Amazônia serviriam como grandes 

linhas de definição territorial e das fronteiras do trono português. Apesar da origem 

de Macapá ter sido marcada pela imponência, após a derrocada do Marquês de 

Pombal, as Terras Tucujus perderam espaço e importância, passando quase 200 de 

inanição e abandono. 

Desta maneira, a imagem atual da capital de Macapá é bastante eclética e 

formada por um rico contraste, um processo moldado principalmente pelas 

transformações ocorridas na paisagem urbana da cidade a partir da metade do século 

XX, que praticamente destruiu todo cenário da antiga cidade colonial e do início dos 

anos de 1900. A Igreja Matriz de São José de Macapá, apesar de bem 

descaracterizada e a grandiosa Fortaleza de São José, maior fortificação da América 

Latina são os dois exemplos mais expressivos que sobreviveram da época colonial 

para contar a história (Figuras 4 e 5). Do período imperial, restou apenas à edificação 

da antiga Intendência de Macapá, de inspiração neoclássica, hoje comporta o Museu 

Histórico do Amapá - Joaquim Caetano da Silva (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Disponível em: 
http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/05/pat
rimonios-do-amapa-igreja-de-sao-jose.html  Foto: 
Rogério Castelo 

Fonte:  Disponível em: 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/fortaleza-
de-sao-jose-de-macapa-podera-concorrer-a-
patrimonio-mundial-da-unesco.ghtml 

Figura 4 - Igreja São José de Macapá Figura 5 – Fortaleza de São José de Macapá 



 

 

 

 

 

 

 

As outras 

macapaense vem do período de criação do Território Federal do Amapá em 1943

com a transformação em

marcam a modernização da 

edificações para o funcionamento do Território Federal e para a implantação do 

Estado do Amapá. Essas novas 

a arquitetura Neocolonial e 

Em um momento posterior, 

modernistas do Brutalismo

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
14 Uso de materiais brutos, sem revestimentos. 

Fonte:  Disponível em: 
http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/conhecen
do-macapa

Fonte:  SECOM – Secretaria de Comunicação 
Governo do Estado 

Figura 7– Grupo Escolar Barão do Rio Branco 
– 1946, a primeira escola de Alvenaria de 

Macapá 

Figura 

 contribuições que ajudaram na constru

macapaense vem do período de criação do Território Federal do Amapá em 1943

transformação em Estado do Amapá em 1988. Estes dois momentos distintos 

marcam a modernização da cidade de Macapá, a partir da construção de

funcionamento do Território Federal e para a implantação do 

as novas edificações acrescentaram aos traços 

Neocolonial e o Art Decó tardio (CANTUÁRIA, SILVA, CANTUÁRIA, 2014

um momento posterior, foi inserido no cenário da cidade o concreto e as linhas 

o Brutalismo14 (Figuras 7 a 10). 

  

                   
Uso de materiais brutos, sem revestimentos.  

:  Disponível em: 
http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/conhecen

macapa-ap-ii-parte/137331 

Secretaria de Comunicação – Fonte:  Disponível em: 
http://www.jornalotabloide.com.br/info/noticia/214
5/deputado_estadual_propoe_a_criacao_do_museu
_de_arte_do_estado_do_amapa.php

Grupo Escolar Barão do Rio Branco 
1946, a primeira escola de Alvenaria de 

Figura 8 – Mercado Central de Macapá 
195- 

Figura 6 – Antiga Intendência de Macapá 
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a construção do cenário 

macapaense vem do período de criação do Território Federal do Amapá em 1943 e 

Estado do Amapá em 1988. Estes dois momentos distintos 

construção de diversas 

funcionamento do Território Federal e para a implantação do 

os traços da cidade antiga 

(CANTUÁRIA, SILVA, CANTUÁRIA, 2014). 

o concreto e as linhas 

Disponível em: 
http://www.jornalotabloide.com.br/info/noticia/214
5/deputado_estadual_propoe_a_criacao_do_museu
_de_arte_do_estado_do_amapa.php 

Mercado Central de Macapá – 
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Entretanto, contrastando com essa paisagem urbana podem ser vista 

também uma grande quantidade de residências em madeira, quer seja em terra 

firme ou em alagados, seja no centro ou na periferia da cidade, suas tipologias 

remetem ainda as primeiras edificações da antiga Macapá (Figura 13). 

Figura 13 – O contraste da paisagem urbana de Macapá 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://realidadeurbanas.blogspot.com.br/2015/12/macapa-capital-menos-segregada-

do.html 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas - 
UNIFAP.  Fotografia: José de Vasconcelos 

Fonte:  Disponível em: 
http://tribunaamapaense.blogspot.com.
br/2013/10/politica-amapaense.html 

Fonte:  Disponível em: 
http://marypaes.blogspot.com.br/2011/03/tea
tro-das-bacabeiras-faz-aniversario.html  

Fonte: Disponível em: 
http://selesnafes.com/2014/12/em-100-
escolas-ferias-so-em-2015/ 

Figura 9 – Colégio Amapaense – 1946 Figura 10 – Teatro das Bacabeiras 

Figura 12 – Secretaria de Infraestrutura Figura 11 - Atual Palácio do Setentrião 
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Ultimamente, o crescimento vertical de Macapá está mudando à paisagem 

da cidade e acrescentando novas perspectivas apreciativas e estéticas a esse cenário 

(Figura 14). Toda essa conjuntura levou a cidade de Macapá durante um bom tempo 

na região norte ficar conhecida como a “cidade joia da Amazônia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.amazoniahoje.com/109102-2/ 

Por fim, podemos destacar assim que: 

Macapá é simples como uma bela moça morena dos tucujus. Espraia-se, plana, 
vigiando dia e noite o desaguar deste lado do Amazonas. Ela tem os ventos que 
vêm do grande mar oceano, brisa que lhe acaricia o corpo e os cabelos compridos. 
Macapá, moça morena de lábios de sol e olhos de chuva. É a capital dos vastos 
territórios que daqui só terminam nas barrancas do Oiapoque, passando por lagos, 
rios, campos, florestas, chapadas, riachos e montanhas. A paisagem humana de sua 
gente, no seu falar cantado, descendo e subindo sempre nos barcos, rio vai e rio 
vem, em demanda das ilhas ou dos pequenos portos, povo ribeirinho que passa o 
tempo navegando. (SARNEY; COSTA, 2009, p. 26) 

 

 

 

Figura 14 – Início da verticalização de Macapá. 
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2.2 Um olhar sobre as visualidades construídas das Praças Veiga Cabral e Barão do 

Rio Branco 

 

Partindo dos estudos de Martins (2017, p. 5) que as imagens hoje são 

responsáveis por contarem a “história de vida, de aspirações, fracassos e 

discriminações que muitas vezes nossos olhos não são capazes de ver e ouvir”. E do 

entendimento de Tavin (2009, p. 227) que através do entendimento da visualidade se 

pode compreender os aspectos da natureza que socialmente é construída da visão, 

bem como, as questões ligadas “à política e a ideologia de práticas visualizadoras 

específicas que podem servir às necessidades de terminadas identidades.”. 

Direciono assim o foco desse subcapítulo para os modos de ver as praças 

através das imagens ficando atento para o olhar “não enquanto percepção mecânica, 

mas para sua dimensão cultural.” (MARTINS, 2007, p. 25). Pois este encaminhamento 

estaria intrinsecamente associado às interações sociais e culturais que as praças 

historicamente estariam veiculadas. 

Atentando para o estudo de Tourinho (2009, p. 146) que os discursos visuais 

fazem concessões aos gostos, aos ideais, aos mercados, aos contextos onde precisam 

ou querem sobreviver. É preciso ter a consciência que dentro desse processo 

interpretativo das imagens, o conhecimento e o poder estão sempre inter-

relacionados. 

Deste modo, é importante destacar que o surgimento das Praças do Barão e 

Veiga Cabral está ligado a fundação da Vila pelos portugueses, no qual, segundo 

Almeida (Apud ARAUJO, 1998, p. 64) a cidade pombalina tinha como premissa uma 

“estrutura imagética articulada não em edifícios ou objetos urbanos particularmente 

significativos, nem em frentes-fachadas particularmente ricas, mas em espaços 

urbanos, espaços-rua, espaços-praça, esses sim carregados de significados, ...”. 



 

Nessa perspectiva, 

implantada em 4 de fevereiro de 1758

urbanismo, simetria e harmonia de perspectiva, se caracterizando como um sinônimo 

de beleza para os padrões da época. 

observação foi à definição de duas grandes praças que compõem o desenho urbano 

da cidade (Figura 15). 

Na Planta da Vila de São José de Macapá, de 1761 

Gaspar João de Gronsfeld, pode

praças, na Praça São Sebastião (hoje Veiga Cabral), 

mapa e a Praça São João (atual Barão do Rio Branco) em destaque com a letra “N”, 

cada uma apresentava as dimensões de 800 x 700 palmos. Essas

superiores a de outras vilas portuguesas da época, que usualmente utilizavam 500 

palmos. Tendo referência que 1 palmo corresponde a 0,2286 metros, as duas grandes 

praças macapaenses possuem cada uma, a dimensão aproximada de 182,88 metros 

de comprimento por 160,02 metros de largura. (Figura 

 

 

 

 

 

 

 

Para Araujo (1998, p. 157

duas grandes praças retangulares, destacava

Figura 15 - Planta da Vila de São José de Macapá de 1761, ao centro do povoamento, as letras M e N, 
respectivamente são as Praças São Sebastião (Veiga Cabral) e a Praça São João (Barão do Rio Branco)

Nessa perspectiva, de acordo com Araújo (1998) a Vila de Macapá, 

de fevereiro de 1758, representou um exemplo de 

urbanismo, simetria e harmonia de perspectiva, se caracterizando como um sinônimo 

de beleza para os padrões da época. Nessa configuração, a primeira e mais marcante 

observação foi à definição de duas grandes praças que compõem o desenho urbano 

Na Planta da Vila de São José de Macapá, de 1761 do Capitão Engenheiro 

Gaspar João de Gronsfeld, pode ser visualizada a importância política do projeto das 

a Praça São Sebastião (hoje Veiga Cabral), representada pela

e a Praça São João (atual Barão do Rio Branco) em destaque com a letra “N”, 

s dimensões de 800 x 700 palmos. Essas 

outras vilas portuguesas da época, que usualmente utilizavam 500 

erência que 1 palmo corresponde a 0,2286 metros, as duas grandes 

praças macapaenses possuem cada uma, a dimensão aproximada de 182,88 metros 

de comprimento por 160,02 metros de largura. (Figura 15). 

Fonte: Araujo (1998, p.165) 

Para Araujo (1998, p. 157-159), o plano urbanístico de Macapá 

praças retangulares, destacava-se como uma experiênci

São José de Macapá de 1761, ao centro do povoamento, as letras M e N, 
respectivamente são as Praças São Sebastião (Veiga Cabral) e a Praça São João (Barão do Rio Branco)
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a Vila de Macapá, 

representou um exemplo de requinte em 

urbanismo, simetria e harmonia de perspectiva, se caracterizando como um sinônimo 

a primeira e mais marcante 

observação foi à definição de duas grandes praças que compõem o desenho urbano 

o Capitão Engenheiro 

ualizada a importância política do projeto das 

representada pela letra “M” no 

e a Praça São João (atual Barão do Rio Branco) em destaque com a letra “N”, 

 dimensões são bem 

outras vilas portuguesas da época, que usualmente utilizavam 500 

erência que 1 palmo corresponde a 0,2286 metros, as duas grandes 

praças macapaenses possuem cada uma, a dimensão aproximada de 182,88 metros 

co de Macapá ao apresentar 

como uma experiência pioneira e 

São José de Macapá de 1761, ao centro do povoamento, as letras M e N, 
respectivamente são as Praças São Sebastião (Veiga Cabral) e a Praça São João (Barão do Rio Branco) 
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grandiosa, que a diferenciou de outras vilas fundadas por Portugal no país, cuja praxe 

era a construção de apenas uma praça central. A implantação dessas duas grandes 

praças para a Vila de Macapá simbolizava a duplicação de sua grandeza e 

importância, que também ficou conhecida como a “Vila do Amazonas” ou a “Vila do 

Equador”. 

Entretanto, ao apreciar com atenção a planta de implantação da Vila de 1761 

(Figura 16), pode-se encontrar outro importante detalhe na implantação das praças 

macapaenses e que vai marcar um novo contexto da visualidade das praças, a 

influência do poder da Igreja.  

Para se entender essa afirmação, é relevante colocar que geralmente nas 

vilas portuguesas fundadas no Brasil colonial, na conformação das praças todos os 

símbolos do poder das vilas, eram mantidos num único espaço: o pelourinho, a Igreja 

e a Casa de Câmara e Cadeia.  No projeto da Vila de Macapá a Praça São Sebastião 

abrigou a Igreja (na cor vermelha) e a Casa de Câmara e Cadeia (na cor amarela). Já a 

Praça São João (na cor rosa) existia apenas o Pelourinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cantuária, 2012. 

Figura 16 - Distribuição dos símbolos de poderes da vila nas praças amapaense 
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Para Araujo (1998, p. 177) isso ocorreu porque o Bispo do Pará, Frei Miguel 

de Bulhões, que praticamente dividia a administração do Estado com o governador 

Mendonça Furtado, dizia que a “polé” disposta em frente da Igreja Matriz 

representava um desrespeito a esta e que deveria ser mudada para outro sítio. Era 

algo “indecoroso” que a procissão do Santíssimo Sacramento, que se fazia todos os 

meses, e várias outras, tivessem de rodear o local de castigo de delinquentes. 

Como essa situação de "nojo" do clero diante do local de castigo não tinha 

uma fácil resolução, pois o pelourinho “continuava sendo símbolo do poder, e 

requeria, inevitavelmente, posição central e privilegiada dentro da estrutura urbana”. 

A atitude conciliatória do governante foi de dispor de praças distintas para as 

diferentes representações.  

Assim, esse entrave foi responsável para estabelece historicamente nesses 

lugares a divisão do espaço religioso e político: na Praça São Sebastião ficou a Igreja, 

a Casa de Câmara e Cadeia e o Açougue. Enquanto na Praça São João ficou apenas o 

Pelourinho. 

Amparado na ideia de Hernàndez (2011, p. 32-33) que as imagens hoje se 

configuram como portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que 

contribuem “para pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como sujeitos.”. 

E dos estudos de Robba e Macedo (2010, p. 18) que explicam que a praça enquanto 

elemento urbano está intimamente ligado às questões sociais, formais e estéticas das 

cidades coloniais, e que não se pode falar sobre as praças sem deixar de perceber a 

influência desse contexto urbano no qual a mesma está inserida.  

Ao analisar a planta de 1759, do engenheiro Thomas Rodrigues da Costa 

(Figura 17), dar para se entender como estrutura da fachada principal da antiga Praça 

São Sebastião, era constituída de um conjunto de edificações que norteavam a 

identidade do lugar, como o Açougue, a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja Matriz 

(ainda com o projeto de duas torres) e a Casa do Vigário.  



40 
 

Nota-se nessa distribuição a Igreja Matriz no centro geométrico do 

quarteirão principal da Praça Veiga Cabral se reforça nesse momento histórico, a 

importância política do Clero na Vila, aspecto visual referendado com a Casa de 

Câmara e Cadeia de um lado, e da Casa do Vigário do outro.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Araújo, 1998. 

É importante lembrar que a localização da antiga Praça São Sebastião em 

frente à Igreja de São José de Macapá, fez com que durante o passar dos anos essa 

proximidade permitiu que ela ficasse conhecida também como Praça da Matriz. 

Assim, indiscutivelmente em si tratando da visualidade da Praça Veiga Cabral, a 

bicentenária Igreja Matriz de São José de Macapá se destaca como a principal 

referência, despontando como o maior ícone do local e sinônimo desse espaço.  

Na figura 18, talvez umas das imagens mais divulgadas e conhecidas 

referentes à Praça Veiga, o enquadramento da imagem e ângulo escolhido evidencia 

a Igreja como símbolo principal da paisagem, o marco principal no centro da vila de 

Macapá, uma herança da tradição religiosa colonial portuguesa. 

Apesar de Robba e Macedo (2010, p. 22) explicarem que o espaço da praça 

colonial era polivalente, um palco de muitas manifestações dos costumes e hábitos 

da população, e que na Praça Veiga Cabral podiam ser encontrados no restante do 

entorno os mais importantes comércios e mais ricas moradias, onde podiam ser 

vistas o uso corriqueiro da antiga praça utilizada como mercado, local de encontro, 

etc. (Figura 19).  

Figura 17 - Planta Iconográfica da fachada principal da Praça da Matriz, 1759 

Açougue Casa Câmara e 
Cadeia 

Igreja Matriz Casa do Vigário 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exaltação da visualidade do poder religioso 

São José praticamente acompanha toda a história 

tema corrente e conservador dessa estrutura ideológica. 

Ao lado da Fortaleza São José

majestoso no entorno da Praça Veiga Cabral é 

local mais utilizado, sendo encontrado p

vários artistas locais. (Figura 20)

 

Figura 18 - Vista da Praça São Sebastião com a Igreja Matriz ao fundo

Figura 

Fonte: Montenegro, 1908. 

 

 

Fonte: Montenegro, 1908. 

A exaltação da visualidade do poder religioso através da imagem da Igreja de 

praticamente acompanha toda a história artística macapaense, sendo um 

tema corrente e conservador dessa estrutura ideológica.  

da Fortaleza São José, a imagem da Igreja Matriz e seu espaço 

majestoso no entorno da Praça Veiga Cabral é com certeza, o imaginário artístico 

sendo encontrado praticamente na maioria 

(Figura 20). 

  

Vista da Praça São Sebastião com a Igreja Matriz ao fundo

Figura 19 - Vistas da Praça São Sebastião – 1908 
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através da imagem da Igreja de 

artística macapaense, sendo um 

da Igreja Matriz e seu espaço 

o imaginário artístico 

a maioria os trabalhos de 

Vista da Praça São Sebastião com a Igreja Matriz ao fundo - 1908 
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Fonte: Disponível em: Google Imagens. 

Na obra Passeio de Moleque (Figura 21) do artista Ronaldo Picanço, nascido e 

criado no entorno da Praça, ele faz menção aos festejos do Marabaixo na Praça Veiga 

Cabral, bem em frente da Igreja Matriz. A celebração do Marabaixo, uma das bases 

da reprodução da cultura popular negra macapaense, as danças ao som das caixas – 

como são chamados os tambores de Marabaixo – marcam o culto ao Divino Espírito 

Santo e à Santíssima Trindade e ocorriam constantemente na frente da Matriz. 

 

- sd 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://ronaldopicanco.com.br/colecoes/ 

Figura 20 - Imagens artísticas da Praça Veiga Cabral e da Igreja da São José 

Figura 21 - Passeios de Moleque - 2007 
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Outra importante citação a visualidade encontrada nos relatos encontrados 

na pesquisa é a Pedra de Manganês, que foi incorporada na Praça Veiga Cabral na 

década de 1960 para representar toda a riqueza desenvolvida no estado a partir da 

descoberta desse minério em terras amapaenses.  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/05/a-pedra-e-praca-veiga-cabral.html 

Numa homenagem ao paraense Francisco Xavier da Veiga Cabral, o 

“Cabralzinho” o mais importante defensor do Amapá contra as invasões francesas, foi 

incorporada em 1974 ao círculo central da praça uma estátua do herói (Figura 23). 

Hoje após a revitalização da praça, ela segue ocupando seu lugar de destaque no 

centro da Veiga Cabral, imponente como o símbolo maior do lugar. 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas  Foto: Eloane Cantuária 

Dada a referência da chegada da estátua de Cabralzinho na Praça Veiga 

Cabral aproveito a oportunidade para que antiga Praça São Sebastião, depois da 

Matriz, passou no ano de 1924, a se chamar Praça Assis de Vasconcelos, numa 

homenagem ao Capitão do Exército Augusto Assis de Vasconcelos (1896-1924), líder 

dos revolucionários do 260 Batalhão de Caçadores do Pará, movimento que ficou 

Figura 22 - Pedra de Manganês no centro da Praça Veiga Cabral – Década de 1960 

Figura 23 - Estátua de Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho – 2013 
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conhecido nacionalmente como a nova revolta tenentista de julho de 1924 

(MONTORIL, 2016). 

Popularmente, acreditava-se que foi durante a urbanização 1966 que teria 

ocorrido à mudança do nome da Praça Assis Vasconcelos para a atual Praça Veiga 

Cabral, pois neste momento ocorreu à demarcação de suas calçadas e alinhamentos 

com as ruas, avenidas e com a Praça Barão do Rio Branco, que já desde os anos de 

1950 já tinha sido realizados obras de urbanização. Porém, isto não ficou 

comprovado nas pesquisas documentais haja em vista forem encontradas várias 

citações em matérias jornalistas a “Praça Veiga Cabral” bem antes disso. Assim, 

oficialmente ficaremos com a data oficial de 4 de maio de 1962, como o dia em que a 

Prefeitura Municipal de Macapá, em publicação impressa no Jornal do Amapá, abriu 

concorrência pública para a construção da Praça Veiga Cabral por meio do Edital 

3/36. 

Assim, voltando para a visualidade da praça, destacam-se ainda outros 

importantes elementos que marcaram o cotidiano da Praça Veiga Cabral, sendo 

referências sempre lembradas no seu universo visual como o velho coreto, o cine 

João XXIII e o antigo campo de futebol (Figura 24).  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br 

Durante a virada do século XIX para o XX, o Brasil sofreu a influência cultural 

exercida pela França e Inglaterra e necessidade do país conectar-se a nova ordem 

social e econômica possibilitou o surgimento de campanhas de modernização, 

salubridade e embelezamento das cidades. Dar-se assim, a transição do modelo de 

Figura 24 - O velho coreto, o cine João XXII e o Campo de Futebol 
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urbanização colonial para um novo modelo de cidade - bela, higiênica e pitoresca – 

no qual também surge uma nova tipologia urbana: a praça ajardinada. (ROBBA; 

MACEDO, 2010, p. 28). 

No caso de Macapá, esta realidade chega a Praça Veiga Cabral por volta do 

ano de 1960, com a necessidade da modernização da cidade. Assim, a antiga praça 

colonial, usada como mercado, religioso, recreação, desfiles militares, etc., perde 

essas funções, e surge uma área destinada à contemplação da natureza e descanso, 

já com calçada pavimentada, sinalização, arborização, iluminação, dentre outros 

elementos estéticos compositivos (Figura 25).  

No entanto, essa influência do processo de transformação urbana necessária 

para modernização da cidade pagou um preço alto para a Praça Veiga Cabral, fazendo 

com que a mesma fosse dividida ao meio por uma importante avenida da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Disponível em: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2012/08/do-fundo-do-bau-rua-candido-
mendespraca.html 

Numa sobreposição sobre a Planta de 1761 (Figura 25), pode ser visto como a 

praça é cortada pela Av. Mário Cruz parando só em frente à Igreja de São José 

(projeção com linhas vermelhas pontilhadas). Essa transformação foi bastante danosa 

para a visualidade do projeto original das duas grandes praças coloniais amapaenses. 

Figura 25 - Praça Veiga Cabral urbanizada, s/d 
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Fonte: À esquerda, Araújo (1998). À direita Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

Contudo, a construção em 1984 no espaço que era destinado as várias 

atividades religiosas e culturais, do Cine Teatro das Bacabeiras impõe uma 

transformação ainda mais abrupta e radical do que o seccionamento das praças. 

Voltando à questão simbólica e estrutural que delimita a visualidade da Praça 

Veiga Cabral é importante frisar que na verdade, o surgimento Teatro das Bacabeiras 

simplesmente não apenas diminui pela metade o espaço da Praça Veiga Cabral, ela 

acrescenta no lugar um monumental prédio moderno todo em concreto armado que 

provoca uma total desarmonia no projeto de simetria das duas praças amapaense. 

Uma nova vista que destoa completamente do entorno da praça ainda com alguns 

exemplares coloniais e art decó (Figura 27). 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://marypaes.blogspot.com.br/2011/03/teatro-das-bacabeiras-faz-aniversario.html 

Figura 26 - Avanços da modernidade na Praça Veiga Cabral 

Figura 27 - Teatro das Bacabeiras e seu entorno – sd 
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Atualmente, observando do alto sua conformação espacial da Praça Veiga 

Cabral, dificilmente um cidadão que transita pelos seus espaços no centro da cidade, 

vai ter a leitura de que esses dois espaços distintos, seriam oriundos de um projeto 

de urbanismo com apenas uma grande praça (Figura 28). 

Por fim, depois de muitos anos esquecida15, a Praça Veiga Cabral 

recentemente passou por um novo período de revitalização, iniciado em dezembro 

de 2015 até a sua reinauguração agora em 24 de junho de 2016. Essa nova 

repaginação foi responsável por toda uma reestruturação da visualidade da Praça 

Veiga Cabral, através do reforço de linhas e formas que acentuam bem o seu desenho 

geométrico (Figura 29).  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: Google Earth – Montagem: José de Vasconcelos SIlva 

 

   Figura 28 – Vista aérea da Praça Veiga Cabral – Setembro 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.alcilenecavalcante.com.br/page/3?c__ 
                                                           
15 A última revitalização da Praça Veiga Cabral foi realizada em 2001. 

Figura 28 – Configurações das quadras da Praça Veiga Cabral – 2015 



 

 

Já no tocante a análise da visualidade da 

iconografia visual e a pesquisa documental comprovaram que durante muito tempo, 

a antiga Praça São João teve suas feições durante muito tempo sem alterações, 

mantendo os seus traços ligados ao largo colonial, configurado numa 

retangular vazia no centro da cidade até o início dos anos de 1940.  

Nesta fotografia rara (Figura 

ser vista esse período transição da Praça São João, 

existem os traços de sua antiga configuração fiel ao espaço largo colonial, com seu 

grande vazio ao centro, percebe

pessoas. Já na fotografia seguinte (Figura 30)

primeiras casas de alven

Administração do Ex-Território.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ://porta-retrato-ap.blogspotcom.br/2016_08_01_archive.html 

 

É importante destacada 

sua co-irmã a Praça Veiga Cabral

registros fotográficos que serviram para contam a sua história. 

encontrou uma quantidade tão expressiva de material visual sobre a 

Rio Branco, dessa forma, com intuito de não prejudicar essa visualidade da praça, 

Figura 29 - Praça São João e a construção das primeiras residências administrativas do Ex

Já no tocante a análise da visualidade da Praça Barão do Rio Branco

iconografia visual e a pesquisa documental comprovaram que durante muito tempo, 

a antiga Praça São João teve suas feições durante muito tempo sem alterações, 

mantendo os seus traços ligados ao largo colonial, configurado numa 

retangular vazia no centro da cidade até o início dos anos de 1940.  

esta fotografia rara (Figura 29) retirada do Jornal do Amapá de 1947, pode 

ser vista esse período transição da Praça São João, onde em primeiro plano ainda 

de sua antiga configuração fiel ao espaço largo colonial, com seu 

, percebe-se na foto que esse era um local de passagem das 

Já na fotografia seguinte (Figura 30) pode ser visualizado os detalhes das 

primeiras casas de alvenaria que foram construídas para os diretores da 

Território. 

ap.blogspotcom.br/2016_08_01_archive.html - Acervo Sebastião Ataide 

É importante destacada também que diferente da realidade encontrada da 

Veiga Cabral, que desde o início do século XX possuiu inúmeros 

ráficos que serviram para contam a sua história. 

encontrou uma quantidade tão expressiva de material visual sobre a 

, dessa forma, com intuito de não prejudicar essa visualidade da praça, 

Praça São João e a construção das primeiras residências administrativas do Ex
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Praça Barão do Rio Branco a 

iconografia visual e a pesquisa documental comprovaram que durante muito tempo, 

a antiga Praça São João teve suas feições durante muito tempo sem alterações, 

mantendo os seus traços ligados ao largo colonial, configurado numa grande área 

retangular vazia no centro da cidade até o início dos anos de 1940.   

) retirada do Jornal do Amapá de 1947, pode 

primeiro plano ainda 

de sua antiga configuração fiel ao espaço largo colonial, com seu 

se na foto que esse era um local de passagem das 

pode ser visualizado os detalhes das 

aria que foram construídas para os diretores da 

Acervo Sebastião Ataide – 

que diferente da realidade encontrada da 

, que desde o início do século XX possuiu inúmeros 

ráficos que serviram para contam a sua história. A pesquisa não 

encontrou uma quantidade tão expressiva de material visual sobre a Praça Barão do 

, dessa forma, com intuito de não prejudicar essa visualidade da praça, 

Praça São João e a construção das primeiras residências administrativas do Ex-Território – 1947 
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justifica-se a utilização de material de resolução visual inferior, dado ao seu caráter 

de ineditismo ou impossibilidade de acesso à fonte original.  

Assim, no caso da Praça Barão do Rio Branco, as primeiras imagens que 

ilustram a história do lugar só aparecem por volta dos anos de 1940, no período que 

ocorre a reformulação urbana que expulsa as famílias negras e pobres da área, para 

dar lugar às transformações que originaram o novo centro administrativo e cívico do 

Ex-Território Federal do Amapá.  

Para Gonçalves (2013, p. 14) um processo de “desterritorialização” que levou 

muitas das famílias negras e pobres estabelecidas em Macapá, principalmente em 

frente da cidade a serem expulsas de suas terras e moradias e removidas para áreas 

periféricas do bairro do Laguinho e da Favela. (Figura 30). Na imagem dar para 

perceber que as famílias negras e de menor poder aquisitivo estavam localizadas nas 

áreas mais nobres da cidade (marcação em vermelho) com suas casas e plantações 

exatamente instaladas ao redor das duas grandes praças e próximo ao Rio Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  – Montagem: José de 
Vasconcelos Silva 

Para Lobato (2015, p. 116-117) tais famílias foram obrigadas a se 

deslocar da área porque não tinham condições de cumprir as exigências do Governo 

Figura 30 - Em vermelho área de interesse do Governo, que foi reita a remoção das famílias. Em azul 
localização das praças no espaço, esquerda Veiga Cabral e na direita Barão do Rio Branco -sd 
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de construir casas novas de alvenaria, pois no local tinha era interesse se tornar-se o 

novo núcleo político-social da cidade de Macapá. Contudo, ele destaca que esse 

processo de transferência dessas famílias foi bastante conflituoso e muito trabalhoso.  

Nos versos dos ladrões16 de Marabaixo17 de Aonde tu vai Rapaz (abaixo), se 

pode visualizar o contexto dessa conturbada mudança, marcada por tensões e 

conflitos para a comunidade negra macapaense, pois se alguns se mostraram tristes e 

descontentes com a saída para o Laguinho e a Favela, já outros demonstravam 

alegria e gratidão em relação ao governo. (LOBATO, 2015, p. 117).  

Aonde tu vai Rapaz 

Aonde tu vai rapaz  
Por estes caminhos sozinhos 
Eu vou fazer a minha morada,  
Lá nos campos do Laguinho (refrão)  
 
Dia primeiro de junho 
Eu não respeito o senhor  
Eu saio gritando “viva!”  
Ao nosso governador  
 
Destelhei a minha casa  
Com a intenção de retelhar 
Se a Santa Ingrácia não fica 
Como a minha há de ficar 
 
Estava na minha casa  
Conversando com companheiro 
Não tenho pena da terra 
Só tenho do meu coqueiro  
 
O Largo de São João  
Já não tem nome de santo 
Hoje ele é reconhecido 
Por Barão do Rio Branco  

 

 

Não sei o que tem o Bruno 
Que anda falando só  
Será possível meu Deus 
Que de mim não tenha dó  
 
A Avenida Getúlio Vargas  
Tá ficando que é um primor 
As casas que foram feitas  
Foi só pra morar doutor  
Estava na minha casa  
Sentada não tava em pé  
O meu amigo chegou  
Cafusa  faz um café  
 
Me peguei com São José  
Padroeiro de Macapá 
Pra Janary e Icoarací  
Não saírem do Amapá  
 
Eu cheguei na tua casa 
Perguntei como passou  
Rapa: eu não tenho casa 
Tu me dá um armador! 

 

                                                           
16 Cânticos executados durante o Marabaixo, no qual um participante “rouba” a “deixa” do outro e, a partir do 
mote roubado, de forma improvisada, compõe-se um novo verso. 
17 Manifestação afrobrasileira amapaense, que reúne canto e dança ao ritmo de tambores artesanais. 
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Nas fotografias abaixo (Figura 31 a 33), datada dos anos de 1940, pouco 

depois da transferência das famílias, pode se perceber a importância estratégica 

dessa área nobre e central da cidade. No detalhe dar para se visualizar a configuração 

da urbanização do novo centro político-administrativo de Macapá, as casas dos 

servidores do Ex-Território (legenda em laranja e verde) que ficavam nas imediações 

da praça e nos lados do Prédio dos Correios (legenda azul); a Casa do Governador 

(legenda salmão); o Ginásio Macapaense (legenda amarela) e a Escola Barão do Rio 

Branco com o Cine Territorial nas suas dependências (legenda roxo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:  https://www.alcinea.com/sem-categoria/macapa-era-assim-7 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ, 1946. 

Figura 31 – Praça São João – 1948 

Figura 32 - A esquerda as casas da vila do IPASE e a direita a Casa do Governador 
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Fonte: TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ, 1946. 

Nesta fotografia aérea (Figura 34) dar para se analisar a visualidade da Praça 

Barão do Rio Branco no período do Ex-Território e notar que assim como ocorreu 

com a Praça Veiga Cabral, o traçado original herdado da antiga Praça São João 

também foi perdida, sendo divida ao meio pela Av. Iracema Carvão Nunes (antiga 

Travessa da Espera) que cruza toda a sua extensão, parando apenas em frente à Casa 

do Governador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  – Montagem: José de 
Vasconcelos Silva 

 

Figura 33 - Construção da primeira escola de alvenaria de Macapá, a Escola Barão do Rio Branco 

Figura 34 - Detalhe da Praça Barão do Rio Branco já com duas secções - sd 
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No tocante a questão relacionada à mudança do nome de Praça São João 

para Praça do Barão do Rio Branco, isto ocorreu no dia 01 de dezembro de 1950, 

quando ela foi reinaugurada, contando com todas as transformações urbanas 

pertinentes a novas necessidades da cidade, com calçadas, iluminação, brinquedos, 

etc. Sugere-se que como a data marcava a comemoração dos 50 anos do Laudo Suíço 

que deu ganho as terras do Amapá na disputa com os franceses, a mudança 

representaria a homenagem do Amapá a esse grande defensor de suas terras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

A partir da Praça Barão do Rio Branco incorporar e acolher toda a 

configuração administrativa do Ex-Território, diferente do teor religioso que sempre 

acompanhou a Praça Veiga Cabral, sua visualidade enveredou-se para o caminho 

associado ao civismo e o lugar cativo dos estudantes. Assim a praça tornou-se o lugar 

para abarcar todas as manifestações recreativas e educacionais ligadas ao Governo 

do Ex-Território e dos alunos da Escola Barão do Rio Branco, tornando o espaço para 

o futebol, do recreio, das aulas de educação física, para o lazer e o namoro (Figuras 

36 a 37).  . 

 

 

 

Figura 35 - Aspectos da Escola Barão  – 1969 
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Fonte: Acervo do Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013_07_01_archive.html. Acervo: Paulo Tarso Barros. 

No entanto, do mesmo modo como ocorreu na Praça Veiga Cabral que 

foi arborizada por volta dos anos de 1960, acontece o mesmo processo na Praça do 

Barão e aliado ao crescimento das árvores e a criação de praças esportivas cobertas 

dentro da própria escola, faz com que a função recreativa ligada à escola vai 

gradativamente perdendo espaço para a praça ajardinada. Nas Fotografias abaixo 

Figura 36 - Atividades de educação física na Praça do Barão, ao fundo a Escola Barão do Rio 
Branco  – década de 1950 

Figura 37 - Solenidade de 7 de setembro de 1954 na Praça do Barão do Rio Branco 
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(Figuras 38 e 39), observa-se os primeiros detalhes do surgimento do lazer 

contemplativo, com as árvores e bancos na praça.  

Figura 38 – De dentro da Escola, dar para se ver uma visão geral da Praça Barão do Rio Branco em 1950, com 
o início da arborização, e no fundo na área poliesportiva já se vê o playground e alguns brinquedos. No fundo 

vê-se o prédio do Correios. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Figura 39 – Do ponto de vista do Prédio dos Correios vê-se os estudantes na Praça Barão do Rio Branco, com 
a escola ao fundo - 1963 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/06/praca-barao-do-rio-branco.html  

Outra característica marcante e peculiar que aparece na visualidade da Praça 

do Barão é as menções a prática do lazer esportivo, com a recreação infantil, 

playground e os aparelhos para exercícios para a população (Figura 40 e 41).   
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Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2016/08/foto-memoria-da-educacao-do-
amapa-grupo.html Acervo Juvenal Canto 

 

 

 

 

,  

   

 

 

Fonte: Disponível em: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/10/velhos-e-bons-tempos-da-praca-
barao-do.html 

 

 

 

 

  

Figura 40 - brinquedos da Praça do Barão 

Figura 41 - Detalhe dos equipamentos de exercícios na Frente dos Correios, Praça Barão do Rio Branco – 
sd 
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3 Re-contando a própria história: Memórias e 
lembranças vividas nas Praças Veiga Cabral e 
Barão do Rio Branco   
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3 RE-CONTANDO A HISTÓRIA: RELATOS DE MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS VIVIDAS NAS 
PRAÇAS VEIGA CABRAL E BARÃO DO RIO BRANCO 

 

De acordo com Martins e Martins (2012, p. 5) os relatos e narrativas são 

consideradas manifestações associadas ao “senso comum”, que adentraram quase 

clandestinamente no ambiente acadêmico através da antropologia e da etnografia. E que 

aos poucos, estas práticas de pesquisas foram logo incorporadas e generalizadas entre 

sociólogos, historiadores e educadores. 

Atualmente essas técnicas de relatos orais biográficos são amplamente utilizadas 

como alternativas metodológicas para os estudos qualitativos. Destacando que nesse 

contexto, dificilmente para se desvelar as relações sociais e da cultura contemporâneas, 

alguém pode desprezar o uso de material biográfico em pesquisas empíricas (SANTOS; 

OLIVEIRA; SUSIN, 2014, p. 360).  

Deste modo, com base nos procedimentos da antropologia e da etnologia e nas 

referencias da cultura visual, entendo que para se produzir relatos e narrativas é necessário 

“tratar a vida como história, como interpretação coerente de uma sucessão significativa e 

deliberada de acontecimentos. (...) um ato de generosidade buscando representações 

comuns da existência.” (MARTINS; MARTINS, 2012, p. 5). 

Lembrando que para os autores influenciados pela cultura visual, o olhar 

contemporâneo é decorrente de filtros produzidos pela cultura e pelas trajetórias/histórias 

pessoais. E que o modo de ver através das imagens estaria intrinsecamente associado às 

interações sociais e culturais. 

Ver – como parte da vida (de um aprendizado) cotidiana – e dar sentido ao que 
vemos é uma prática que se aprende de muitas maneiras, a partir de muitas fontes. 
Ao naturalizar certas ideias e valores, nossa história/trajetória cultural vai 
configurando, gradativamente, nosso modo de ver o mundo, ou seja, predispondo-
nos a vê-lo de determinadas maneiras. Mas o ato de ver não acontece num vazio 
cultural; ao contrário, sempre acontece em contexto, e o contexto orienta, 
influencia e/ou transforma o que vemos. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 54). 

A partir desse entendimento, o olhar para o passado possibilitará abrir 

possibilidades para se aventurar a pensar o presente de forma diferente, pois pode se 
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compreender que as imagens mudam de significados quando se muda o entorno ou o 

contexto em que elas são veiculadas. 

Nessa perspectiva, tendo as referências dos estudos de Bosi (1994) que destaca que 

diferente dos mais jovens, que ainda estão muito absorvidos pelo presente, falta-lhes 

experiências para lidar com as lembranças. Utilizarei-me das lembranças dos velhos porque 

estes possuem uma memória social mais contextualizada e definida, resultado destes serem 

protagonistas de um quadro já finalizado e bem delineado no tempo. 

Além disso, para a autora as pessoas maduras adquirem um importante papel no 

grupo social e familiar, e que estas vêm de suas experiências e lembranças. 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 
sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente de seu grupo: nesse 
momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 
lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. 
(BOSI, 1994, p. 63).  

Desta maneira, a função social que o individuo maduro exerceu durante a sua vida 

ocupa uma parte significativa de sua memória na velhice. E a importância desse contato com 

esse tipo de experiência é interessante porque se permite viver a condição dos pesquisados 

sem a possibilidade de retorno à situação anterior.  

Por essa ótica, a pesquisa direcionou a atenção para pessoas maduras que tiveram 

funções concretas ligadas a história e/ou ao entorno das Praças Veiga Cabral e Barão do Rio 

Branco. Esta definição passou por questões levantadas em pesquisas documentais e 

bibliográficas, bem como, por meio de conversas informais com pessoas ligadas ao Museu 

Histórico Joaquim Caetano da Silva; da Biblioteca Elcir Lacerda; do Conselho de Cultura do 

Município e do Instituto Memorial Amapá. 

Essa sondagem levou-me a um perfil com oito nomes, que após estudar questões 

relacionadas à história de vida, como os vínculos afetivos, culturais e sociais; as experiências 

vivenciadas e também como uma forma de homenagear algumas personalidades ligadas a 

velha guarda, os chamados “pioneiros” que tanto contribuíram pela formação do estado do 

Amapá. Esta lista chegou ao número final de cinco indivíduos:  
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- Maria Zulma Carneiro de Souza, 82 anos, ex-aluna e professora de educação física 

do colégio do Barão, atleta ligada diretamente ao lazer esportivo ligada a Praça Barão do Rio 

Branco. Catequista e frequentadora fervorosa de cerimônias e atividades religiosas 

realizadas na Praça Veiga Cabral;  

- Francisco Oswaldo Simões Filho, 59 anos, produtor cultural, poeta, radialista, que 

teve sua formação artística teatral no espaço da Praça Barão do Rio Branco. E um boêmio, 

cinéfilo apaixonado pelas atrações da Praça Veiga Cabral; 

- José Figueiredo de Souza, o Savino, 79 anos, ex-aluno e professor de educação 

física do colégio do Barão, atleta ligado a atividades desportivas na Praça Barão do Rio 

Branco. Ex-morador, boêmio e ligado a prática futebolísticas na Praça Veiga Cabral; 

- Alceu Paulo Ramos Filho, 70 anos, ex-aluno da escola do Barão e frequentador da 

Praça do Barão do Rio Branco. Na Praça Veiga Cabral morou na sua vizinhança e teve a vida 

formada no campo de futebol, nas atividades ligado a Igreja Matriz; 

- Alcinéa Maria Cavalcante Costa, 61 anos, escritora, poetisa, professora e 

jornalista, foi uma menina que foi frequentadora assídua das praças, cresceu envolvida nos 

seus cenários: paquerou, namorou e estudou nos seus bancos.   

Passado os encaminhamentos metodológicos referentes à escolha e seleção dos 

participantes, destaco que todas as entrevistas nas Praças Veiga Cabral e Barão do Rio 

Branco aconteceram entre os dias 08 a 24 de janeiro de 2017. Quero frisar que apesar 

dessas entrevistas ocorrerem em janeiro, esse contato com os entrevistados já estava sendo 

realizado antes, através de consultas, conversas informais e telefonemas. A intenção de 

estabelecer previamente esse contato foi uma forma de se criar um contexto de confiança e 

de amizade para com essas pessoas. 

Metodologicamente, a escolha de recorrer às entrevistas para coleta das memórias 

dos sujeitos aconteceu porque nem todos os dados poderiam ser encontrados em registros 

ou fontes documentais. A utilização da entrevista possibilitou a conhecer as experiências dos 

sujeitos, as visões de mundo e recuperar suas trajetórias. 
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Para isso, busquei trabalhar a entrevista atrelada a uma visita pelas praças, neste 

caso, a intenção era a utilização do ambiente como um gatilho para despertar lembranças. 

Pois Maziviero (2007, p.2) coloca que a vinculação entre forma e memória garante aos 

indivíduos a capacidade de caracterizar e atribuir qualidade ao espaço construído, ou seja, 

possibilita ao homem conferir identidade aos lugares. Destaca também que as construções 

são partes importantes nas relações entre as cidades e seus habitantes, pois no momento 

em que a memória é acionada ela serve “para garantir orientação espacial, fazer referência 

a outros lugares visitados ou simplesmente para reavivar lembranças de fatos pessoais ou 

provenientes da história pública que ocorreram naquele espaço garantindo a sensação de 

pertencimento a uma cultura e a um tempo histórico.”  

Influenciado ainda por Certeau (1998, p. 179) que exalta que existe nas caminhadas 

pedestres uma retórica, apresentada como uma série de percursos variáveis assimiláveis a 

“torneios” ou “figuras de estilos”. Assim, tal como existe a arte de “moldar” frases existe 

uma arte equivalente em se moldar percursos, incorporei nessa proposta contar com um 

andar pelas praças.  

Deste modo, a ideia era encontrar com os entrevistados nas praças e sair 

conversando com eles sobre questões mais soltas e informais.  Um aquecimento dentro 

desse encaminhamento que descrevo como um encontro/entrevista para que dependendo 

do entrevistado, solicitava que os mesmos descrevessem a sua própria história de vida.  

Desta forma, explico que esse processo caracterizado como uma 

encontro/entrevista ocorrida no próprio espaço estudado estaria divido nas seguintes 

etapas e direcionadas da seguinte forma:  

1 . Visita ao local – O primeiro passo, este se caracterizou pelo próprio ato de ir até 

as praças, sendo o gatilho para propiciar que experiências ali vividas, que de alguma forma 

ficaram latentes, e seriam então liberadas.  

2 – Narrando vidas – A ideia foi construir um perfil do sujeito através de uma 

conversa, permitindo que o próprio entrevistado conte a sua própria história. Claro que caso 

seja necessário, essas informações poderão ser complementadas por documentos sem 

problemas; 
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3 - Tecendo memórias e interagindo nas praças – Etapa que a intenção foi ter 

noção do envolvimento do sujeito com o lugar, e sem fazer colocações ou interferências a 

respeito do espaço entender a relação do entrevistado com o lugar (Ficha 01, no anexo).  

4 - Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades nas praças – 

Teoricamente neste momento, os entrevistados já estariam mais solto e sintonizados com o 

lugar, ao serem apresentados a algumas fotografias previamente selecionadas sobre as 

praças, possibilitassem análises mais apuradas sobre esses lugares. Esse encaminhamento 

foi acompanhado por perguntas que nortearam a conversa (Ficha 02, no anexo). 

É importante destacar que a escolha das fotografias foi inspirada na técnica 

chamada de ambiente fotografado, que consiste em apresentar aos sujeitos uma série de 

fotos (paisagens, objetos e eventos) acontecidos nos espaços estudados, como estímulo 

para expressarem as suas concepções sobre a relação com os lugares. Além disso, para 

Kossoy (2002, p. 133) a fotografia se configuram em “fontes insubstituíveis para a 

reconstituição histórica dos cenários, das memórias de vida (individuais e coletivas), de fatos 

do passado centenário como do mais recente.” 

Destaco que todo esse encaminhamento, todas as situações foram gravadas e 

fotografadas com autorização dos entrevistados. Saliento também que durante o 

procedimento não existiu nenhuma situação fechada ou intransigente, pois a intenção é que 

tudo acontece de maneira tranquila e prazerosa para o entrevistado. Assim, o 

encaminhamento respeitou ou se adaptava aos entrevistados, ajustando-se de acordo com 

novas situações ou direcionamentos.  

 

3.1 Encontro e entrevista nas praças com Maria Zulma Carneiro de Souza  

 

A pedido de D. Zulma nosso encontro aconteceu na tarde do dia 08 de 

janeiro de 2017, num final de tarde nublada por volta das 17h:00minh. Como ele está 

com problema de locomoção, peguei-a em casa e nos deslocamos para as praças.  
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Na chegada expliquei todo o procedimento que iria realizar para realizar esse 

nosso encontro/conversa nas praças. Sinto a necessidade também de registrar nessa 

primeira experiência com esse encontro/entrevista, a doçura e motivação de D. 

Zulma de participar da pesquisa.  

 

 

 

 
 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas/UNIFAP  Fotografia: José de Vasconcelos. 
 

Excepcionalmente, devido a problemas estratégicos além da profa. Eloane, 

minha esposa, que fotografou todo encaminhamento. Contei também com a 

participação especial de Pedrinho e Malu, meus filhos que contribuíram de alguma 

forma para o desenrolar das subjetividades necessárias para a escrita deste material 

(Figura 43).  

 

 

 

 Acervo: José de Vasconcelos Silva 

Perfil de Maria Zulma Carneiro de Souza 

Maria Zulma Carneiro de Souza, a Profa. Zulma, nasceu em no interior de 

Óbidos-PA  em 1935. Chegou ao Amapá em 1948, com 13 anos junto com a família do 

Prof. Tostes, que recebera um convite do então, Governador do Ex-Território Janary 

Nunes para assumir a direção da Escola Agrícola, na antiga Base Aérea no município 

Figura 42 - Dona Zulma na Praça Veiga Cabral em frente à Igreja São José – 2017 

 

Figura 43 - Eloane, Pedrinho e Malu na Praça do Barão – 2017 
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do Amapá. Segundo ela, sua mãe D. Virgínia tinha um relacionamento muito bom 

com os Tostes, e com isso permitiu que ela viesse com eles para completar seus 

estudos. Por volta dos anos de 1950, o prof. Tostes veio com toda a família para 

Macapá, para assumir a direção do Ginásio Amapaense. Ele foi um dos funcionários 

do Ex-Território, que se instalam nas construídas para o primeiro escalão do 

Governador, na Av. Iracema Carvão Nunes, bem próximo às imediações da Praça do 

Barão do Rio Branco, as famosas casas do conjunto do IPASE. Ainda hoje, mora na 

mesma casa, que já sofreu alterações (Figura 44).  

 

 
 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2012/08/vila-ipase-residencias-para.html 

Já em Macapá, D. Zulma ingressa na Escola Barão do Rio Branco onde fez a 4a 

e 5a séries do ensino fundamental. Estudou na Escola Normal, onde terminou os 

estudos. E depois de formada como ela disse, “fui trabalhar no interior, professora 

normalista extranumerária.”. Ficou até o ano de 1958 exercendo a função, até que 

em 1959 recebe uma bolsa do Governo para fazer o curso superior em Educação 

Física. Depois de formada, volta ao Amapá e leciona em várias escolas tradicionais de 

Macapá, como Alexandre Vaz Tavares, IETA, Colégio Amapaense. Dirigiu por alguns 

anos, as escolinhas de handebol e voleibol do Ginásio Avertino Ramos. E em 1976, 

por ter uma filha portadora da síndrome de Down, ajuda a fundar a escola da APAE 

no Amapá, no qual foi nomeada a 1a Presidente da APAE, ficando na instituição até 

1985. Hoje essa desportista, ex-atleta e professora de educação física aposentada 

desde 1987, é uma das pioneiras da História da Educação do Estado do Amapá.  

 

Figura 44 – Conjunto da IPASE,  e casa do Prof. Tostes e família – Década de 1950 
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Tecendo memórias e interagindo na Praça do Barão 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas - UNIFAP. Fotografia: Eloane Cantuária. 

Sentados num banco da Praça do Barão em frente à Escola do Barão, D. 

Zulma falou que esta era “sua praça querida”. Que a praça trazia lembranças 

marcantes de sua infância, estudando no Colégio Barão do Rio Branco. Falou que a 

praça está muito descaracterizada, que sempre praticou exercício no lugar.  

 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça do Barão 

Ao lhe apresenta as imagens da Praça do Barão, notei que elas despertaram 

bastante a atenção de D. Zulma, que entre uma e outra imagem começou a interagir 

e destacar as impressões que estas lhe tocavam. Ao ver as fotografias das práticas de 

exercício no local, destacou que talvez ela estivesse nas fotos, pois ali era o local que 

praticava exercícios e se preparava para as demonstrações quando estudava na 

Escola do Barão.  

 

De repente vendo uma imagem da solenidade de 7 de setembro, acontecida 

nos anos de 1950, veio a lembrança do sapo, que ficava no mastro da bandeira. 

Questiona quem teria dado fim ou levou o sapo, “pobre do sapo...”. (Figura 44). 

 

Figura 45 - Dona Zulma na Praça Veiga Cabral em frente à Igreja São José – 2017 
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Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/10/velhos-e-bons-tempos-da-praca-

barao-do.html 

Para ela, tudo era centralizado na Praça do Barão, porque não tinha a outra 

praça (lembrando que a Praça Veiga Cabral vai ser urbanizada só em 1966), tudo era 

na Praça do Barão, acontecia desfile de escolas, militares e carnaval.  

Dona Zulma disse sentir a falta das casinhas ao redor da praça, que eram dos 

funcionários do Ex-Território, e lembrou os nomes de alguns moradores como o Dr. 

Uriel, Dr. Jarbas Cavalcante, Clovis Texeira (Figura 47).  

 

 

 

 

Fonte: http://www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/a-minha-gostosa-macapa-de-outrora 

Depois de olharmos as fotografias, ela falou que a praça melhorou bastante, 

pois quando estudou na Escola do Barão do Rio Branco não tinha árvores, era tudo 

muito limpo, para fazer educação física e tudo mais, era onde todo mundo se 

divertia. Ao dizer isso, olha para a Praça do Barão e diz que acha que ela não está 

muito solicitada, que não aparece muitas pessoas. Mas que ela melhorou muito. No 

entanto, ela diz que a Praça do Barão foi à primeira praça e devia ter mais assistência 

(destaco que as duas praças são implantadas na mesma data, a questão da Praça do 

Figura 46 - O sapo da Praça do Barão 

Figura 47 - As casas dos funcionários na praça lembradas por D. Zulma 



67 
 

Barão ser a primeira urbanizada faz acontecer esses equívocos). Dona Zulma para um 

pouco e olha o redor e me pergunta, cadê o Barão do Rio Branco, ai aponto para o 

busto e ela fala que graças a Deus ele ainda está lá.  

 
 

 

 
  

 
 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. 

Ao andarmos pela praça, ela fala que a praça está esquecida, que ela deveria 

ter a preferência para ser melhorada, lembra que no tempo dela se vivenciavam mais 

as coisas, até porque só tinham essas duas praças. Então tudo era muito mais alegre, 

tinha festival, desfiles, o pessoal vinha para praça. Hoje ela está abandonada. D. 

Zulma diz que a “participação” das pessoas foi perdida. A praça está esquecida. Do 

nada, novamente fez menção ao sumiço do sapo (e começou a dar gargalhada).   

    

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas - UNIFAPFotografia: Eloane Cantuária. 

D. Zulma lembrou que a banda de música da Guarda Territorial costumava 

tocava nas apresentações de educação física, e fez referências aos nomes dos 

professores Irineu da Gama Paes e Ivan Costa.  

 

Figura 48 - Busto do Barão na frente da Escola, na Praça do Barão 

Figura 49 - Andando com D. Zulma pela Praça do Barão - 2017 
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Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2012/10/banda-de-musica-da-antiga-

guarda.html - Acervo: Orion Yataco. 

Pergunta sobre a história dela com a praça, ela enfatizou que sempre 

praticou esporte nas duas áreas da Praça do Barão, dizendo que elas eram a sua casa 

de esporte, porque ela sempre foi atleta. Segundo João Lazaro18, D. Zulma, com a 

blusa de número 6, foi uma das estrelas do time de vôlei amapaense na década de 

1950, participando do time de vôlei feminino do Esporte Clube Macapá (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2014/06/do-fundo-do-bau-memoria-do-
esporte-time.html 

Ao adentrarmos na questão do esporte, ela relatou que toda manhã quando 

estudava na Escola Barão do Rio Branco brincava de queimada e fazia educação física, 

no lado da praça que hoje é arborizado. Antes o local era aberto e ali ocorriam os 

                                                           
18https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2014/06/do-fundo-do-bau-memoria-do-esporte-time.html 

Figura 50 - Apresentação da antiga banda musical da Guarda Territorial - sd 

Figura 51 - Time de vôlei feminino do Esporte Clube Macapá na Praça do Barão  - 1954 
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treinamentos para as demonstrações cívicas do dia 13 de setembro, data de criação 

do Ex-Território, contando com autoridades em palanques e toda a sociedade 

macapaense.  

 

  

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2011/02/demonstracoes-de-educacao-
fisica.html 

Ao questiona-la como ela ver a praça, ela diz que faz tempo que não participa 

de nada, mas acha que ela não tem mais atrativos, fala que hoje existem outras 

praças bem melhores, cita a Praça da Bandeira, a Praça da Matriz (Veiga Cabral). De 

repente, ela muda o tom e diz que fica triste de ver a praça assim, porque foi à 

primeira praça. Deveria existir um monumento bonito. 

Observa as lanchonetes ao redor do entorno da praça e diz que tiraram toda 

a estética do lugar. Falando sobre as transformações do lugar, relata que acha que 

não fizeram muita coisa na praça, a mudança mais visível foi o aterramento e 

colocação de bloquetes na antiga área de demonstração.  Reclama que ficou muito 

feio, e que deveria ser trocado de novo. Ressente-se da praça antigamente como 

centro de tudo, era o local de namoro, brincar, passear, desfilar, etc.   

Por fim, perguntada sobre a memória mais importante e significativa para ela 

na Praça do Barão, ela respondeu que é a escola onde ela estudou e depois foi 

professora: a Escola Barão do Rio Branco. Diz que certa vez, passou por perto dela e 

resolveu entrar, lá visitou a sala que estudou, a última perto do Cine Territorial.   

  

Figura 52 - Área desportiva e cívica da praça em frente a Escola do Barão 
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Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Ela disse que sentia falta dos encontros com as colegas nos banco da praça. 

Lá era o lugar que se namorava, brincava, passeava de mãos dadas pela praça nos 

domingos. Por fim, destaca que às vezes costuma vim à praça, vai a lanchonete, fica 

olhando. E nessas suas vindas, sempre traz a filha Sasha para dar uma volta.   

 

Tecendo memórias e interagindo na Praça Veiga Cabral 

Ao chegarmos na Veiga Cabral e D. Zulma olhar para praça, e logo diz que ela 

está muito boa, bonita, ótimo para um lazer à tarde e trazer as crianças. Bem 

diferente da realidade da Praça do Barão. Para ela foi muito bom a recuperação da 

praça. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Eloane Cantuária. 

Entretanto, afirma que não tem uma relação muito forte com a praça, mas 

sim com a Igreja de São José, no qual participou de muitos novenários da Festa de 

Figura 53 - A Escola  Barão do Rio Branco - sd 

Figura 54 - Passeio com D. Zulma na Veiga Cabral 
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São José e do Círio de Nazaré. Geralmente ela se reunia no barracão da Igreja para 

ser as garçonetes na festa.  

 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga Cabral 

Ao iniciar a observação das fotos com D. Zulma na Veiga Cabral, observarmos 

as fotografias sentado no banco da Veiga Cabral ficou visível a sua falta de vivência 

com o lugar, onde das imagens apresentadas poucas lhe chamaram a atenção, salvo a 

antiga Usina de Luz, que ficava no lugar da atual Embratel, ao lado do Teatro das 

Bacabeiras (Figura 56). 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Eloane Cantuária. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2016_08_01_archive.html 

 

Figura 55 -  Momento de apreciação das fotografias na Veiga Cabral -2017 

Figura 56 - Usina de Força e Luz na Praça Veiga Cabral  - 1960 
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Vendo as imagens da citada como Barracão da Santa, não a reconheceu 

talvez porque a imagem por ser uma reprodução, lhe confundiu se o telhado seria ou 

não de palha. Contudo, lembrou-se do Coreto onde se realizavam apresentações de 

músicas. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br 

Ao ver uma foto da formatura da Escola Normal (Figura 58), acreditou que 

poderia ser sua turma e está na fotografia, mas depois de informado a data, lembrou 

que se formou em outra turma  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/12/primeira-turma-de-normalistas-de-macapa.html 

Terminada o olhar sobre as fotografias, lhe perguntei o que ela achava do 

lugar. Ela me disse que o local hoje está muito agradável, pois antigamente acredita 

que a polícia acabou com o arraial, porque dava muita bandidagem e droga. No 

entanto, hoje o local esta muito aprazível para ela. Todo mundo quando vem para 

Igreja gosta de dar uma volta pela praça. Ela que os lanches mesmo padronizados não 

deveriam existir, mas não tem jeito. Mas menos impactante que a da Praça do Barão, 

realmente a Praça Veiga Cabral está mais organizada, tem mais atrativos. As pessoas 

Figura 57 - Barracão da Santa ao lado direito do campo de futebol  e o Coreto - sd 

Figura 58 - Primeira turma da Escola Normal de Macapá – 1950 
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participam mais, passeiam a noite. Lembrou que no Natal até com iluminação a Praça 

do Barão ficou esquecida.  

Falando sobre a memória mais importante a Igreja vem logo como única 

opção. Porque é católica, diz que é sua Igreja preferida e participa de todos os 

eventos, peregrinações e atividades. Destacou que foi por dois anos catequista da 

Igreja e diz que ficou triste por retiraram as barracas dos festejos religiosos. No 

pensamento dela, deviriam deveriam ter preservado esses espaços festivos. Acredita 

que a construção do Teatro das Bacabeiras foi que acabou a tradição do Arraial. Tem 

ainda as novenas e a procissão, mas aquela festa ao redor da Igreja acabou. E finaliza 

falando que apesar de vim sempre a Igreja, não tem muito afinidade com a Veiga 

Cabral.  

O encontro foi encerrado em seguida. 
 

3.2 Encontro e entrevista nas praças com Francisco Oswaldo Simões Filho 

Meu encontro com meu amigo Oswaldo Simões ocorreu numa tarde nublada 

de 10 de janeiro de 2017. Ao chegar ao local do encontro por volta das 16h30minh, 

ao sair do carro logo avistei aquele senhor de andar manso, com jaqueta e calças 

jeans andando na Praça do Barão.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: José de Vasconcelos. 
 

Figura 59 - Oswaldo Simões na Praça do Barão – 2017 
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Conversamos um pouco e expliquei de toda a dinâmica a ser realizada sobre 

a sua entrevista/conversa sobre as praças. E em seguida, falamos informalmente 

quais eram suas impressões do lugar e deixei-o a vontade para iniciar as 

considerações a respeito da sua vida.  

 

Perfil de Francisco Oswaldo Simões Filho 

Nascido em 1958, Francisco Oswaldo Simões Filho é natural da cidade de 

Alenquer-PA. Chegou a Macapá com 3 (três) anos de idade. Formou-se em 

Comunicação Social e atua como jornalista, ator de teatro e poeta, mas fala que gosta 

de se classificar como escritor "e escrever as memórias da cidade é o que mais eu 

faço. Essa coisa da cidade, da praça..." (FILHO, 2017). 

Para Romualdo Palhano19, pesquisador da história do teatro amapaense, 

Oswaldo Simões é uma personalidade do teatro amapaense que muito contribuiu 

para artes cênicas nas décadas de 1970 e 1980.  Como integrante do Grupo de Teatro 

Telhado, na época da ditadura militar foi um dos principais atores que se dedicou na 

luta pela liberdade de expressão no Amapá. 

 

Tecendo memórias interagindo na Praça do Barão 

Oswaldo inicia dizendo que não estudou na escola Barão do Rio Branco, e 

que fez seus estudos primários no Grupo Escolar Azevedo Costa, no bairro do 

Laguinho, mas lembra que a Praça do Barão era um local onde todos passavam para 

ir ao comércio, ou seja, a "Praça do Caminho".  

 

 

                                                           
19 http://blogdoprofpalhano.blogspot.com.br/2015/03/osvaldo-simoes-e-o-teatro-no-amapa.html 
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Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Eloane Cantuária. 

Ao andarmos pela praça a primeira lembrança que veio a mente foi a 

escultura do sapo cururu que existia na frente do Correios. Segundo ele, as mães 

usavam ele para amedrontar as crianças dizendo "o cururu vai te pegar".  Ressente-se 

bastante porque que o sapo desapareceu da praça. 

Entretanto, suas principais lembranças com a praça se relacionam com o Cine 

Teatro Territorial que ficava nos fundos da Escola do Barão, na década de 1970. 

Nesse período começou a fazer teatro e junto com amigos fundaram o Grupo de 

Teatro Amador Telhado, que de acordo com ele foi o 2º grupo registrado em Macapá. 

Nessa época, o Cine-teatro havia perdido seu glamour e estava abandonado, os 

jovens daquele momento conheciam a história do antigo cine, que tinha sido a 

primeira casa de espetáculos da cidade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal do Amapá – 30.12.1950. 

Figura 60 - Andando com Oswaldo pela Praça do Barão – 2017 

Figura 61 - Chamada para matinê no Cine Territorial - 1950 
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Assim, o grupo começou a ensaiar no prédio abandonado do Cine Territorial, 

que virou uma referência para aquela geração.  

Imagina naquele tempo nós achando os grandes atores do mundo. Fazendo 
teatro, ensaiando. Passávamos a noite toda aqui na praça. Só saíamos da praça 
lá pelas 11 horas, meia noite. E para cá nós trazíamos nossas refeições e nossas 
bebidas para viajarmos na noite. E a Praça do Barão é essa coisa muito presa na 
alma. (FILHO, 2017). 

 

 

 

   

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/04/cine-teatro-territorial.html 

De acordo com Oswaldo, a Praça do Barão sempre encantou os jovens 

daquele período, como um lugar de encontro, de diversão e onde se sonhava com 

um mundo diferente e melhor. Contou que naquele tempo, em plena Ditadura 

Militar, havia toque de recolher às 22h00minh, e quem estava sem identidade era 

recolhido. Lembrou que muitas vezes tinha que correr da polícia quando estava na 

praça, e isso para o pessoal era o maior prazer: “Lá vem a polícia! Aí a gente corria, 

pulava o muro do Barão, atravessava para a outra quadra e corríamos para outra 

praça,  aí íamos embora..hahahaha.".  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/12/primeira-viatura-policial-de-
macapa.html 

Figura 62 - Dois momentos do Cine Territorial, a esquerda sua fachada em 1948 e a direita, uma 
solenidade no palco auditório em 1954. 

Figura 63 - Duas primeiras viaturas policiais de Macapá – anos de 1960 
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Observando a praça lembra que a Macapá possuía uma única caixa d´água 

que abastecia a cidade e existiam torneiras públicas, onde as pessoas que moravam 

nos bairros subiam e faziam filas para pegar água. Lembra que tinha uma dessas 

“bicas” no quarteirão da Praça do Barão. 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/07/uma-bica-publica-da-macapa-de-
outrora.html 

 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça do Barão 

Ao ver uma série de fotografias da praça, Oswaldo novamente identifica a 

escultura do sapo cururu. O sentimento de ligação com a escultura é tão significativo 

que após o contato com as fotos e ao ser inquirido sobre o que mais sente falta da 

velha praça é a figura do sapo que mais lhe toca. Lembra que tem uma foto em sua 

da escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Eloane Cantuária. 
 

Figura 64 - As torneiras públicas de Macapá - sd 

Figura 65 - Olhando fotografias na Praça do Barão 
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Destaca que o lado da praça que fica em frente ao correio sempre foi 

destinado ao desporto: "esse lado aqui, que sempre foi o lado do esporte, com as 

quadras de basquetebol, voleibol e futebol com os aparelhos de educação física". 

Lembra do primeiro professor de educação física, o sargento do Exército Irineu e que 

os primeiros aparelhos de Educação Física foram montados ali. O tenente Irineu dava 

aula para todos os alunos, e observando as fotos diz que a prática lembrava os 

exercícios realizados pelos soldados do Exército.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva e https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br 

Oswaldo destaca que por ficar no chamado bairro alto, que compreendia o 

comércio e o centro da cidade. A Praça do Barão se destacava como um lugar 

elitizado, que dificilmente o pessoal da periferia jogava bola no campo, era muito 

comum a galera ficar “só na bicora... Abicorando e juntando bola lá fora”. No 

entanto, nas quadras de basquete e de vôlei não tinha jeito, apenas o pessoal do 

centro jogava.  

Observando as imagens sentiu a ausência das imagens do carnaval na praça, 

Oswaldo relata que ainda presenciou uma batalha de confetes na praça, destaca que 

tradicionalmente as Batalhas ocorriam na frente do Macapá Hotel na frente do 

Amazonas. No entanto, houve um período que elas ocorriam na Rua Cândido 

Mendes, terminando na Praça do Barão.  

Lembra que no ano de 1964, exatamente onde estávamos sentados, o 

Tenente Pessoa do Exército fez a saudação ao presidente Castelo Branco, que visita 

Figura 66 - Atividades de educação física e os aparelhos de Educação Física na Praça do Barão - 1950 
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Macapá, da roda dentada no meio da praça destacando a importância do espaço para 

a cidade (Figura 67). 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Eloane Cantuária. 

Chamado para refletir sobre a nova visualidade da praça, Oswaldo falou de 

como o espaço está descaracterizado e de como as primeiras casas de alvenaria estão 

se acabando.  Demonstrou uma preocupação com a destruição dos antigos edifícios, 

principalmente com a Escola do Barão, a Casa do Governador. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: José de Vasconcelos. 
 

Ao questiona-lo se além do carnaval, existiam outras ausências sentidas na 

visualidade da praça, ele citou a "praça dos boêmios e artistas", dos registro dos 

momentos intimamente ligado ao Cine-teatro Territorial e dos encontros de jovens 

na praça antes e depois dos ensaios. 

 

Figura 67 - Monumento do Rotary Club na Praça do Barão 

Figura 68 - Oswaldo na frente da Escola do Barão, fechada há dois anos para reforma -2017 
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Oswaldo fala de como o Cine foi importante para a história cultural da cidade 

lembrando que o Teatro recebeu Procópio Ferreira e sua companhia. Ali passaram 

filmes famosos como Sansão e Dalila,  Romeu e Julieta, Dr. Givago.  

Dentro do Cine Territorial tinha um programa “Calouro em Desfile”, que era da 
Rádio Difusora de Macapá, que todo mundo sintonizava para escutar os 
calouros. Os festivais ou eram aí ou eram no auditório da Rádio Difusora. Então 
todo mundo passava aqui. E o que acontecia quando saia de lá? Todo mundo ia 
se namorar na praça do Barão, sobre o luar do Amapá e correr dos homens. 
Como diz o grande poeta Álvaro da Cunha: A lua minguante de Macapá é mais 
brilhante que a lua cheia de qualquer outro lugar. (FILHO, 2017). 

Fica entristecido com a falta de registro de um local e de um momento tão 

importante para a cidade. E fala com melancolia do abandono do prédio e da 

ausência de um espaço para o encontro do teatro amador e experimental na cidade.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.html 

Relembra que a praça mudou, que anteriormente era só grama e mangueira: 

"uma coisa elas frutificavam bastante, porque a gente vinha para cá e ficava lá  em 

cima, esperando alguém passar para poder jogar na cabeça e sair correndo. Rsrsrsrs. 

Eram essas as brincadeiras. Rsrsrsrs." (FILHO, 2017). Na ausência da imagem do 

moleque Oswaldo e de suas peripécias, me veio à lembrança de Pedro, meu filho, 

num outro dia subindo as velhas mangueiras da Praça do Barão. Realmente, isso é 

mesmo coisa de moleque... 

 

 

Figura 69 - Reunião para retomada do movimento de teatro no Amapá, Oswaldo é 
único de camisa preta no lado direito 
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 Foto: Eloane Cantuária  

Oswaldo fala que a praça ainda é convidativa, no entanto, fica entristecido 

com o descaso com o lugar. A implantação das barracas próximas ao espaço 

esportivo é um espaço que distancia as pessoas e cria conflitos: "Se agente for jogar 

bola, a bola cai pra lá, bate na barraca, aí lá vem o dono, ou fura a bola ou põe os 

moleques para correr, a praça não... a praça é para a gente se sentir bem. A praça 

hoje é uma praça de estacionamento. Né?".  

Comenta que a praça está se tornando prisioneira dos carros, outro fator 

para a diminuição da prática esportiva no local, já que as quadras não tem alambrado 

de proteção, e as práticas esportivas podem causar danos nos prédios. 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. 
 

Oswaldo diz que uma das suas principais memórias e saudades da praça 

antiga é daquela sem veículos, onde todos se encontravam, sejam filhos de 

funcionários ou gente simples todos juntos. 

Figura 70 - Pedro sobindo mangueira - 2017 

Figura 71 - Movimento noturno na Praça do Barão – Barraca e futebol 
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E para gente era um prazer. Os moleques tinham bicicleta e a gente emprestava 
a bicicleta deles, apostando para pegar a bicicleta, jogar bola. Mas isso não 
acontece mais, hoje ninguém se conhece mais. A gente pode até se reconhecer 
em determinado local da praça, mas a gente não se conhece mais. A gente não 
senta mais aqui para bater papo, para trocar revista. (FILHO, 2017). 

Para Oswaldo, ele não possui mais identificação com a praça atual, mas sente 

saudades da praça antiga. Sente que o local encontra-se abandonado pelo poder 

público e pela comunidade, que não quer assumir a corresponsabilidade de cuidar do 

local, implantado uma associação de amigos, incentivando a presença de familiares, 

crianças, etc. Em sua opinião, não é só a praça, mas toda cidade está triste. “Macapá 

está morrendo e poucas pessoas não estão se dando conta, as pessoas estão se 

preocupando consigo, com seu bom carro, com sua casa, com seu quintalzinho.” 

Além disso, destaca que se observar direito a praça não tem flores, nem escorrega 

bunda, não tem brinquedos para atrair a criançada.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos 
 

Tecendo memórias e interagindo na Praça Veiga Cabral 

Após a visita e entrevista na Praça Barão do Rio Branco, passamos para visitar 

a Praça Veiga Cabral, a dinâmica foi à mesma utilizada com a praça anterior. Em um 

primeiro momento, Oswaldo olhou o espaço e relatava o que viveu e sentia sobre a 

praça. Oswaldo lembra que atrás da Igreja São José ficava os órgãos públicos, como 

os departamentos de Produção e de Educação. O departamento de Segurança e de 

Guarda ficava ali atrás do Museu Joaquim Caetano. Assim, até bem pouco tempo, o 

Figura 72 - Detalhe do abandono da Praça do Barão 
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centro da cidade se resumia as duas praças e o centro administrativo tudo era aqui, 

então essa praça era importante da cidade. 

 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga Cabral  

Ao apreciar as fotografias Oswaldo relata que lembra da praça da Matriz 

quando garoto, mas que não sabe precisar como ela foi se transformando. Olhando 

uma das imagens diz que não conheceu o Coreto que ali existiu, mas reconheceu em 

uma das imagens o Tenente Irineu "comandando" o pessoal da escola na frente da 

Casa dos Padres. E do relógio que quando criança olhavam para ele para saber as 

horas, devia ter uns 8 anos de idade 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA (1946) e https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2015/10/foto-

memoria-de-macapa-antigo-relogio.html 

Ao ver a foto do barracão da Santa, disse que não o conheceu e acha que já 

não existia quando chegou à cidade. Lembra do campo de futebol que existia ali na 

praça, mas suas maiores lembranças daquele lugar relacionam-se mais à época do 

arraial de São José, quando eram montadas barracas e brinquedos e que as pessoas 

ficavam passeando ao redor das barracas, o famoso "caboquiar". Se ressente da 

implantação do Teatro no local do arraial: 

num primeiro momento eu sempre fui contra.. mesmo eu sendo da área, eu 
sempre fui contra esse teatro aqui na praça, nesse espaço aqui. Ele ocupa um 
espaço que deveria ser para outra coisa. Pois hoje não temos local para a tenda 

Figura 73 - Tenente Ireneu com os alunos na praça e o relógio do Rotary 
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de um circo. O teatro tá aí, o prédio está aí.. nem os grupos ensaiam aí. O 
Teatro não presta... Só está servindo para as companhias que vem de fora, né? 
E aí acabou a praça. A Praça Veiga Cabral, que era a praça, onde aconteciam os 
arraiais de São José e Nossa Senhora de Nazaré, mas principalmente o de São 
José . Era aqui. E aí nesse lado que nós estamos era montadas as barraquinhas. 
(FILHO, 2017). 

No parque de diversões eram montadas as famosas barquinhas, presente no 

imaginário de várias gerações, pintadas com o nome e as cores dos times de futebol 

da região e nacionais. 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/repiquete-e-memoria-37 

Olhando as imagens, Oswaldo identificou o Cine João XXIII e lembrou-se que 

aos domingos era comum um passeio pela praça rumo a frente da cidade: 

ao sair do cinema, da primeira sessão de domingo. Primeiro se passeava aqui na 
praça, depois se descia para o rumo do hotel, na direção do trapiche, porque o 
caminho era ir até a cabeça do trapiche e voltar, ficar passeando, isso era 
passeio. (FILHO, 2017). 

 

 

 

 

Fonte:Disponível em:  https://www.alcinea.com// 

Essa praça aqui na época de final de ano se fazia um presépio nela. Um grande 
presépio, e aí todo mundo vinha apreciar o presépio, a montagem do presépio. 
Tinha um cheiro de incenso e a gente achava que os reis magos estavam 
mesmo trazendo incenso para nós mesmo. (FILHO, 2017). 

Figura 75 - Cine João XXIII e o Velho Trapiche – sd 

Figura 74 - Os festejos do Arraial de São José 
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De repente Oswaldo lembrou dos primeiros hippies que chegaram na cidade, 

não precisamente o período, mas diz que por algum tempo juntou-se a eles. 

Contudo, rindo muito dizia que achou o máximo na época, contudo, vinha de casa de 

banho tomando, contrariando todos os padrões do hippismo.. 

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Eloane Cantuária. 

 

Ao conversarmos sobre as visualidades atuais da praça e como ele ver o 

lugar, Oswaldo responde que tem a sensação que ela muito mais que lugar de 

contemplação (estar e ficar), historicamente a Veiga Cabral sempre foi um caminho e 

sem vida. Destaca a Veiga Cabral como a "praça do comércio, pode ver que já está 

cheia de lanche. Não é mais a praça da minha infância, da minha época.". Mas, 

entende que a paisagem é outra, e que com a revitalização a visualidade mudou e 

que o local está muito mais cuidado que a Praça do Barão. 

Perguntado sobre qual seria sua memória mais marcante dessa praça, 

destaca o arraial de São José. Mas identifica a imagem do Cabralzinho como outro 

elemento importante. Lembrou ainda que a praça sempre teve atividades artísticas e 

culturais como o Baile da Integração, promovido por Barreto Crissanto, era o "point 

dos artistas".  

Relembra com saudade da relação cotidiana que existia na praça, onde as 

pessoas sentavam na frente da casa no final de tarde para conversar, vender tacacá 

era o famoso “boca da noite”. Quando jogavam bola, as pessoas lhe davam água, 

Figura 76 - Conversa na Veiga Cabral 
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agora com o comércio tudo isso mudou e as pessoas foram embora. Olha para os 

lados e aponta: “Pode olhar, aquela esquina ali morava a família Picanço, o Joãozinho 

trabalhava na prefeitura e fazia pagamento ali na janela. Ali a família Zagury tomava 

conta daquele resto todinho aí. Eles foram vendendo, vendendo. Até que venderam 

tudo”. 

Terminando a conversa ele falando de sua relação cotidiana com a praça, 

relatando que geralmente aos finais de semana passa pelo local. Contudo, apesar da 

revitalização acrescenta que o lugar ainda pode ser mais aproveitado nos finais de 

semana, faltam feira de artes e artesanato. "Eu acho que o artista tem que usar  

muito mais essa praça, trazer sua obra para cá, ocupar mais essa praça". 

Já saindo para irmos para o carro, termina suas impressões finais dizendo que 

apesar de serem as duas praças um conjunto, a Praça Veiga Cabral é sempre foi a 

mais cuidada. E ele faz questão de tirar uma foto na frente da pedra de Manganês, e 

disse: colocaram essa pedra ali, ai veio um governador que achou a pedra preta feia e 

mandou pintar a pedra de branco. Outro foi pintou a pedra de cal (risos).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. 

 

O encontro foi encerrado em seguida. 

  

Figura 77 - Oswaldo na pedra de manganês  – 2017 
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3.3  Encontro e entrevista nas praças com José Figueiredo de Souza, o Savino.  

Meu encontro com Savino ocorreu no dia 11 de Janeiro de 2017, numa 

quinta feira a tarde, tarde nublada do inverno amapaense. Marquei de pegá-lo na sua 

residência na Av. Iracema Carvão Nunes por volta das 16h30minh, mas chegando lá, 

ele disse que iria no seu próprio carro e me acompanhou até as praças.  

Expliquei-lhe sobre o procedimento da entrevista e ele prontamente pediu 

para que começássemos. Diferente de D. Zulma, sua esposa, notei rapidamente no 

aquecimento da nossa experiência possuir uma postura firme, direta e objetiva em 

seus posicionamentos. Pedi assim, que ele iniciasse falando da sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. 

Perfil de Savino 

José Figueiredo de Souza, mais conhecido na cidade como Savino ou Sassá no 

alto de seus 79 anos é uma das figuras mais emblemáticas da cidade. Foi líder 

estudantil, atleta, professor de educação física, árbitro de futebol e fundador da 

Banda (maior bloco carnavalesco do norte do país), dentre outras.  

Figura 78 - Savino na Praça do Barão – 2017 
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Natural de Terra Santa, próximo a Trombetas no interior do Pará, foi trazido 

para o Amapá em 1947, pela família Savino, família italiana que o criou e de quem 

herdou o nome. Assim, se estabeleceram em Macapá na Praça Veiga Cabral, na 

esquina da Rua São José com General Gurjão, onde residiram e montaram um 

comércio. Contudo, dada a uma doença da mãe com tuberculose, a família teve que 

ir embora para São José dos Campos-SP, onde existia o único hospital para 

tratamento da doença. Assim, os pais adotivos e dois irmãos de criação deixaram-no 

sob os cuidados do Chefe Humberto, o chefe dos escoteiros. 

Ficou lá até o início da juventude quando teve que deixar a casa. Passou a 

morar com o professor de educação física chamado de “91”. Depois foi morar com o 

Amojaci, dono do famoso Gato Azul, um tradicional bar da capital que ficava na 

esquina da Praça Veiga Cabral. Tempos depois, trabalhou na Divisão de Produção do 

Ex-Território onde era responsável junto com alguns amigos pela arborização da 

cidade de Macapá, ficaram conhecidos pela “turma do buraco”. Na imagem abaixo 

(Figura 79) vê-se os alunos da Escola Paroquial São José vão subindo a ladeira da Av. 

Av. Mendonça Furtado rumo à Av. FAB para participarem de um desfile cívico de 7 de 

setembro. No canteiro central da rua (no círculo vermelho) vemos o gradil branco 

protegendo as arvores, plantadas pela Turma do Buraco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: disponível em:  https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/06/foto-reproducaoarquivodiocese-de-
macapa.html 

Figura 79 - Alunos da Escola Paroquial "São José" indo para o desfile – Década de 1960 
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Diz que por esse período, iniciou na política estudantil e foi presidente do 

grêmio, logo veio o Golpe Militar e foi preso na Fortaleza São José de Macapá. 

Relembra que por viver muito na casa dos padres, foi Dom Aristides Piróvano que o 

libertou da prisão. Esse caso ficou muito conhecido na cidade que acabou tornando-

se tema de um trabalho do famoso pintor R. Peixe. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia: José de Vasconcelos – Acervo: Savino 

Nessa época, por ser desportista foi convidado pelo governador Pauxis Nunes 

a trabalhar como auxiliar do Tenente Irineu (professor de educação física) e acabou 

ingressando na carreira de professor. Entre os anos de 1964 e 1965 com ajuda do 

padre Jorge Basile e do amigo Abdalla vai para o Rio de Janeiro e lá se formou 

licenciado em educação física. 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ 

Figura 80 - – A prisão do Savino – Obra de R. Peixe 

Figura 81 - O Savino atleta 



 

No regresso ao Amapá

física, onde auxiliou na criação do setor de Educação Física do 

como árbitro de futebol, foi presidente do sindicato de professores de educação e de 

educação física. Também tem o nome ligado à natação no Amapá, organizando um 

dos mais importantes eventos que existiam da modalidade local: o Copão d

Amazônia. 

Seu nome também está ligado a uma das manifestações culturais mais 

tradicionais do carnaval amapaense: a banda, o maior bloco de sujos da Amazônia. 

Junto com um grupo de amigos em 1965, embalados pela música de Chico Buarque, 

andaram pelas ruas centrais da cidade tentando acompanhar os blocos oficiais. 

Naquele ano foram impedidos de seguir o trajeto dos blocos pelos militares. 

Prometeram que no ano que viria a turma passaria de qualquer jeito no trajeto, no 

ano seguinte e nos mais de 50 anos dep

quantidade de gente a cada ano.

concentração na Praça Veiga Cabral e após passar pelas principais ruas e avenidas da 

cidade tem sua dispersão na Praça Barão do Rio Branco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/carnaval/2014/noticia/2015/02/bloco
50-anos-de

 

 

 

Figura 82 –

o Amapá, iniciou sua carreira como professor de educação 

física, onde auxiliou na criação do setor de Educação Física do Território. Trabalhou 

como árbitro de futebol, foi presidente do sindicato de professores de educação e de 

educação física. Também tem o nome ligado à natação no Amapá, organizando um 

dos mais importantes eventos que existiam da modalidade local: o Copão d

Seu nome também está ligado a uma das manifestações culturais mais 

tradicionais do carnaval amapaense: a banda, o maior bloco de sujos da Amazônia. 

Junto com um grupo de amigos em 1965, embalados pela música de Chico Buarque, 

centrais da cidade tentando acompanhar os blocos oficiais. 

Naquele ano foram impedidos de seguir o trajeto dos blocos pelos militares. 

Prometeram que no ano que viria a turma passaria de qualquer jeito no trajeto, no 

ano seguinte e nos mais de 50 anos depois ninguém "barrou" mais a B

quantidade de gente a cada ano. O trajeto atual da Banda inicia

concentração na Praça Veiga Cabral e após passar pelas principais ruas e avenidas da 

cidade tem sua dispersão na Praça Barão do Rio Branco. 

 

http://g1.globo.com/ap/amapa/carnaval/2014/noticia/2015/02/bloco
de-historia-nas-ruas-de-macapa.html - Foto : Gabriel Penha.

– A Banda, maior bloco de sujos da Amazônia  – 2014
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Naquele ano foram impedidos de seguir o trajeto dos blocos pelos militares. 

Prometeram que no ano que viria a turma passaria de qualquer jeito no trajeto, no 

ém "barrou" mais a Banda a 

O trajeto atual da Banda inicia-se com a 

concentração na Praça Veiga Cabral e após passar pelas principais ruas e avenidas da 

http://g1.globo.com/ap/amapa/carnaval/2014/noticia/2015/02/bloco-banda-celebra-
Gabriel Penha. 

2014 
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Tecendo memórias interagindo na Praça do Barão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: José de Vasconcelos. 

 

A etapa da caminhada com Savino pela Praça do Barão também foi bastante 

rápida e precisa, olhou para tudo atentamente, permaneceu um pouco calado e 

dirigindo seu foco para Escola Barão do Rio Branco falou: "Aqui tudo é minha vida, 

quando eu era garotinho. E o colégio Barão do Rio Branco foi a minha primeira 

escola". Destaca que quando que iniciou seus estudos na escola lembra que não 

existiam nem árvores ali.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/04/grupo-escolar-barao-do-rio-
branco.html 

 

Figura 83 - Savino na frente da Escola Barão do Rio Branco -2017 

Figura 84 - A Escola do Barão sem muros de Savino 
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Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça do Barão 

Após esse olhar inicial na praça, sentei com Savino num banco e comecei a 

lhe mostrar algumas imagens das visualidades encontradas sobre a praça. Ao ser 

apresentado as fotografias ele lembra logo do sapo e das demonstrações de 

educação física feitas no dia 13 de setembro, nos aniversários do Ex-Território.  

Relembra da árvore de Pau Brasil na entrada do colégio e de todas as outras 

árvores que foram plantadas pela Turma do Buraco, na qual fez parte. Fala que a 

comunidade negra é que morava nas imediações da praça. Recorda da horta 

estudantil, localizada no quarteirão de trás da Escola do Barão, onde hoje estão as 

instalações da Radio Difusora e uma das unidades do Sistema Integrado de 

Atendimento ao Cidadão do Governo, o Super-Fácil. 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ 

Olhando as fotos, identifica com as suas maiores lembranças com a Praça do 

Barão as festas festivas e cívicas que ele participava primeiro como estudante, depois como 

monitor e professor. Para ele, as datas do 7 e do 13 de setembro eram inesquecíveis e 

saudosista relatou que as vezes sonha com os desfiles. “Aquela coisa cívica, os valores 

cívicos que não existe mais. Não tem mais infelizmente”. 

Destacou que atualmente lhe entristece em vê a situação do lado da praça 

desportiva. Foi enfático em defender que numa praça tradicional como a do Barão do 

Rio Branco, não se pode ter aquelas barracas com venda de bebidas.  

Figura 85 - As manifestações do 13 de Setembro e a figura do sapo 
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Em sua opinião, as quadras estão mal tratadas e os jovens praticam esportes 

sem nenhuma instrução, sem um projeto. Juntar num mesmo espaço a bebida e o 

esporte é degradante. Lembrou ainda que no amanhecer ainda existe o mal cheiro, 

gente porre (bêbada) e depredação. Não existe ninguém cuidado dessa área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: José de Vasconcelos 
 

Para Savino, hoje a praça já não faz parte de seu cotidiano, mas se 

tivesse que escolher um local, destaca a Casa do Governador como o seu xodó. Na 

fotografia abaixo (Figura 87) vê-se apenas o grande muro que encobre todo o 

perímetro de trás da casa, que toma um quarteirão inteiro da Rua Cândido Mendes.  

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. Montagem: Eloane 
Cantuária 

Figura 86 - Vista da área poliesportiva da Praça do Barão - 2017 

Figura 87 - Vista da área da frente da casa do Governador na Praça do Barão - 2017 
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Concluindo a conversa sobre a Praça do Barão destacou a importância desse 

tipo de experiência, falou que ficou muito feliz em participar e frisou  que "um dia, 

alguém vai ler, vai ver essas fotos, vai ler os depoimentos e vai dizer o Savino disse 

aqui, e isso aqui é verdade.". 

 

Tecendo memórias interagindo na Praça Veiga Cabral  

Ao chegarmos e caminharmos na praça, Savino lembrou rapidamente do 

campo de futebol e do barracão que existiam antigamente no lugar. Associou o 

futebol na praça com a chegada dos padres italianos que trouxeram as camisas dos 

times italianos, isso influenciou os times locais e inspirados nisso sugiram times como 

o Juventus.  No entanto, destacou uma regra básica, para jogar nos times tinha que ir 

a missa, senão não jogava. 

A fotografia abaixo (Figura 88) retrata um pouco a atmosfera da época, com 

o time da Matriz Esporte Clube, considerado o embrião do Juventus Esporte Clube, o 

“famoso Moleque Travesso da Prelazia de Macapá.”. Na imagem aparece ao lado 

esquerdo, o Bispo  Dom Aristides Piróvano, 1º Bispo Prelado de Macapá. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/07/matriz-esporte-clube-o-embriao-
do.html 

 

 

Figura 88 - Time da Matriz Esporte Clube 



 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga Cabral 

Ao ser apresentado ao conjunto de imagens da Praça Veiga Cabral, Savino 

reconheceu prontamente o coreto e o T

recordou-se do relógio e do gradil em frente a Igreja.

 

 

 

 

Fonte: disponível em: https

Reconheceu o antigo barracão e o campo de futebol. 

mais recentes não recorda fatos e lugares como o tempo do arraial e a construção o 

Teatro. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

Tem a lembrança do antigo 

prédio da Embratel, ao lado da residência do J. Ney.

ausência de visualidade sobre a praça 

de algumas residências e da

Figura 

Figura 90 - Savino como Juiz de futebol, com os capitães Rodolfo e Alceu Filho 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga Cabral 

Ao ser apresentado ao conjunto de imagens da Praça Veiga Cabral, Savino 

mente o coreto e o Tenente Irineu nas fotografias, mas não 

se do relógio e do gradil em frente a Igreja. 

 

: disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/search?q=tenente+irineu

o antigo barracão e o campo de futebol. E ao olhar as fotografias 

mais recentes não recorda fatos e lugares como o tempo do arraial e a construção o 

 

 

 

 

Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html

Tem a lembrança do antigo prédio da Usina de eletricidade, onde

prédio da Embratel, ao lado da residência do J. Ney. Perguntado se sentia a

de visualidade sobre a praça no conjunto de fotos, Savino 

de algumas residências e da Casa Pernambucana (Figura 91). 

Figura 89 - Tenente Irineu e as aulas de educação física na praça

Savino como Juiz de futebol, com os capitães Rodolfo e Alceu Filho 

95 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga Cabral  

Ao ser apresentado ao conjunto de imagens da Praça Veiga Cabral, Savino 

enente Irineu nas fotografias, mas não 

ap.blogspot.com.br/search?q=tenente+irineu 

o olhar as fotografias 

mais recentes não recorda fatos e lugares como o tempo do arraial e a construção o 

ap.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html 

prédio da Usina de eletricidade, onde está o atual 

Perguntado se sentia alguma 

no conjunto de fotos, Savino citou a ausência 

na praça 

Savino como Juiz de futebol, com os capitães Rodolfo e Alceu Filho - sd  
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Fonte: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/11/predio-comercial-pioneiro-pernambucana.html 

Savino reconheceu a importância do efeito das imagens em evocar memórias 

e auxiliar nas lembranças do passado, e confessou: "Eu que tenho um pouquinho 

mais de idade a gente vai esquecendo e então às vezes volta no computador, na 

minha cabeça, de madrugada fico pensando, me lembro.". E olhando as fotos e o 

espaço da praça, apontou que havia uma descida, identificou onde era a residência 

do Zelito e lembrou que cerca de 50 metros para baixo era tudo alagado e como a 

paisagem atual estava bastante modificada. 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP     Fotografia: Eloane Cantuária 
 

Lembrou-se dos batuques dos "pretos” que dançavam na frente da igreja. 

Frisou que o seu lugar era na casa dos padres, que vivia lá. Relembrou que naquele 

Figura 91 - A casa pernambucana  - sd 

Figura 92 - Savino olhando as fotografias 
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tempo era importante a imposição dos padres para a religiosidade e as boas 

condutas. Contudo, disse que na atualidade não frequenta mais a Igreja.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html 

Finalizou o encontrou tecendo vários elogios a nova praça, demonstrando 

que gosta da praça atual e que não sente a ausência ou saudades da praça antiga. E 

esclareceu que na atualidade a praça quase não faz mais parte de seu cotidiano.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP     Fotografia: Eloane Cantuária 

O encontro foi encerrado em seguida. 

Figura 93 - O marabaixo na Veiga Cabral - sd 

Figura 94 - Savino na Praça Veiga Cabral 
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3.4  Encontro e entrevista nas praças com Alceu Paulo Ramos Filho  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 
 

A entrevista com Sr. Alceu, como costumo chamá-lo aconteceu numa manhã 

nublada e quente do inverno amapaense, nas sobras das árvores das Praças do Barão 

e Veiga Cabral. Conhecendo bem o seu pontualismo e seriedade, marquei as 

10h00minh da manhã, mas não teve jeito no carro recebi sua ligação que já estava 

me esperando na Praça do Barão. Prossegui ao seu encontro. 

No local do encontro na Praça Barão do Rio Branco, ele já recebe mostrando 

seus famosos e organizados álbuns de fotografias, com sua passagem pelos vários 

clubes de futebol amador, algumas destas ligados diretamente com o lugar (Figura 

96). Falando em fotografia, neste encontro/entrevista não contei com minha 

fotógrafa Eloane, que por problemas estratégicos (não tinha ninguém para ficar com 

as crianças). Por sinal, Eloane é sobrinha do entrevistado e foi dele que herdou a 

organização e gosto pelas fotografias.  

Assim, depois de lhe explicar a dinâmica do encontro/conversa sentamos no 

banco da Praça do Barão. Porém, antes de sentarmos, ele ficou em pé contemplando 

o lugar. 

 

Figura 95 – Sr. Alceu no campo da Praça do Barão - 2017 
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Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP   Fotografia: Jose de Vasconcelos 

 

Perfil de Alceu Filho 

Macapaense, nascido em 24 de janeiro de 1947, professor aposentado 

do Antigo Território Federal do Amapá, Alceu Filho, o Alceuzinho, como era 

conhecido por ser filho de uma tradicional família amapaense. Seu pai, Alceu Paulo 

Ramos participou ativamente da vida pública do Amapá, sendo contador, professor e 

Secretário de Finanças do Ex-Território, este amapaense ilustre foi homenageado 

tendo seu nome está perpetuado na rodovia AP-70, Rodovia Alceu Paulo Ramos. Sua 

mãe, Joaquina da Silva Ramos, a saudosa Tia Joaquina, foi uma das pessoas mais 

querida e amorosas de Macapá, sempre lembrada por todos por ter sua cozinha 

sempre farta e aberta para qualquer pessoa que lhe pedisse comida.  

 

 

 

 

 

 

Acervo: Eloane de Jesus Ramos Cantuária 

Figura 96 - – Sr. Alceu mostrando seus álbuns de fotografias na Praça do Barão - 2017 

Figura 97 – Os pais de Alceu Filho, D. Joaquina e Sr. Alceu em frente de casa na antiga Vila da 
IPASE 
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A história Alceu Filho com as praças está intimamente ligada ao fato de ter 

nascido e passado toda sua infância no Largo dos Inocentes, também conhecido 

como Beco do Formigueiro (dizem que em tempos remotos existia um enorme 

formigueiro no local), que nada mais é que um outro largo atrás da Igreja de São José, 

ladeado por residências, comércios e o "Colégio dos padres", estrutura praticamente 

colada com a Praça Veiga Cabral (Figura 97).  

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens – Montagem: Jose de Vasconcelos 

Por outro, já a adolescência de Alceu Filho tem suas visualidades marcadas 

pela Praça do Barão, porque como seu pai foi funcionário do Ex-Território, recebeu 

do governo uma casa na Vila do IPASE, construída exclusivamente para abrigar o 1º 

Escalão de dirigentes do Ex-Território do Amapá. 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens – Montagem: Jose de Vasconcelos 

 

Figura 98 - Beco do Formigueiro e a Veiga Cabral 

Figura 99 - Casa da Família Ramos nas imediações da Praça do Barão 
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Por fim, é importante registrar na história de Alceu Filho sua contribuição 

para cidade enquanto jogador de futebol amador por 32 anos, passando pelos clubes 

Juventus, Guarani e São José, no qual se sagrou campeão amapaense em algumas 

ocasiões. No começo dos anos de 1970, Alceu Filho assume o papel de vereador do 

Município de Macapá, cargo de ficou por vários mandados consecutivos, encerrado 

em 2004. Em 1983, formou-se em licenciatura em Técnicas Comerciais, e 

paralelamente a carreira política, também atuou como professor por vários anos na 

Escola Técnica Comercial do Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo: Eloane Cantuária 

Tecendo memórias interagindo na Praça do Barão 

Ao caminharmos pela praça, Sr. Alceu falou que estudou no Grupo Escolar 

Barão do Rio Branco desde o Jardim de Infância e recordou que todo dia 05 de 

Setembro, dia da raça ocorria uma apresentação de Educação Física comandada 

pelos professores: Savino, o “91” e o tenente Irineu. Em Setembro ocorria também o 

desfile cívico na avenida Fab, em frente ao Colégio Barão. 

 

 

Figura 100 - Formatura de Alceu Filho em Licenciatura em Técnicas Comerciais - 1983 
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Acervo: Eloane Cantuária 

Destacou que o prédio dos correios é outra edificação que marca sua 

memória, lembrando inclusive da figura de um dos dirigentes do local o sr. Penafort. 

Outra edificação marcante do entorno da praça que foi destacada foi à Casa do 

Governador (Figura 102). Lembrou que na Escola do Barão como um espaço onde se 

"aprendia a ser disciplinado, obediente e educado", na imagem abaixo (Figura 103) 

ilustra essa questão ligada ao civismo e amor a pátria.  

 

   

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Jose de Vasconcelos 

 

 

 

 

 

Fonte: disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/12/hasteamento-da-bandeira-no-
grupo.html 

Figura 102 – Correios e Casa do Governador  - 2016 

Figura 103 – Hasteamento da Bandeira na Escola do Barão  - sd 

Figura 101 - Desfile de 7 de setembro nos anos de 1960, na Av. Fab 
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Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça do Barão 

Ao olharmos as fotos sentados no banco da Praça do Barão, Sr. Alceu 

rapidamente direcionou o seu olhar para destacar algumas ausências sentidas nas 

imagens que foram apresentadas, citando as antigas casas dos altos funcionários do 

Ex-Território, que ladeavam o espaço público estudado. Ao lhe perguntar sobre quais 

sentimentos que a visita e as imagens despertaram nele, ele foi direto falando de 

saudade de sua família, de seus pais e irmãos. 

Perguntei-lhe sobre suas impressões da praça atual em relação à de sua 

juventude, ele respondeu que entende que as novas gerações obrigam o espaço a se 

adaptar e acompanhar os novos hábitos, usos e necessidades, contudo, se ressente 

do tratamento atual destinado a praça. Em sua opinião, hoje faltam atrativos e 

eventos culturais no espaço, e responsabiliza a inanição dos órgãos de cultura do 

estado e do município. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 

Observando o espaço da praça, destacou o pouco uso da área esportiva 

pela população, inclusive apontou que vários traillers de venda de comida estão 

instalados nas calçadas ao lado das quadras, inviabilizando o uso desses locais em 

vários horários pela falta de proteção das quadras, resultando no uso conflituoso com 

a área gastronômica. Repetiu que o poder público deveria promover o uso esportivo 

Figura 104 - Tecendo memórias na Praça do Barão  - 2017 
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no local com a instalação de escolinhas de desportos para a população. Olhou para o 

perímetro ao seu redor e observou a falta de cuidado com as árvores do local.  

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: Jose de Vasconcelos 

Ao ser perguntado sobre suas principais lembranças da praça, o sr. 

Alceu foi rápido na resposta citando a "praça de esportes", pois sempre foi um 

desportista e lembrou também da "praça dos namorados", um espaço destinado aos 

primeiros romances vividos nesse lugar.  

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas - UNIFAP 

Fotografia: Jose de Vaconcelos 

Ao ser inquirido se costuma frequentar o local, sr. Alceu responde que 

não tem mais o hábito de frequentar a praça, especialmente por morar longe dali. Diz 

que costuma ir na praça de seu bairro, a praça Chico Noé, antiga praça do Américo. 

 

 

 

Figura 106 – Os bancos da Praça do Barão  - 2016 

Figura 105 - Detalhe da área desportiva interligada com a área gastronômica 
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Tecendo memórias interagindo na Praça Veiga Cabral 

Ao chegarmos a Veiga Cabral, a primeira coisa que Sr. Alceu falou que na 

época exercendo a função de vereador foi contrário à edificação do Teatro das 

Bacabeiras na Praça Veiga Cabral, proposto pelo governador Anníibal Barcellos, pois 

acreditava que ele acabaria com o tradicional uso do espaço do campo de futebol e 

do arraial das festas de São José e do Círio de Nazaré. 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2012/12/do-bau-do-joao-silva-reunao-na-
camara.html 

Lembrou também da passagem existia entre as duas praças, que ficava bem 

ao lado dos Correios, chamada de "Beco do Filomena". 

 

Olhando fotografias e relacionando Memórias e visualidades na Praça Veiga 

Olhando as imagens, o sr. Alceu identificou a proteção de madeira que existia 

na praça, relacionando-as com os desfiles cívicos que ocorriam na Av. General Gurjão 

e Rua São José nos dias 07 e 13 de setembro. Procurou o antigo bar e sorveteria do 

Sr. João Assis (Gato Azul), um dos pioneiros em empreendimentos no território, no 

final da década de 1940 e décadas seguintes. 

E destacou nas fotografias o relógio instalado na praça, contou que o 

equipamento servia para que a população não se atrasasse para o trabalho e as 

escolas utilizavam ele ara ensinar as crianças a aprender a ver as horas. Lembrou do 

campo de futebol, chamado de"campo dos padres" e do coreto. Relatou que haviam 

Figura 107 – Atuação política de Alceu Filho - sd 
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dois coretos, um desmontado para montar a barraca da santa e outro onde era o 

campo dos padres. Não enxergou nas imagens a presença da Pedra de Manganês.  

 

 

 

 

Fonte: TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA (1946) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo: Eloane Cantuária 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ 

Figura 109 – Sr. Alceu na Pedra de Manganês na Praça Veiga Cabral 

Figura 110 – O relógio do Rotary, o campo de futebol e o barracão da Santa na Praça Veiga Cabral -sd 

Figura 108 - Alunos brincando na Praça Veiga Cabral - 1946 
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Apontando para a antiga Prelazia, hoje instalações da Cúria, lembrou que 

onde atualmente a entrada para um shopping recém instalado no conjunto 

arquitetônico da Igreja de São José, havia a entrada para o Cine Pio XII, o cinema dos 

Padres, local que frequentou quando criança. 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia e montagem: Jose de Vasconcelos 
 

Ao ser perguntado sobre suas principais lembranças da Praça Veiga Cabral, o 

sr. Alceu destacou o "campo dos padres" e sua vivência como jogador de futebol, 

frisou que foi Presidente da FIJ - Federação de Futebol dos Jovens, jogou no Juventus, 

Guarani e no São José, onde sagrou-se várias vezes campeão estadual amador. 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo: Eloane Cantuária 

Figura 111 – A Prelazia e a entrada do antigo Cine João XXIII  na Praça Veiga Cabral -sd 

Figura 112 – Sr. Alceu no campo de futebol da Praça Veiga Cabral -sd 
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No final do encontro para minha surpresa, Sr. Alceu mostrou a camisa 

do antigo Juventus, questão depois de 40 anos guardada a vestiu exatamente na área 

do antigo campo de futebol dos padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP    Fotografia: Paulo Gil 

 
O encontro foi encerrado em seguida. 

 

3.5  Encontro e entrevista com Alcínea Cavalcante  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 

Figura 113 – Eu e Sr. Alceu na área do antigo campo de futebol da Praça Veiga Cabral - 2017 

Figura 114 – Entrevista com Alcinéa Cavalcante - 2017 
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Diferenciando da metodologia até então utilizada de fazer o encontro nas 

praças, o meu encontro com Alcinéa foi realizado em sua residência no dia 24 de 

janeiro de 2017, por volta de umas 16h:00h de uma tarde molhada de Macapá. O 

fato se deu devido infelizmente seu esposo ter passado por um procedimento 

cirúrgico que a impediu de sairmos para ao encontro das praças. Aliás, é importante 

frisar que minha amiga Alcinéa é famosa por suas caminhadas, conversas e 

fotografias pela cidade, que lhe tem rendido várias crônicas, matérias e poesias. 

Assim, sentado numa grande mesa em sua garagem, cercado por várias 

plantas, pássaros cantando e seus cachorros. Foi um final de tarde agradável e 

prazeroso, regado a conversas sobre suas memórias e lembranças das suas duas 

queridas e centenárias praças.  

 

Perfil de Alcinéa Cavalcante 

Macapaense, nascida no bairro da Favela em pleno carnaval de 19 de 

fevereiro de 1956 e filha do poeta Alcy Araújo Cavalcante com a professora Delzuite 

Cavalcante, uma das pioneiras da Educação no Amapá. Alcinéa começou a escrever 

aos 10 anos de idade, e aos 11 anos seus poemas já eram publicados em jornais e 

revistas do Amapá. 

Alcinéa é poeta, escritora, professora aposentada e jornalista, ainda 

correspondente do Jornal Estado de São Paulo desde 1989. Possui vários livros 

publicados e tem participação em diversas antologias e coletâneas poéticas. Hoje 

ainda participa ativamente dos movimentos culturais na cidade de Macapá. É 

fundadora do grupo poético Universo e do Movimento Poesia na Boca da Noite. Foi 

membro titular do Conselho Estadual de Cultura, vice-presidente da Associação 

Amapaense de Escritores e Diretora cultural do Clube dos Poetas do Amapá. Desde 

de 1996, possui o site (www.alcinea.com) onde divulga notícias e imagens da cultura 

amapaense. 
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 Acervo: Alcinéa Cavalcante 

 

Olhando fotografias, tecendo memórias e relacionando-as com as visualidades na 

Praça do Barão 

Ao olhar atentamente as imagens que lhe apresentei, Alcinea tem como 

principal lembrança da Praça do Barão à ausência do sapo do mastro da Bandeira e 

questiona quem o terá levado? E por onde anda esse sapo? Ela me disse que chegou 

até fazer uma crônica sobre o famoso sapo, e toda vez que vai a praça fica olhando 

para o lugar onde ele ficava.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia e montagem: Jose de Vasconcelos  
 

Figura 115 – Alcinéa Cavalcante - sd 

Figura 116 - Memória de Alcinéa do sapo da Praça do Barão 
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Destacou a saudade que tem também dos lindos bancos da praça do Barão, 

que possuíam formatos diferentes. Lá gostava de ficar sentada no fim de tarde, e de 

suas memoráveis conversas com o amigo Helio Penafort, onde falavam de livros, 

crônicas, etc. Na imagem abaixo, pode ser visto os bancos mencionados por Alcinéa, 

em formado de “D”. 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Para ela, a praça era um ponto de encontro à tarde com os amigos. Mas que 

também um local de diversão, que brincar nos equipamentos de ginástica e de jogar 

muito vôlei.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ 

Procurou nas imagens disponíveis, uma antiga palmeira que ficava na praça 

bem perto da Av. FAB e do Colégio do Barão, mesmo não encontrando destacou sua 

importância afetiva e estética no cenário da praça que frequentou na infância. Em 

Figura 117 – Os bancos da Praça do Barão - sd 

Figura 118 – A Praça do Barão - sd 
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entrevista realizada com o Sr. Valter Cantuária, que foi ex-presidente do Rotary Clube 

nos fins dos de anos de 1970, ele destaca que essa palmeira imperial foi plantada 

exatamente no centro do monumento do Rotary na Praça do Barão em homenagem 

aos 10 anos de implantação do mesmo no Amapá. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia e montagem: Jose de Vasconcelos  

Por fim, terminando a análise das imagens diz que na Praça do Barão que se 

começou a cidade, era ali que ficavam os negros, que depois tiveram que ir para os 

bairros do Laguinho e da Favela, quando o governador Janary quis construir as casas 

para o primeiro escalão. Reforça que não foi contra a saída do pessoal, pois esse fato 

já tinha acontecido em todas as cidades brasileiras, era necessária a modernização do 

local.  

Contudo, relatou que ficou muito indignada e chateada, quando os governos 

seguintes começaram a vender essas casas históricas da praça para apadrinhados e 

com preços bem abaixo do mercado. Para ela, as casas não deveriam ter sido 

vendidas e sim mantidas, podiam alojar outras coisas como bibliotecas, galerias e 

outras séries de coisas. Lembrou que hoje existem várias secretarias e repartições 

públicas pequenas que podiam funcionam em qualquer casa. Ressaltou a importância 

das casas como heranças históricas do início do Ex-Território e tinham uma 

arquitetura bonita, todas muradas. 

  

Figura 119 – Localização da antiga palmeira na roda do Rotary na Praça do Barão - 2017 



 

 

 

 

Destacou que hoje, raramente vai a Praça do Barão, por

aquela praça que ela sentou no banco. E quando 

sapo, e pensando porque tudo acabou.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas 

 

 

Figura 120 – Casas dos funcionários  do Ex

Figura 

 

 

 

Fonte: Jornal do Amapá, p. 3, 11.10.1952. 

que hoje, raramente vai a Praça do Barão, por

aquela praça que ela sentou no banco. E quando o faz, fica visualizando a palmeira, o 

sapo, e pensando porque tudo acabou. 

 

: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia e montagem: Jose de Vasconcelos 

Casas dos funcionários  do Ex-Território ao lado do Correios (ao fundo) 

Figura 121 – Alcinéa falando das suas praças - 2017 
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que hoje, raramente vai a Praça do Barão, porque ela não é mais 

faz, fica visualizando a palmeira, o 

Fotografia e montagem: Jose de Vasconcelos  

Território ao lado do Correios (ao fundo) - 1952 
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Olhando fotografias, tecendo memórias e relacionando-as com as visualidades na 

Praça Veiga Cabral 

Para Alcinéa era a praça mais bacana. Tinha um encanto, pois se via o coreto, 

onde a banda de música se apresentava, lembrou que o poeta Artur Neri Marinho 

que tocava na banda fez um poema sobre ele.  

Praça Antiga 
Arthur Nery Marinho 

Velha praça, velha praça, 
tenho saudade de ti. 
Não da bonita que estás 
mas da que eu conheci. 

A praça do tio Joãozinho 
e do seu Naftali: 
o primeiro era Picanço 
e o segundo Bemerguy. 

A praça do João Arthur 
também a praça do Abraão, 
a praça que outrora foi 
da cidade o coração. 
A praça em que se jogava 
todo dia o futebol, 
esporte que só parava 
quando já dormia o Sol. 

Parece que isto foi ontem,  
mas tanto tempo passou,  
o que deixou de existir 
minha saudade gravou. 
Vejo a barraca da Santa, 
vejo ali o ABC. 
Há muito tempo não existem 
mas a minha saudade os vê. 

Da igreja o velho coreto 
eu avisto, neste ensejo. 
Do mestre Oscar vejo a banda 
e lá na banda eu me vejo. 

Eu considero um castigo 
não apagar da lembrança 
o que me foi alegria 
e agora é desesperança. 
Velha praça, velha praça, 
renovaste e linda estás. 
Não tens, porém, a poesia 
do que ficou para trás. 

(Extraído do livro “Sermão de Mágoa” publicado em 1993) 

 

Fonte: https://www.alcinea.com/categoria/macapa-antiga 

Figura 122 - O velho coreto da Praça da Matriz 

Fonte: Disponível em: https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br 
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Destacou a memória da Igreja Matriz, das suas missas, batizados, 

casamentos, onde os adultos na Igreja e as crianças querendo ir para a praça. Para 

ela, a visão da porta da Igreja, tanto da Igreja para praça, como da praça para igreja 

era algo mágico. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas  UNIFAP. Fotografia: Jose de Vasconcelos 
 

Lembrou com saudade do Arraial, com as barquinhas, a Barraca da Santa e 

que na festividade, ela ficava rodando de um lado por outro da praça. Disse que 

quem namorava escondido, ou era muito jovem e não tinha autorização para 

namorar fugia para Praça do Barão. A Praça Veiga Cabral era local de paquera, não se 

entrava nem de mão dadas porque tava todo mundo lá. 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/05/patrimonios-do-amapa-igreja-
de-sao-jose.html 

 

 

Figura 123 – As portas da Igreja Matriz - 2016 

Figura 124 – Arraial da Festa de São José 
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Falou que achava o tamanho da Pedra de Manganês impressionante, e que 

gostava de ficar admirando-a e bater fotos. Relembrou que uma vez pintaram a 

pedra de branco e deu uma maior confusão, lavaram a pedra de novo.  

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/05/patrimonios-do-amapa-igreja-de-sao-
jose.html 

Destacou que aos domingos, quando a praça recebeu o parquinho 

(playground), ela ficou super movimenta, toda molecada queria ir para lá. Na opinião 

dela, acredita que foi o primeiro parquinho da cidade, pois na Praça do Barão só tinha 

aparelho de ginástica.    

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:  http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/05/patrimonios-do-amapa-igreja-
de-sao-jose.html 

No entanto, na Praça Veiga Cabral ela gostava de sentar nos bancos e ficar 

lendo. Ficava vendo o movimento da praça e os passarinhos. Gostava até de estudar 

no banco da praça, ficava lá sentada olhando para o nada, ai aparecia um, aparecia 

outro. Destacou que nessa revitalização atual os bancos antigos com encosto foram 

Figura 125 – As portas da Igreja Matriz - 2017 

Figura 126 – O playground da Praça Veiga Cabral - sd 
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substituídos e esses novos não tem encosto. Destacou que ela tinha um banco 

preferido, que ficava por trás da banca do Dorimar, bem debaixo de uma árvore.  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo: Alcinéa Cavalcante 

Finaliza dizendo que a praça é para você namorar, para relaxar, para ler, 

conversar, passar o tempo, descansar. Mas quando se coloca um banco sem encosto, 

é difícil para tudo. E sobre a nova praça revitalizada, ela fala que entende que toda 

geração precisa de uma praça, mas não precisaria descaracterizar tanto, ela pode ser 

a mesma, podia ser mantida sem muitas mudanças. Só vai ficar o nome? Ela destaca 

que sempre teve um pessoal tocando violão, turma do colégio, falando de poesia, só 

que eram poucos, mas Macapá era pequena.  Ela acredita que com a revitalização ela 

voltou a ser frequentada, mas que durante o dia as pessoas estão passando por ali, 

mas não se apercebem de um passarinho, de uma árvore, ela perdeu o encanto. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 
 

Figura 127 – Alcinéa com 13 anos período de suas aventuras nas praças - 1972 

Figura 128 – A Praça Veiga Cabral hoje em dia - 2017 
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Relembrou que antigamente o pessoal ia para o comércio e o ponto de 

encontro era a Casa Pernambucana. Disse que sua minha mãe costumava ir lá, 

comprar tecido. Na verdade, quase todo mundo que ia lá, depois se sentava na praça, 

para descansar. Na praça existia o único ponto de taxi da cidade, do lado da Banca do 

Dorimar. As pessoas costumavam sentar ali para depois pegar o taxi.  

 

 

 

 
Fonte: Disponível em:  https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2013/11/predio-comercial-pioneiro-

pernambucana.html 

Falou do Bar Gato Azul e da turma da bebida, só que os mais jovens 

sempre compravam bebidas e iam para a praça beber escondido. Lembrou de uma 

vez que o Gato Azul colocou alto falantes na praça para escutar a final da copa de 

1970, entre Brasil e Itália, ela disse que todo mundo foi para praça tinha gente 

deitado, sentado, torcendo e ouvindo o jogo. Relembrou que quando o jogo 

terminou teve uma passeata bonita, muita gente, foi pela Candido Mendes, Feliciano 

Coelho, Leopoldo Machado e terminou com um baile na UBMA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 
 

Figura 129 – A loja Pernambucana - sd 

Figura 130 – Esquina da Rua São José com Av. Presidente Vargas, local do Gato Azul - 2017 
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Ela acha que essas transformações estão ligadas a questão que por muito 

tempo o Amapá é quintal dos outros, no qual os governantes que vinham para cá não 

conheciam nossa história e não faziam questão de conhecer. Chegavam que 

pensando que derrubando um coreto, vai ficar bonito e a cidade vai agradecer. 

Alcinéa ressalta que realmente até que algumas pessoas gostavam, mas outras 

tinham medo de falar, pois no período do Ex-Território existia uma ditadura forte.  

Então é por isso que o amapaense não valorizou a sua história, sua gente, 

suas coisas. Não existe quase nada da Macapá antiga, e só de um tempo para cá, que 

o amapaense aprendeu a gritar um pouquinho. Sobre estas questões relembra o caso 

da famosa pintura branca na pedra de manganês da Veiga Cabral. 

Dentro desse contexto, perguntei com ela via o Teatro Bacabeiras, 

prontamente ela respondeu que achava necessário, mas não ali. Poderia ter 

continuado o largo, hoje não tem mais Arraial, perdeu-se o Círio de Nazaré e os 

festejos de São José. 

Ela destacou que tem afinidade com a Praça Veiga Cabral, ainda a frequenta, 

e sempre que pode sentar lá, vendo os passarinhos e as flores. Contudo, nas suas 

lembranças, também fica vendo do coreto, a barraca da santa, as barquinhas do 

Arraial, o parquinho. Refletia com um olhar distante, porque mudou? E questionou se 

as pessoas que estão passando ali, que estão indo para o comércio, que atalham pela 

praça. Será que elas virão isso? Será que quando passam ali não relembram? Para ela, 

hoje as pessoas sentam ali para tomar água de coco. Não se vai mais a praça para se 

ler um livro. Concluiu preocupada com tantas mudanças e achou que o que 

realmente ficou foi só o nome da praça. 

Alcinéa lembrou que hoje existe uma galeria no espaço da praça, mas se 

perguntou até quando? Novamente foi enfática dizendo que o coreto poderia ter 

sido preservado, e acompanhando o tempo e as necessidades, poderia ter sido 

modificando, mexido em questões de acessibilidade, etc.  



120 
 

De repente, lembrou-se do Cine João XXIII, onde assistia aos filmes e depois 

ia para praça, sem falta o passeio no trapiche na beira rio. Saudosista disse que para 

ela “o domingo sem cinema não era domingo, agora o cinema sem trapiche e o 

sorvete na taça de inox, servido pelo Inácio lá no Macapá Hotel, também não era...“. 

Ficaram no ar, com um olhar distante o término dos seus pensamentos... 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:   https://www.alcinea.com/ 

Por fim, lembrou também que bem de lado da Casa Pernambucana, tinha o 

ponto do delicioso Tacacá de Dona Luci, que por quase 40 anos ficou no local. Essa 

lembrança fez ter de volta em sua mente, a imagem do Marabaixo que entrava na 

Igreja e seguia na rua. Disse que foi quando o Padre Julio Maria Lombard assumiu, 

que foi proibida as manifestações de entrar na Igreja, pois era coisa do diabo, 

macumba. Dessa forma, citou que as manifestações foram para a Praça do Barão, 

começam pela onde era o OAB até a Escola do Barão. 

 

Figura 260 – D. Luci e o marabaixo na Praça Veiga Cabral  

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:  http://www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/luci-a-tacacazeira 

Figura 131 – Trapiche e o Hotel Macapá - sd 

Figura 132 – D. Luci, a tacacazeira e as manifestações do marabaixo - sd 
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Ao nos despedirmos Alcinéa me deu de lembrança um livro de poesias 

de sua autoria, e pediu para que eu sintetizasse nosso encontro especificamente 

sobre a Praça Veiga Cabral, a sua preferida com trechos do verso “Vem comigo”. 

                

 

Vem comigo! 

Vamos plantar dálias, rosas e poesias na velha praça 

onde dividíamos algodão-doce no arraial do padroeiro. 

Naquele tempo a infância era tão doce 

e a gente tinha medo de pecar. 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP  Fotografia: Jose de Vasconcelos 
 

O encontro foi encerrado em seguida. 

 

3.6 As análises das visualidades obtidas a partir das memórias dos entrevistados 

Metodologicamente para sistematizar, selecionar e ordenar as informações 

visuais descritas e narradas nas entrevistas e, por conseguinte, conseguir mapear as 

principais visualidades descritas e expostas pelos entrevistados durante todo o 

processo vivido nas praças. Elaborei um diagrama relacionado às principais 

visualidades apontadas nos relatos dos entrevistados, e relacionando os aspectos que 

justificam ou legitimam esses modos de ver, pensar e se estabelecidas com os 

lugares.  

  

Figura 133 – livro de Alcinéa - 2017 



 
 

 

Figura 134 – Diagrama das visualidades obtidas na Praça do Barão pela entrevista 

ENTREVISTADOS 
MEMÓRIAS VISUAIS DA PRAÇA 

DO BARÃO 

Aspectos 
contextuais 

justificam/mobiliza
m/ legitimam as 

visualidades 

Principais 

elementos 

presentes no 

imaginário 

visual 

Dona Zulma 
81 anos 

- Local de exercício; 
- Praça da infância; 
- Praça de namorar e brincar; 
- Casa de esportes; 
- Centro de tudo; 
- Local feio, abandonado e 
esquecido; 

- Estudou e foi 
professora da Escola 
Barão do Rio Branco; 
- Mora desde 1950 nas 
casas do IPASE; 

-Sapo, escola, 
casas dos 
servidores, busto 
do Barão, banda 
musical da guarda 
territorial; 

Oswaldo Simões 
58 anos 

- Praça do caminho; 
- Local de encontro e diversão; 
- Lugar do desporto; 
-  Praça elitizada; 
- Lugar da cultura e discursos; 
- Primeira praça; 
- Descaracterizada, estranha, 
abandonada; 
- Prisioneira dos carros; 

- Mora na periferia do 
bairro central; 
- Relação romântica e 
artística com o lugar; 
- Influência política 
(Ditadura Militar); 

- Sapo, cine 
territorial, carro 
de polícia, bicas, 
quadras e 
campos, Tenente 
Irineu, mureta da 
quadra, 
mangueiras; 

Savino 
79 anos 

- Lugar da sua vida; 
- Lugar da escola; 
 

- Aluno e professor da 
Escola Barão do Rio 
Branco; 

- Sapo, pau Brasil, 
casa do 
Governador; 

Alceu Filho 
71 anos 

- Local de aprendizado e civismo; 
- Praças do esporte; 
- Praça dos namorados; 
- Local de lembrança dos pais; 

- Nasceu no Largo dos 
Inocentes, por trás da 
Praça Veiga Cabral; 
- Morou nas casas do 
IPASE; 

- Escola, Tenente 
Irineu, Correios, 
casa do 
Governador, 
casas do 
servidores, beco 
do Filomeno; 

Alcinéa Cavalcante 
60 anos 

- Ponto de encontro com amigos; 
- Local de diversão; 
- Lugar dos negros; 
- Lugar de namorar; 
- A praça mais antiga; 

-- Local de passagem e 
diversão; 
 

- Sapo, banco da 
praça, 
equipamentos de 
ginástica, 
palmeira, casa 
dos servidores; 

 
Fonte: José de Vasconcelos 

 

  



 
 

Figura 135 – Diagrama das visualidades obtidas na Praça Veiga Cabral pela entrevista 

 

Entrevistados 

Memórias visuais da 

Praça Veiga Cabral 

Aspectos contextuais 

justificam/mobilizam/ 

legitimam as visualidades 

Principais 

elementos 

presentes no 

imaginário visual 

Dona Zulma 
81 anos 

- Lugar de 
religiosidade; 
- Local do arraial de 
São José; 

- Educação religiosa; - Igreja, usina de 
luz, coreto e 
barracão da santa,  

Oswaldo Simões 
58 anos 

- Local do arraial de 
São José; 
- Local administrativo; 
- Lugar dos hippies; 
 

- Ponto de diversão e 
passagem; 

- Tenente Irineu, 
relógio, barracão da 
santa, barquinha, 
brinquedos, cine 
João XXIII, presépio; 

Savino 
79 anos 

- Local do campo; 
- Lugar da relação 
com os padres; 
- Local da 
identificação com a 
política estudantil; 

- Na sua infância morou 
em duas residência na 
praça; 
- Ligação com os padres 
da Prelazia; 

- Campo de futebol, 
barracão da santa, 
Tenente Irineu, 
coreto, usina de 
força, casa 
pernanbucana; 

Alceu Filho 
71 anos 

- Lugar do futebol dos 
padres; 

- Nasceu por trás da Igreja 
no Largo dos inocentes; 
- Ligação com os padres 
da Prelazia; 

- gradil da praça, 
Bar Gato Azul, 
relógio, campo de 
futebol, coreto, 
cine João XXIII; 

Alcinéa Cavalcante 
60 anos 

- Praça do encanto; 
- Praça mais bacana; 
- Praça do Arraial; 
- Praça da Paquera; 
- Lugar da Leitura; 

- Local de passagem e 
lazer; 

- Coreto e banda de 
música, Igreja, 
barquinhos, 
barracão da santa, 
banco da praça, Bar 
Gato Azul, pedra de 
manganês, 
playground, casa 
pernambucana, 
ponto de taxi, cine 
João XXIII, Dona 
Luci, marabaixo; 

Fonte: José de Vasconcelos 

  

 

 



 
 

3.7 Mapas das visualidades das Praças do Barão e Veiga Cabral  

De posse de todas essas informações sintetizadas nas tabelas, destaco que ao 

relacionar as memórias das praças com suas visualidades atuais, foi unanimidade o 

entendimento de que a Praça do Barão do Rio Branco precisa de um processo de 

revisitalização, pois foi muito descaracterizada, abandonada e esquecida por todos.  

Já as questões relacionadas a visualidade atual da Veiga Cabral, foi visível à 

aceitação do lugar enquanto um espaço agradável e organizado. Contudo, 

sintetizando o pensamento de todos, após sua revitalização só restou na praça às 

dimensões do lugar. 

Contudo, com base nessa coleta das trajetórias visuais presente nas 

lembranças dos próprios entrevistados, num processo autoformativo, tem como um 

achado no encaminhamento a criação de mapas dessas visualidades. 

A análise destes mapas posteriormente relevarão excelentes indícios ou 

pistas para um olhar que permitirá tornar visível o processo de consolidações dos 

modos de ver as praças.  



 
 

 3.7.1 Mapas das visualidades das Praças de Dona Zulma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.7.2 Mapas das visualidades das Praças de Oswaldo Simões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.7.3 Mapas das visualidades das Praças de Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.7.4 Mapas das visualidades das Praças de Alceu Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.7.5 Mapas das visualidades das Praças de Alcinéa Cavalcante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Sobre Visualidades e Espaço 
Vivido:Seguindo Pistas Visuais de um 
Encontro Conversacional com as Praças Veiga 
Cabral e Barão do Rio Branco

 

 
 
 

Sobre Visualidades e Espaço 
Vivido:Seguindo Pistas Visuais de um 
Encontro Conversacional com as Praças Veiga 
Cabral e Barão do Rio Branco 

  

 

Sobre Visualidades e Espaço 
Vivido:Seguindo Pistas Visuais de um 
Encontro Conversacional com as Praças Veiga 



 
 

4 SOBRE VISUALIDADES E ESPAÇO VIVIDO: SEGUINDO PISTAS VISUAIS DE UM 
ENCONTRO CONVERSACIONAL COM AS PRAÇAS VEIGA CABRAL E BARÃO DO RIO 
BRANCO 

 

Após num primeiro momento, utilizando-me das principais imagens 

conhecidas das praças disponíveis em diversas fontes acessíveis, que delineou um 

trajeto das visualidades das praças macapaenses. E no segundo, encontrar-me nas 

praças com pessoas que estavam ligadas diretamente com essas visualidades 

encontradas, para puxar conversas e produzir relatos e gráficos sobre essas 

experiências vividas.  

Tenho a consciência de chegar nesse capítulo com o intuito de intercruzar 

essas duas relações de visualidades estabelecidas com as praças e, perceber como 

essas interações com essas visualidades encontradas são importantes para construir 

novas aprendizagens, repensando cotidianos (MARTINS; MARTINS, 2012).  

Dessa forma, para obter sucesso nesse desafio me aproprio do pensamento 

de Nascimento (2011, p. 214) que os regimes discursivos interferem e estão 

imbricados com os processos de fabricação, divulgação e recepção de todas as 

imagens. E o discurso, ”tal como as imagens, são vistos como uma prática, resultante 

das relações de saber e de poder”. Assim, as imagens a nossa volta, seja de qualquer 

tipo estão comprometidas com esse processo de dispersão do discurso. 

Portanto, o interesse pelo estudo das visualidades está ligado às 

interpretações visuais construídas historicamente pelos sujeitos em diferentes 

épocas. Que possibilita pelo olhar através da educação da cultura visual a se 

questionar sobre “as práticas de assujeitamento ou de subjetivação desencadeadas 

pelas interpretações que fazemos das imagens”, um processo interpretativo que nos 

permite visualizar a maneira como passamos a ser sujeitos de um determinado modo 

e não de outro (NASCIMENTO, 2011, p. 2015).  



 
 

A essa questão do modo de ver através das imagens, destaco ainda que:  

Ver – como parte da vida (de um aprendizado) cotidiana – e dar sentido 
ao que vemos é uma prática que se aprende de muitas maneiras, a 
partir de muitas fontes. Ao naturalizar certas ideias e valores, nossa 
história/trajetória cultural vai configurando, gradativamente, nosso 
modo de ver o mundo, ou seja, predispondo-nos a vê-lo de 
determinadas maneiras. Mas o ato de ver não acontece num vazio 
cultural; ao contrário, sempre acontece em contexto, e o contexto 
orienta, influencia e/ou transforma o que vemos. (TOURINHO; MARTINS, 
2011, p. 54). 

Ou seja, ver através das imagens está intrinsecamente associado também às 

interações sociais e culturais, e com isso, deve se compreender que as imagens 

mudam de significados quando se muda o entorno ou o contexto em que elas são 

veiculadas. Então, não se deve apenas direciona-se para a visualidade com um olhar 

centrado na sua dimensão cultural. Mas, também para um direcionamento que 

compreenda que “as interpretações serão sempre plurais, porque serão sempre 

plurais as referências e pressupostos culturais que condicionam a experiência do 

olhar”. (MARTINS, 2007, p. 28). 

 

4.1 As visualidades construídas historicamente e os vestígios das memórias 

vivenciadas sobre as praças: costurando interpretações  

Para iniciar essa discussão sobre as relações existentes entre as visualidades 

e memórias encontradas sobre as praças, destaco que envolvido pelo caráter 

emancipatório que se envolveu durante as entrevistas, no qual fez com que as 

pessoas que participaram da experiência, desencadeassem questões relacionadas 

não só ao passado, mas também estabelecessem conexões relevantes com o rever às 

praças atualmente.  

Assim, foi importante nesse estudo conhecer o passado para se 

“compreender as condições que tornaram aceitáveis e possíveis algumas crenças, 

valores e atitudes veiculadas pelas imagens nas quais passamos a acreditar e agir”. 



 
 

Ajudando no entendimento das trajetórias de como nossa subjetividade foi modelada 

e consolidada ao longo do tempo (NASCIMENTO, 2011, p. 218). 

Entretanto, com base nestas questões obtidas durante as entrevista, passo a 

defender que baseado neste contexto É preciso também compreender-se que nesse 

processo de recorrer ao passado, o presente também é impregnado por ele, e que 

este vai sempre continuar a atravessa-lo continuamente. A partir dessa comprovação, 

abrem-se possibilidades para que o presente seja atualizado através das 

interferências que sabemos deste passado.  (NASCIMENTO, 2011, p. 220). 

Deste modo, nesta proposta de costura de interpretações que resignifica e 

estabelece novos valores aos resultados encontrados nesta pesquisa, não posso 

deixar de fazer também uma acareação com um olhar sobre a materialidade e a 

dinâmica compositiva atuais das praças estudadas. Para isso, adentrei no universo 

das praças com todas as minhas vivencias, experiências perceptivas adquiridas como 

usuário, fotógrafo, professor e pesquisador para me submeter a construir uma 

cartografia das imagens dessas praças, num olhar que levanta questões dos 

entrevistados sobre essas praças que a vista já não alcançava. 

 

4.1.1 Costurando interpretações sobre a Praça Veiga Cabral 

Adentro na discussão sobre as relações existentes entre as visualidades e as 

memórias na Praça Veiga Cabral afirmando que estas são análogas, porque em ambas 

sugerem ou remetem a interpretações relacionadas aos artefatos culturais que ali se 

estabeleceram, constituídas por ideologias e políticas fortemente dominantes. Neste 

sentido, identifico indiscutivelmente a Igreja São José de Macapá como o primeiro e 

principal ponto convergente que une essas visualidades da Praça Veiga Cabral 

encontradas no estudo.  



 
 

Relembro ainda estas características estão relacionadas à questão que as 

praças no Brasil Colônia estavam geralmente associadas aos adros das igrejas ou de 

edificações como as sedes dos governos, era lá o local de reunião de pessoas e 

diversas atividades religiosas, políticas, culturais, militares, recreativas, etc. 

Considerando a Igreja de São José como o monumento mais antigo da cidade e ainda 

a arquitetura de maior apuro presente no espaço. Fica obvio entender porque ela se 

destacou historicamente durante várias épocas, como o ponto focal mais expressivo 

na feição urbana da praça.  

No estudo da visualidade da praça, ganha relevância o fato da Igreja também 

expressar a síntese do organismo a que está ligado, a Igreja Católica Apostólica 

Romana que naquela época era um poder hegemônico.  

Essa conjuntura exposta está em consonância com Aguirre (Apud Pla, 2013, 

p. 163), que coloca que existe um imaginário visual, no qual a forma de olhar o 

mundo deriva das narrativas hegemônicas - discursivas – que veicula. Para ele, não se 

trata apenas de um repertório de imagens, mas de um “conjunto de visões, 

comportamentos e valores que orientam suas ações e moldam sua identidade social 

e cultural.”. 

Portanto, defendo que inicialmente a visualidade da praça foi construída por 

um modo de ver ligada a Igreja São José de Macapá, numa condição dada pela sua 

visibilidade20 irrefutável. Observando a fachada principal da praça hoje, nota-se 

claramente a importância da localização da visual e geométrica da Igreja no 

quarteirão, ela como centro e as outras estruturas políticas, econômicas, sociais e 

culturais que estão ali assentadas são distribuídas ao seu lado. ( Figura 136).  

                                                           
20 Caráter, condição, atributo do que é ou pode ser visível, ser percebido pelo sentido da vista. Para 
alguns, sinônimo de clareza, nitidez, transparência, evidência, perceptibilidade. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas – Fotos: José de Vasconcelos -montagem: Eloane Cantuária 

Igreja São José 
de Macapá 

Cúria Metropolitana, 
antiga casa do vigário, 

depois Prelazia de Macapá 

Prédio de uma concessionária de telefonia e a 
Biblioteca Publica ao lado da Igreja. 

Antiga Casa de Câmara e Cadeia e outras várias 
instituições públicas 

Essa teoria é reforçada pelos dados obtidos pelo 

diagrama das visualidades da praça, onde a superioridade da 

visualidade Igreja na praça pode ser observada nas maioria das 

informações sintetizadas sobre o imaginário visual que fomenta 

as memórias dos entrevistados. D. Zulma, com base na sua 

educação religiosa, apresenta a praça como lugar da Igreja e das 

manifestações relacionadas com ela. 

Alcinéa, enquanto criança lembrou-se da porta da 

Igreja, como o local de transição do mágico para o real. E das 

suas aventuras nas festividades realizadas nos Arraias no local, 

onde hoje está o Teatro das Bacabeiras. 

Em Oswaldo, a sua narrativa da Veiga Cabral expressa 

diretamente uma relação de passagem e local de diversão, 

namoros e visita aos parques das festividades do Arraial ligado a 

Igreja.  

Savino se ligou ao local por  sua trajetória de vida, mas 

no seu imaginário visual existe referências ao convívio cotidiano 

com a Igreja, das regras religiosas e do campo de futebol.  

Já visualidade de Alceu Filho se destacou com a praça a 

questão do cotidiano, resultado aparentemente normal de um 

moleque que foi criado nas imediações da praça, tendo a 

mesma como seu quintal e local de lazer. Contudo, a relação 

direta com o futebol no campo dos padres, estabelece a 

convívio com a Igreja no seu universo visual.  

Figura 136 - Mapa das Quadras da Praça Veiga e configuração da sua fachada principal com a Igreja Matriz 



 
 

Assim, orientado por Hernandez (2011, p. 32-33) que as imagens são 

portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que “contribuem para 

pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como sujeitos.”. Ajuda a entender 

que essas visualidades apontadas pelos entrevistados traduzem e carregam consigo o 

testemunho da história do lugar, a praça enquanto palco da vida e de visualidades.  

Se enxerga desse modo que esses olhares estão impregnados não só de 

marcas culturais, mas também de referências biográficas. Fica claro que essa 

constatação quando se observa os elementos presentes no imaginário visual (Figura   

) e foram importantes para criação do mapa de visualidades dos entrevistados: o 

coreto, o barracão da santa, a usina de luz, o relógio, o cine João XXIII, o campo de 

futebol, a casa Pernambucana, o bar Gato Azul, a pedra de manganês, o playground, 

o ponto de taxi, D. Luci, tenente Irineu, o marabaixo , a banda de música e os 

brinquedos do parque da festa do Arraial.  

No entanto, é preciso ficar atento como diz Tourinho (2009, p. 146) que nada 

é aleatório ou despretensioso, os discursos visuais fazem concessões aos gostos, aos 

ideais, aos mercados, aos contextos onde precisam ou querem sobreviver. É preciso 

ter essa consciência que dentro desse processo interpretativo das imagens, o 

conhecimento e o poder estão sempre inter-relacionados. 

Assim, utilizando-me do entendimento de Robba e Macedo (2010, p.19) que 

a morfologia das praças coloniais brasileiras tinha por características formais 

dominantes a presença do templo em seu entorno. E que em volta dessa capela é 

que surgiam o embrião dos arraias, vilas e cidades. Essa predisposição prepara 

intencionalmente o foco do olhar para o lugar que se deve ver. E com certeza, 

influencia na construção dos modos de ver a praça, não é atoa que por muito tempo 

a Praça Veiga Cabral, ficou conhecida também como a Praça da Matriz.   

 



 
 

Contudo, comungo com Hernandez (2011, p. 34) que diz que essa tradição 

ocidental de um olhar disciplinado sobre as imagens, que nos normaliza e nos regula 

pode ser contrariado: 

...não nos enganamos e pensamos (sabemos) que não vemos o que queremos 
ver, mas aquilo que nos fazem ver, o que descentra a preocupação por produzir 
significados e a desloca para indagar a origem – os caminhos de apropriação de 
sentido – a partir dos quais viemos aprendendo a construir significados; o que 
nos leva a explorar as fontes das quais se nutre não apenas nossa maneira de 
ver/olhar, mas os significados que fazemos nossos, e que formam parte de 
outros relatos e referências culturais. 

Hernandez (2011) explica essa atitude antidogmática não como um sentido 

adisciplinar, mas no afã de quebrar dualidades entre o emissor-receptor, no caso 

analisado, Igreja-povo. Essa postura explicada pelo autor, nos convida a “mostrarmo-

nos atentos ante as emergências cotidianas que se refletem naquilo que aparece de 

improviso e nos surpreende.”. 

Observo essas características que fogem desse olhar tradicional em algumas 

visualidades ligadas com o imaginário das praças, como no exemplo do registro da 

formatura da primeira turma da Escola Formal de Macapá em 1950, no qual a Igreja é 

o fundo, o cenário que serve apenas para dar representatividade ao tema principal 

(Figura 137).  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/12/primeira-turma-de-normalistas-de-
macapa.html 

Figura 137 - Primeira turma da Escola Normal de Macapá – 1950 



 
 

Ainda tendo como base essas emergências cotidianas comentadas por 

Hernandez, percebo que após a revitalização da Praça Veiga Cabral em 2016, onde se 

modificou seu traçado interno, há a inserção de novos elementos urbanos e 

arquitetônico que abriu a possibilidades para o surgimento de novas visualidades 

para o lugar. Essas novas frestas para novos ângulos e interesses, apontando agora 

para um olhar que vai do entorno para dentro da praça (Figuras 138 a 140).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANURB – Instituto de Planejamento Urbano/ Prefeitura de Macapá Montagem: José de Vasconcelos 

 

 

Figura 138 - Praça Veiga Cabral antes da revitalização em 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANURB – Instituto de Planejamento Urbano/ Prefeitura de Macapá 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas  Foto: Jose de Vasconcelos 

 

 

Figura 139 - Layout da nova Praça Veiga Cabral – 2016 

Figura 140 - Mosaico de Vista da  Praça Veiga Cabral – 2016 



 
 

Realçam ainda esse novo olhar que direciona a atenção das pessoas para o 

circulo central da praça. A substituição do piso antigo em bloquetes, por um novo 

piso acimentado dar uma unidade a todo o perímetro ao redor da praça, realçando as 

vias principais produzindo uma perspectiva interessante para o centro da praça. As 

retiradas de árvores que atrapalhavam a contemplação do lugar e a distribuição de 

bancos estrategicamente pelo espaço foram outras providências importantes para 

um clima agradável e convidativo da Praça Veiga Cabral. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.alcilenecavalcante.com.br/page/3?c_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas – Foto e montagem: José de Vasconcelos 

 

Figura 141 - Vista noturna da nova Praça Veiga Cabral - 2016 

Figura 142 - Vista para figura do Cabralzinho no centro da praça 



 
 

Observando por 12 anos, o mesmo ponto de vista que fica na interseção da 

Av. Mário Cruz com a Rua Cândido Mendes, se consegue perceber essas mudanças na 

paisagem da Praça Veiga Cabral (Figuras 143 a 145). 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas – Foto e montagem: Eloane Cantuária 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas – Foto e montagem: José de Vasconcelos 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas – Foto e montagem: José de Vasconcelos 
  

Figura 143 - Vista da Praça Veiga Cabral, 2005 

Figura 144 - Vista da Praça Veiga Cabral, 2015 

Figura 145 - Vista da Praça Veiga Cabral, 2017 



 
 

Contudo, esse nova visualidade que se apresenta hoje para a sociedade 

amapaense, que destituiu um pouco a hegemonia centenária da Igreja da Matriz, traz 

a tona um novo modo de ver, atrelado agora ao olhar institucional que a Prefeitura 

de Macapá tenta passar do lugar. Na placa exposta durante a revitalização da praça, 

vê-se essa “imposição” ou “adaptação” a essa nova visualidade. (Figura 146)  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas  Foto: José de Vasconcelos 

Independentemente, se essa conjuntura contemporânea visual da praça 

futuramente pode vir a ser culturalmente “naturalizadas” ou “normalizadas” como 

novos padrões de pensamentos a serem seguidos (Nascimento 2011). Percebo essas 

nesse ver a nova praça, algumas pistas que apontam para outros “caminhos de 

apropriação de sentidos”21 que deslocam e descentram o olhar para fora de 

interesses religiosos, políticos, econômicos, dentre outros.  

Essa realidade na praça volta-se para questões sociais, recreativas, 

educacionais que a transformam num grande espaço a céu aberto, convidativo e 

acessível a todos para a brincadeira e os jogos, o aprendizado e o ensino, para 

crianças para os velhos, para o aluno e o professor, etc. Vê-se isso em registro de 

atividades desenvolvidas nas dependências da praça por várias entidades públicas e 

sociedade civil organizada. (Figuras 147 a 149).    

                                                           
21 Citados anteriormente neste capítulo na fala de Hernández (2011).  

Figura 146 - Placa de Reforma da Praça Veiga Cabral - 2016 



 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://globoesporte.globo.com/ap/noticia/2015/04/aulas-de-slackline-misturam-
diversao-e-solidariedade-em-praca-de-macapa.html - Fotos: Jorge Abreu 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/07/praca-de-macapa-vira-centro-
cultural-com-musica-e-arte-de-universitarios.html 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://macapa.ap.gov.br/191-projeto-leitura-na-pra%C3%A7a-encanta-alunos,-
professores-e-visitantes 

 

  

Figura 149 – Projeto Leitura na Praça Veiga Cabral - 2016 

Figura 147 - Competição de Slackline na Praça Veiga Cabral - 2016 

Figura 148 - Evento UNIFAP na Praça na Praça Veiga Cabral - 2016 



 
 

4.1.2 Costurando interpretações sobre a Praça Barão do Rio Branco 

Sobre as questões que norteiam as relações entre as visualidades 

encontradas e as memórias vivenciadas encontradas na Praça do Barão, a pesquisa 

direciona primeiramente um olhar para algo bastante semelhante ao encontrado na 

Praça Veiga Cabral, também marcada por artefatos culturais que estão estritamente 

ligados a uma ideologia política dominante. Relembro que a praça propriamente dita, 

surgiu em 1950 com toda a sua configuração voltada a fomentar as necessidades 

administrativas da implantação do Ex-Território  Federal do Amapá.  

Contudo, nesse contexto, a morfologia urbana do local recebeu um 

tratamento arquitetônico e urbanístico especial, contendo no seu entorno escola, 

casa do governador, casas dos servidores, aliado a estruturas já existentes no local 

como o Banco do Brasil e o Prédio dos Correios. Já no interior da praça, a mesma foi 

preparada (já dividida ao meio) com toda a estrutura para a prática do lazer 

contemplativo e esportivo. De um lado, se tinha bancos, árvores e brinquedos. Do 

outro, encontravam-se as quadras e campos de futebol. Contudo, em ambos os 

espaços existiam os momentos para as práticas esportivas ligadas a Escola do Barão, 

ensaios e apresentações para as festividades cívicas (Figura ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Desenho: José de Vasconcelos 
 

Figura 150 - Praça do Barão 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas   Fotos: José de Vasconcelos -montagem: Eloane Cantuária 
 

Estas características levantadas acima permitem nas informações de Dona 

Zulma, perceber a influência pela sua trajetória de vida, ligada a uma família que 

lhe acolhera ter no patriarca a figura de um professor. Levou no seu imaginário 

visual destacar a escola como uma importante referência para sua visualidade da 

praça. Morar nas imediações tornou-se também um ponto de lazer e diversão, que 

incorporou o esporte na sua vida, e posteriormente tornar-se professora na escola 

que estudou.  

Os resultados de Oswaldo com certeza são acentuados por relações de 

poder que se estabelecia no lugar. A praça enquanto símbolo de elitismo, ligado as 

pessoas do centro da cidade e as famílias ligadas aos profissionais do Ex-Território. 

Cabe ressaltar também que na sua visualidade existe as narrativas do romantismo 

da juventude, destacado pelo gosto pela arte, mudanças políticas e a boemia. 

Já Savino teve uma dificuldade em apresentar suas visualidades, mas têm 

por si só na sua história de vida, aspectos importantes para elucidar a sua ligação 

com a praça, como por exemplo, a escola onde passou por todas as etapas, aluno, 

monitor e professor. E a ligação com o movimento estudantil e com o esporte. 

Em Alceu Filho, se identifica traços similares ao de D. Zulma caracterizado 

pelo apego a escola e ao cotidiano do lugar. Vê-se pela sua história de vida, que a 

mudança social presente na troca do Largo dos inocentes para o conjunto do 

IPASE, talvez influencie esse local ser uma referencia a memória visual dos pais. A  

imagem da escola de sua infância também adentra nesse universo.  

Na visualidade de Alcinéa, encontro enraizado nas suas narrativas uma 

imaginação e sensibilidade da infância, rica das experiências com o local e 

influenciada pela herança genética trazida de ser filha de um poeta e de uma 

professora.  

Figura 151 - Layout da Quadra da Praça do Barão 



 
 

Contudo, analisando os resultados dos elementos presentes no imaginário 

visual dos entrevistados, que foram importantes para organizar os mapas visuais é 

que obtemos um panorama melhor dos caminhos que ajudaram os mesmos a ver e 

pensar a visualidade da praça. 

Em quatro dos entrevistados, por exemplo, a falta do sapo da estrutura do 

mastro que servia para o hasteamento da bandeira na praça é um dos elementos 

mais sentido. Acredito que essa ausência está ligada as participações dos mesmos nas 

apresentações cívicas que ocorriam no local.  

Ao observar em dois momentos distintos o mastro da bandeira, no seu 

tempo de glória passada até o estado atual em pleno abandono e esquecimento 

(Figura 152). Percebo que esta escultura não possuía um tamanho significativo para 

chamar tanta à atenção. Contudo, Oswaldo acrescentado ao fato que o sapo também 

era um meio das mães a educar os filhos, que de forma “simbólica” era o “bicho que 

ia pegar as crianças malcriadas”. Nesse sentido, acredito que essas representações 

não podem ser vistas apenas como um espelho ou reflexo da realidade, mas 

configura-se como “um modo de mediar à compreensão e a construção de ideias e 

sentidos, de processos simbólicos.” (MARTINS, 2005, p. 137). 

 

 

 

 

  

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas  Foto: José de Vasconcelos 

 

Figura 152 - – Detalhe da estrutura do mastro da Bandeira na Praça do Barão do Rio Branco - 2016 



 
 

Um elemento arquitetônico que aparece nos mapas visuais de todos os 

entrevistados seja de uma forma direta, ou indireta foi a Escola Barão do Rio Branco. 

Ela é o símbolo maior na cidade que está relacionado à infância e ao lugar da primeira 

sala de aula. Atualmente, da mesma forma que a praça se encontra abandonada pelo 

poder público, desde 2014 que o prédio da Escola Barão do Rio Branco se encontra 

fechado para reforma, sem que nenhuma obra seja iniciada, sendo alvo de bandidos 

e baderneiros que dilapidam e destroem seu patrimônio. 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.alcinea.com/geral-amapa/vandalos-destroem-a-escola-barao-do-rio-
branco  e Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas Foto: José de Vasconcelos 

O busto do Barão do Rio Branco, localizado estrategicamente na Praça do 

Barão, bem em frente à Escola Barão do Rio Branco foi também lembrado. Protegido 

por uma pequena estrutura de postes em concreto e com correntes circulando o 

busto, o mesmo parece receber periodicamente obras de manutenção. No entanto, 

durante o procedimento de pesquisa não foi possível se encontrar ou determinar o 

período de sua instalação no local.  

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Memórias Urbanas  Foto: José de Vasconcelos 

Figura 153 - Escola Barão do Rio Branco - 1948 e 2017 

Figura 154 - Busto do Barão do Rio Branco em frente a Escola do Barão - 2016 



 
 

Na perspectiva de problematizar o entendimento dos outros modos de 

recepção das imagens e das interpretações que foram construídas pelos 

entrevistados da praça, associo essa construção desses imaginários a partir das 

experiências vividas no lugar e de suas interpretações pessoais. Pois segundo Martins 

(2010, p. 21-22) as imagens “devem ser tratados e partilhados como arquivos de uma 

memória coletiva. Seus significados dependem do contexto, da situação e do diálogo 

que se constrói nas relações com o público/audiência”. 

Segundo essa ideia, os significados não devem ser fixados, mas, negociados, 

direcionando o foco para a trajetória, as experiências vividas e, principalmente, a 

subjetividade dos indivíduos. Para o autor, a interpretação de objetos e das imagens 

é uma prática mobiliza a memória visual, mas reúne também o sentido da memória 

social construída pelas pessoas que interpretam. 

Operamos influenciados por disposições/visões naturalizadas, em sintonia com 
práticas, normas e hábitos do entorno cultural, sem sobressaltos, guiados por 
ideias e valores constantes, referendados por experiências anteriores. Vemos o 
que esperamos ver, e isso nos satisfaz. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 61). 

Desta forma, a casa dos servidores do Ex-Território, a casa do governador, o 

cine territorial, o Correios, o carro de polícia, as bicas de água, os bancos, os 

equipamentos de ginásticas, o beco do Filomeno, a banda musical, o tenente Irineu,  

a palmeira e as árvores da praça são implicações que reforçam o entendimento dos 

filtros produzidos pela cultura e pelas trajetórias/histórias dessas pessoas, e muito 

responsáveis pela construção de suas visualidades.   

Destaco que durante o encontro/entrevista ficou uma má impressão de 

abandono do local em todos os entrevistados, gerando um novo modo de ver a Praça 

Rio Branco que ficou evidente uma afinidade com a praça que não existe mais. 

Observei conforme citado por Nascimento (2011) que esse novo modo de ver a 

praça, era constantemente atravessando por lembranças de um tempo próspero e de 

imensa ligação com o lugar. Nessas fotografias da praça (Figuras 155 a 158) dar para 



 
 

se perceber, que fora o tamanho das árvores e o número maior de barracas de 

comida, pouca coisa mudou em quase 10 anos nos seus espaços.  

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: Eloane Cantuária 

 

 

   

 

 

 
Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: José de Vasconcelos 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: Eloane Cantuária 
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Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: José de Vasconcelos 

Figura 155 - Vista da área arborizada da Praça Barão do Rio Branco - 2005 

Figura 156 - Vista da área arborizada da Praça Barão do Rio Branco - 2016 

Figura 157 - Vista da área desportiva da Praça Barão do Rio Branco - 2005 

Figura 158 - Vista da área desportiva da Praça Barão do Rio Branco - 2016 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: http://tyba.com.br/br/registro/24-03-01-09.jpg/-Imagem-aerea-da-praca-Barao-do-Rio-Branco---
centro-da-cidade-de-Macapa---AP---marco-de-2000.----Macapa---Amapa---Brasil 

 

Confesso que essa falta de cuidado com a praça destacado pelos entrevistados, 

gerou-me um interesse para investigar sobre essa nova visualidade que se constrói 

atualmente, com os pisos das calçadas precisam de manutenção ou substituição, o posto 

policial foi abandonado, os acessórios das quadras desportivas precisam serem 

trocados, bancos serem pintados. 
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Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: José de Vasconcelos 

Figura 159 - Vista geral da Praça do Barão 

Figura 160 - O abandono da Praça do Barão 



 
 

Observei ainda que conforme a estrutura do hasteamento da bandeira, muitos 

outros elementos ou mobiliários arquitetônicos que representaram símbolos do poder e de 

discursos que marcaram a história do local foram esquecidos, como o monumento da Bíblia, 

a roda dentada do Rotary e o velho palco de alvenaria, que ninguém soube explicar sua 

função, nem o seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: José de Vasconcelos 

 

Contudo, na pesquisa encontrei aspectos importantes e que ajudam na 

sobrevivência de uma visualidade positiva da praça, como em 2014 o I Downhill Fest, um 

campeonato de skate de rua que também contou com a presença de vários fãs do esporte. O 

projeto “Esporte e Saúde de Rua” em 2015, que aconteceu semanalmente nas quadras da 

Praça do Barão visando dar opções de lazer para os idosos, com atividades recreativas 

adaptadas como dança, ginástica, etc. E no mesmo ano, uma tentativa da Prefeitura de 

trazer o povo de volta para Praça Barão do Rio Branco com o “Natal na Praça”. 

 

 

 

Figura 161 - Elementos e mobiliários esquecidos na Praça do Barão  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/fotos/2014/02/macapa-sob-o-olhar-feminino-de-camila-
karina.html#F1093401 Foto: Camila Karina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://globoesporte.globo.com/ap/noticia/2015/09/projeto-incentiva-idosos-praticar-
atividades-ao-ar-livre-em-macapa.html  Foto: KarolAood/GE-AP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas – UNIFAP Fotografia: José de Vasconcelos. 

 

Figura 164 – Natal na Praça do Barão – 2015 

Figura 162 - I Downhill Fest - 2014 

Figura 163 - Projeto Esporte e saúde de rua na Praça do Barão – 2014 



 
 

Numa pesquisa de imagens sobre a praça, descobri por acaso numa rede 

geossocial, que serve para que o utilizador indique onde se encontra, e procurar por 

contatos seus que estejam próximo de um determinado local, que existiam vários 

links relacionados à Praça do Barão. Neles enxerguei algo interessante que 

classificaria como uma nova “visualidade virtual” que no mundo digital aproxima as 

pessoas, ao mesmo tempo, os distancia do espaço real enquanto local a ser 

contemplado.  É possível encontrar comentários dos usuários descrevendo que: 

- “Ótimo lugar para rever amigos e fazer o um bom lanche”; 

- “A praça efetivamente não existe. Os atrativos são as 'barracas' de lanche. 

Muito boas por sinal. Vale citar as ruínas das quadras de esporte, q apesar dos 

pesares, ainda é utilizada por esportistas”. 

- Ou “O lanche é bom, o problema é os mendigos pedindo, um saco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://pt.foursquare.com/v/pra%C3%A7a-bar%C3%A3o-do-rio-
branco/4db1fe12cda14b702a52bbe8 

 

Porém, as mensagens trocadas também me apresentou uma Praça do Barão 

relacionada ao mercado imobiliário, algo que estranhamente fugiu das tradicionais 

vinculações visuais que a mesma trazia de herança (Figura 166).  

 

Figura 165 – Lanche na Praça do Barão – 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://pt.foursquare.com/v/pra%C3%A7a-bar%C3%A3o-do-rio-
branco/4db1fe12cda14b702a52bbe8 
 

Porém, rapidamente depois dessa descoberta lembrei-me da fonte dessa 

nova visualidade que foi introduzida na praça que foi a construção do imponente 

Edifício Costa Norte, apelidado  por muitos como as “Torres Gêmeas”. Situado bem 

em frente à Praça Barão do Rio Branco ele surgi com a promessa de definitivamente 

de trazer o luxo e a contemporaneidade para o sonho amapaense moradia. E na 

grandiosidade de seus 20 andares e possuir um local estrategicamente da parte alta 

da cidade, assegura uma visão privilegiada e bela de praticamente toda cidade e do 

majestoso Rio Amazonas (Figura 167). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://iconconstrutora.com.br/ 

Figura 166 – Evento Imobiliário na Praça do Barão – 2015 

Figura 167 Edifício Costa Norte na Praça do Barão – 2015 



 
 

Até agora não existe um estudo mais detalhado sobre a liberação de 

construção dessa edificação tão perto do núcleo central do surgimento da cidade de 

Macapá. Mas o que se sabe é que dada a expansão vertical crescente na cidade, 

aliada a falta de interesse e desconhecimento do poder público para com os seus 

bens culturais aliado a ausência de leis de proteção ambiental e cultural específicas 

para área para o Centro Histórico permitiu a construção dessa gigante interferência 

na visualidade da praça.  

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Pesquisa Memórias Urbanas UNIFAP. Fotografia: José de Vasconcelos 
 

Nos depoimentos colhidos no lugar pelos entrevistados da pesquisa, e 

também com alguns usuários do lugar durante a pesquisa fotográfica. Para alguns a 

grandiosa sombra projetada nos finais de tarde no espaço trazia alívio e tranquilidade 

para os passeios de finais de tarde na praça. No entanto, a grande maioria, os 

amantes do espaço da Praça do Barão, que tinham identidade, uma relação e história 

com o lugar, essas grandes torres assombravam as esperanças de uma sociedade que 

luta para valorizar suas poucas heranças culturais. 

 
  

Figura 168 – Natal na Praça do Barão – 2015 



 
 

 

 

 

5  Conclusão 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

5  CONCLUSÃO 
 

Nesta pesquisa, depois todo esse trajeto percorrido marcado por uma 

consulta conceitual realizada e de procedimentos metodológicos alcançados, chego 

ao fim desse encaminhamento compreendendo a importância de projetos dessa 

natureza para se compreender a construção do olhar sobre as cidades, e 

especificamente neste caso, dos modos de ver as duas praças amapaenses. Um 

estudo que se utilizou das imagens e memórias do passado para entender as 

construções históricas que moldaram as visualidades ocorridas no espaço, mas com 

uma atenção na atualidade, nas influências e ressignificações que estas contribuem 

para o entendimento hoje dessas praças.  

Na realidade amapaense essa investigação também contribui para um campo 

pouco foi explorado e divulgado no universo acadêmico do ensino das artes visuais, 

que é direcionar a atenção para imagens e dos artefatos culturais. É importante ser 

destacado que por ser relativamente nova, a Universidade Federal do Amapá com 

apenas 27 anos, tem muito que avançar no tocante ao olhar sobre a cidade e seus 

discursos visuais e culturais, pois estes estudos historicamente no Amapá foram 

realizados através de relatos de historiadores e memorialistas.  

Outro caráter fundamental que essa pesquisa colabora é defender a 

utilização da praça como um lugar de ensino e aprendizagem, o palco de visualidades, 

local onde são construídos os processos de consolidação dos modos do ver e do que 

se é visto presente no cotidiano das pessoas. A partir da ótica da cultura visual, com 

esse enfoque não existe um local especifico para se aprender ou se ensinar, qualquer 

lugar é um campo de conhecimento. Nesse contexto, a praça se configura como um 

surpreendente local que gera processo de significações para as pessoas.  

 

 



 
 

Com base nessa perspectiva, destaco a experiência com a utilização da 

memória dos entrevistados para se entender a visualidade construída nas praças, 

nesse encaminhamento ficaram visível e evidente os meios pelos quais o discurso 

dominante, no caso de Macapá, político-ideológico utilizou-se de artefatos culturais e 

imagéticos para reforça a visualidade que lhe fosse interessante. No caso da Veiga 

Cabral, essa influência ocorreu inicialmente com a questão da implantação de um 

“modelo de Vila ideal”, escolhido envolvendo a colonização portuguesa ligada aos 

anseios do Marques de Pombal, e depois com ascendência da Igreja, enquanto um 

local específico de religiosidade. Na Praça do Barão essas evidências foram bem mais 

direta e claras por se tratar de um projeto de revitalização exclusivamente voltado 

para responder as necessidade de um novo projeto político que se edificava, a 

criação da principal cidade do recém-criado Ex-território Federal do Amapá. 

Contudo, além desse olhar instruído que foi “naturalmente” imposto e, 

consequentemente com o tempo normalizado e incorporado pelo povo. A análise das 

entrevistas aliado a construção dos mapas das visualidades organizados me permitiu 

entender que além desses discursos políticos-ideológicos, existiram focos que se 

desviaram desse olhar para absorverem questões sociais, culturais e biográficas. Fato 

que contribuiu para que no momento do encontro nas praças, esses embasamentos 

influenciados pelo passado, aparecessem como elemento questionador que 

rompesse o olhar presente, e contribuísse para novas visualidades dos lugares 

estudados. 

Por esse lado, pode-se dizer que com base nessa postura crítica dos 

entrevistados, acredito que esse estudo deu notoriedades para a voz do outro, 

daquele que não faz parte ou não compõe a historiografia oficial. Uma reflexão sobre 

as maneiras do comportamento de pessoas comuns, que não estão ou foram 

incorporados pelo saber científico, sujeitos sem voz, desconhecidos e/ou silenciados 

nos processos históricos, sociais e políticos que moldaram a visualidade destes 

lugares.  



 
 

Desta forma, não se pode acomodar com as situações vigentes, mas 

problematizar os seus diferentes contextos culturais, sociais e ideológicos, pois são 

eles os responsáveis por interpretam e impor o reconhecido discurso visual das 

praças.  

Por fim, é necessário se refletir que não existe nada de transparente ou 

inocente no mundo do trânsito das imagens e dos artefatos culturais, e que de forma 

nenhuma a recepção, transmissão e captura de imagens é um processo neutro, pois 

na sua mediação existem relações de poder. 
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ANEXO 1 – FICHAS  

ANEXO 2 – FICHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 – FICHAS  

MODELO 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM ARTES VISUAIS UFPB/UFPE 
 
 
 
 
 

Entrevista com os sujeitos participantes da Pesquisa: VISUALIDADES E MEMÓRIAS DAS PRAÇAS 
DO BARÃO DO RIO BRANCO E VEIGA CABRAL EM MACAPÁ-AP. 
Pesquisador: José de Vasconcelos Silva 
 
 
Parte I - Identificação do sujeito (o entrevistado) 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Idade: ______________________   Sexo:  ___________________________________________ 
Naturalidade: _____________________________ Morando em Macapá: _________________ 
Formação: ____________________________________________________________________ 
Onde estudou: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Profissão: _____________________________________________________________________ 
Telefone: _____________________________ Email: __________________________________ 
 
 

Parte II – Roteiro de Perguntas ao sujeito (o entrevistado) 
 
 

1. Qual sua história com as Praças Veiga Cabral e Barão do Rio Branco? 

2. Como você vê as Praças Veiga Cabral e a Barão do Rio Branco?É um lugar convidativo, 

acolhedor, agradável, há interferências nessa contemplação?  

3. Na sua história com essas praças, há grandes mudanças ou transformações? Você poderia 

identificar ou distinguir momentos na história desses lugares? 

4. Quais são as memórias mais importantes deixadas a partir dessa história? 

5. Qual o local que você mais se identifica? E por quê? 

6. Existe um local que você sente falta ou que se perdeu no tempo? 

7. Atualmente como é o seu cotidiano? Quais são seus hábitos culturais? A praça faz parte 

desse roteiro? 

8. Essa experiência lhe possibilitou falar o que você pensa, vê e diz desses lugares? 



 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM ARTES VISUAIS UFPB/UFPE 
 
 
 

MODELO 2 

 
Entrevista com os sujeitos participantes da Pesquisa: VISUALIDADES E MEMÓRIAS DAS 
PRAÇAS DO BARÃO DO RIO BRANCO E VEIGA CABRAL EM MACAPÁ-AP. 
Pesquisador: José de Vasconcelos Silva 
 
 
Parte I - Identificação do sujeito (o entrevistado) 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 

Idade: ______________________   Sexo:  ___________________________________________ 

Naturalidade: _____________________________ Morando em Macapá: _________________ 

Formação: ____________________________________________________________________ 

Onde estudou: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Profissão: _____________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________ Email: __________________________________ 

 
Parte II – Roteiro de Perguntas ao sujeito (o entrevistado) – técnica de ambiente fotografado  
 
 
                    
1. Você acredita que a partir dessas imagens há informações importantes para se falar 

desses lugares? 

2.  Que mensagens essas imagens lhe passam? O que elas mostram?  

3.  O que foi destacado? O que foi excluído?  

4.  Essas imagens mostram a “verdade” desses lugares e não outra? 

5.  O que foi dito e o que não foi dito? 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 – FICHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 

 

 


