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1. RESUMO 

 
 

Este trabalho de intervenção e revitalização da Praça João Mendes, na cidade 

de Franca/SP, objetiva o restabelecimento do uso compartilhado dessa área que 

atualmente sofre problemas de socialização. Foram feitos estudos - luminotécnico e 

do trânsito - além de entrevistas com usuários da praça, comerciantes locais e 

moradores da região. Dessa forma, a proposta deste projeto passa por implantações 

de equipamentos urbanos e a construção de um calçadão a fim de modificar a 

utilização da praça e aumentar o espaço destinado aos cidadãos, devolvendo-lhes o 

direito de frequentar dignamente a praça. 
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2. INTRODUÇÃO 

 
 

A área escolhida para realização do projeto de intervenção foi a Praça Pública 

João Mendes, localizada na área central do município de Franca/SP na união das 

avenidas Presidente Vargas e Major Nicácio. A primeiro efeito, acreditava-se que o 

principal problema apresentado na região seria o fluxo intenso de veículos, 

principalmente em horário comercial. 

Com isso, foram realizadas entrevistas e contagem de veículos para fazer um 

estudo detalhado e foi possível perceber que o fator agravante desta região é o mal 

estar gerado por pessoas em condições de rua que utilizam desta praça João Mendes 

como sua habitação, tornando-a insegura, as vezes suja e sem função social 

abrangente. 

Portanto, o projeto se fundamenta nas adaptações e mudanças necessárias da 

Praça João Mendes para que a mesma volte a ter sua função e significado para 

sociedade. 



 

Imagem 1: Imagem aérea da praça.  

Fonte:  Laboratório de Urbanismo, Universidade de Franca, 2018. 

 
 

3. OBJETIVOS 

 
 

O presente trabalho teve como intuito a melhoria urbana avaliando 

detalhadamente a praça João Mendes e seu entorno. A partir disso, o objetivo geral é 

propor uso e função adequada da praça para que possa voltar a ser de uso da 

sociedade. 

 

4. METODOLOGIA 

 
 

Na primeira etapa, buscou-se referências bibliográficas de modelos de praças 

com o objetivo de expandir a visão deste espaço. Buscou-se também material 

histórico da praça João Mendes, porém não houve êxito destas informações neste 

momento. 

Na segunda etapa, foram feitas entrevistas com perguntas abertas para os 

moradores da região, comerciantes, frequentadores e moradores de rua que ocupam 

a praça. O objetivo da entrevista é compreender quais as deficiências da mesma, e 

suas futuras projeções. 



Já na terceira etapa, foi feita a contagem de veículos em três dias seguidos e 

em três horários diferentes, para definir o fluxo de veículos e entender se este se 

enquadra no Plano Viário Municipal, ou se seria necessário alterações nas vias. 

A partir disto, foi feito diagnóstico e o levantamento de propostas para melhorias 

no local, nesta etapa, conseguiu-se conteúdo suficiente sobre o uso inicial da praça e 

todo seu histórico. Com isto, a proposta final se dá pela expansão da área através do 

fechamento do final da Rua Doutor Júlio Cardoso e a alteração da função deste 

espaço público, tornando-a uma praça de alimentação, convívio e recreação. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
 

A praça normalmente é o lugar intencional de encontro e permanência, dos 

acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária. 

Define-se como praça um espaço público e aberto, que parte da construção ou 

adaptação de um vazio urbano, da análise de seu entorno e topografia. A partir do 

Renascimento, entre o século VXIII e XIX, a praça se torna parte obrigatória do 

desenho urbano, e enfatiza a grande importância do espaço coletivo. Resgata valor 

político, funcional e social, além de permitir recreação e ser cenário para 

manifestações artísticas. 

A praça João Mendes, surgiu aproximadamente em 1920, está situada entre as 

avenidas Presidente Vargas e Major Nicácio. Segundo a arquiteta Linda Saturi, em 

seu livro Projeto Urbano e Memória Coletiva (2000), o recurso do desenho da praça 

não foi projetado com alguma significação ou no intuito de alguma qualificação, e sim 

foi produto do cruzamento de vias que introduziram um alargamento no ponto de 

confluência, sendo um resultado acidental e não proposital. No inicio do século XX, 

percebe-se que a Praça João Mendes ainda abrigava uma função de estar: era espaço 

escolhido para implantação de lazer itinerantes, como circos e parques. Após o 

afastamento das ruas, a circulação de veículos se intensificou, tornando a praça uma 

rotatória principal, priorizando as linhas de tráfego. 

Os autores José Chiachiri, no livro Vila Franca do Imperador, (1967 p.139),  e 

Linda Saturi, ressaltam em suas obras a grande influência internacional nos princípios 

da concepção urbanística predominantes na segunda metade do séc. XIX e início do 

séc.XX no Brasil. A praça João Mendes é o centro de uma estrela radiante com cinco 

pontas onde se cruzam as Ruas Padre Anchieta, Avenida Presidente Vargas (antiga 



Av. rio Branco), Rua Libero Badáro e Avenida Major Nicácio, em ambos os sentidos. 

Segundo Garcias e Bernardi (2008), o anseio de uma definição de função social 

da cidade transcorre por lembrar o importante papel da Carta de Atenas de 1933, a 

qual estabeleceu as funções sociais da cidade: habitação, trabalho, circulação e lazer. 

As praças públicas, assim como parques, são espaços que devem promover 

atividades recreativas, de convivência e de lazer; devem ser ambientes que 

promovem a acessibilidade, igualdade e união. São espaços que têm a capacidade 

de restaurar o que temos perdido ao longo dos anos, regenerar a convivência, a troca 

de experiências, a descontração e o descanso. 

Dessa forma, objetivou-se realizar neste trabalho uma análise da situação atual 

da Praça João Mendes, situada na cidade de Franca/SP, visando avaliar suas 

características e usos, visto que atualmente não possui uma adequada função social, 

e o que antes era uma área de lazer e grande participação popular, hoje dá espaço 

para um número expressivo de pedintes e causa grande desconforto às pessoas de 

seu entorno. 

Fazendo o estudo desta área central, foram realizadas as entrevistas com 

quarenta pessoas de idades distintas, sendo elas comerciantes do entorno, 

moradores locais, moradores da praça e funcionários públicos. Com isso, ficou 

evidente que o principal problema encontrado é a insegurança e o despejo do 

ambiente, devido ao domínio e desordem causados por esta ocupação irregular. Por 

outro lado, em diálogo com os moradores que se abrigam no local, a praça é excelente 

e o que os incomoda são as reclamações vindas dos comerciantes e moradores. 

A urbanização traz mudanças quantitativas e qualitativas. As praças, ao longo 

dos tempos, levando-se em conta os diversos aspectos que as envolvem, como 

definição, funções, usos e concepções, sofreram significativas mudanças. Nos dias 

de hoje são vistas pela maioria das pessoas como espaços abandonados, de 

mendicância e ponto de drogas. 

A questão dos moradores de rua é bastante complexa, e por mais que este 

grupo de pessoas existam há décadas, em nossos dias a situação se tornou gritante. 

Na cidade de Franca/SP, este assunto tem se levantado como nunca, devido à 

quantidade de pessoas que tomaram as ruas e vivem delas. Existe pessoas que se 

apropriam das ruas por falta de opção, oportunidade e até falta de apoio familiar, 

entretanto nestas entrevistas, encontrou-se pessoas que fazem o uso das ruas e 

praças como estilo de vida, inclusive a maioria vem de cidades vizinhas e não querem 



mudanças. 

Tomando-se como base a frase de Mônica, proprietária da Loja Tricofios – 

situada em frente à praça: 

O problema não é eles estarem aqui, mas eles tirarem o nosso direito de 
estar. Nós queremos trazer crianças para brincar na praça, queremos que 
casais de namorados tenham paz aqui, que estudantes descansem na praça 
em horário de almoço. Nós respeitamos o direito deles, mas queremos o 
nosso. 

 

 

Neste trabalho, objetiva trazer uso para a praça a fim de que todos possam 

usufruir dos benefícios da mesma. Não será proposto tirar os moradores de lá, pois 

entende-se que poderia levá-los a se apropriarem de outro espaço e incomodarem 

outras pessoas. Contudo, a intervenção tem o objetivo de devolver o direito de uso da 

praça à todos, sem acepção e a quem possa interessar. 

Inicialmente, a escolha desta área se deu pelo congestionamento na região 

durante os horários de pico, entretanto, com as visitas ao local e entrevista com 

comerciantes e raros frequentadores, evidenciou-se que o principal problema é a 

insegurança e falta de uso para a praça João Mendes, e não o trânsito do entorno. Na 

localidade situa-se principais avenidas do munícipio de Franca como a avenida 

Presidente Vargas e Major Nicácio. Estas são palco para integração entre todas as 

regiões, e por ligarem a cidade de uma zona à outra, elas estão projetadas em 

coerência com seu devido uso. 

Foi feita a contagem dos veículos em três dias consecutivos, e em três períodos 

diferentes. As vias existentes na área estudada são as avenidas (Major Nicácio e 

Presidente Vargas), e a via coletora (Rua Padre Anchieta); as quais atendem à 

demanda instituída pelo Plano Viário Municipal. Para os horários de pico, entre às 

17:30hrs e 18:30hrs, sugere-se a adesão do uso de vias paralelas à estas, como a 

Rua Prudente de Morais, Santos Pereira, Estevão Leão Bourroul e Rua Tiradentes.  

Contudo, após a contagem de veículos e estudo sobre o trânsito do local, 

afirma-se que não necessita de grandes mudanças, visto que as vias estão de acordo 

com o ideal, é necessário apenas que os motoristas se habituem em usar vias 

paralelas para aliviar o tráfego. 

Nas entrevistas, quando questionado o que falta na praça praticamente em 

todas respostas havia algo relacionado à falta de iluminação e a falta de segurança 

causada por isto. Levando em consideração à realidade da praça, propôs-se um 

projeto onde a iluminação favorece à segurança para que mais pessoas possam 



utilizar deste espaço público. 

Efeitos atrativos podem ser criados pelo uso de lâmpadas com temperatura de 

cor diferente. Portanto, sugere-se o uso de lâmpadas de vapor de sódio (VS) para a 

iluminação do entorno, e o interior da praça com lâmpadas de vapor metálico (VMT). 

 

Cálculo: 

 

Ac = 1650 × 75 = 123.750 

123.750 ÷ 0, 8 = 154.687,05 

154.687,05 ÷ 8100 = 19 lâmpadas 

 

Ap = 570 × 30 = 17.100 

17.100 ÷ 0, 8 = 21.375 

21.375 ÷ 9500 = 3 lâmpadas 

 

Contudo, define-se o uso de 20 lâmpadas para a área central, distribuída entre 

postes com duas luminárias e refletores. E para a área de calçadas/passeio, serão 

necessários 3 postes, dimensionados ao entorno da praça. 

A Praça João Mendes, atendeu por determinado tempo como área de lazer 

para os moradores vizinhos do local e parte da população do bairro Cidade Nova, dos 

quais não tinham em sua área residencial nenhum espaço público de lazer ou área 

verde. Com o passar do tempo e intenso fluxo de veículos que circulavam no 

cruzamento das ruas e avenidas, distanciou os frequentadores que buscavam 

tranquilidade e o descanso. O tráfego de veículos direcionou a função social da praça, 

que passou ser visitada mais em finais de semana e feriados. 

Apesar de ter árvores, o paisagismo é praticamente inexistente, as árvores são 

grandes demais o que atrapalha a iluminação noturna. Considerando a arborização 

como um fator extremamente importante e visando que a utilização da praça será para 

convívio social, será necessário a modificação das árvores presentes, pois as suas 

copas estão abaixo dos postes, o que compromete a iluminação. Será implantado o 

projeto paisagístico, com árvores correspondentes ao clima local, pequenos jardins 

coloridos com flores como a “Maria-sem-vergonha”, inclusive sugestão da Vanda, 

proprietária da Loja Mirian estabelecida em frente à praça por mais de quarenta anos. 



6. RESULTADOS 

 
 

Todavia, é consenso que, a despeito das transformações impostas pelo tempo, 

às praças ainda representam um espaço público de grande importância no cotidiano 

urbano” (DE ANGELIS et al., 2005). 

Com isso, no processo de intervenção proposto foi modificada a função e uso 

da praça para alimentação e descanso, adaptada à todas as faixas etárias e com 

acessibilidade presente, tem o intuito de reeducar a sociedade dessa importância que 

as praças representam. 

De acordo com as análises, define-se a ampliação do espaço da praça com o 

fechamento do final da Rua Doutor Júlio Cardoso, com o intuito de transformar o uso 

de passagem para descanso, alimentação e convívio, propiciando-se maior espaço 

para interação entre as pessoas. O fechamento desta via para instituição de um 

calçadão não tem impactos agudos ao trânsito, já que o número de veículos da via 

em horários de pico são aproximadamente 80/h, os quais podem utilizar da rua Líbero 

Badaró e Campos Salles para retorno à avenida Major Nicácio. Esta ampliação traz o 

ganho de mais de 140m². 

Propõe-se a implantação de mobiliários como bancos de madeira, bebedouros 

de água, lixeiras, ponto de ônibus, bicicletário, banheiros, estandes para comércio 

alimentício e mesas com tabuleiros de jogos. Esta aplicação e utilização dos 

equipamentos urbanos, além da revitalização do ambiente atual, buscam convidar os 

cidadãos de Franca à aproveitarem a praça de maneira ampla e humanizada. 

Outra mudança, é a adesão de um ponto de ônibus devidamente equipado e 

coberto, trazendo movimento para a praça e aliviando o trânsito da rua Doutor Júlio 

Cardoso, pois o ponto de ônibus existente fica na esquina com a rua Tiradentes, e tem 

atrapalhado o fluxo de veículos por ser próximo ao semáforo. 

Ainda sobre o trânsito e as vias do local de intervenção, mesmo tal assunto não 

ter sido tratado a fundo neste trabalho, notou-se que o nome atual da Avenida 

Presidente Vargas, nada se diz respeito com a cidade em si. Desta maneira, fica como 

ponto futuro de estudo a reutilização do nome anteriormente dado a tal avenida, 

Avenida Francana, que obviamente, faz referência ao município e enaltece o cidadão. 

 
 
 



 

 

Imagem 2: Projeto esquemático de Intervenção para a Praça João Mendes.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com às alterações propostas pelo Laboratório de Urbanismo do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Franca, a praça João Mendes se 

subdividiu em três funções, sendo elas recrear, descansar e alimentar, atendendo 

todo tipo de público passageiro e permanente, ganhando visibilidade e sentido ao 

meio metropolitano de Franca. 

Esta intervenção poderá atingir outros patamares, com a sequência de estudos 

e busca pela sua concretização. Atentando e prezando pelas necessidades de todos, 

buscando o apoio municipal e de toda sociedade. 

Portanto, neste trabalho a proposta é resgatar o convívio e o respeito mútuo, 

onde todos os moradores, comerciantes e pessoas em geral consigam se sentir 

pertencentes à praça e seu uso. Mantendo a essência original da mesma, e trazendo 

funções que permitam a adesão deste espaço público como um bem comum, 



funcional e humanizado. 

Entende-se que o direito e o sentimento de pertencimento são acessíveis à 

todos os francanos, e esta área sendo central busca se tornar referência para todas 

as extensões do munícipio, priorizando a segurança, bem-estar, harmonia e respeito. 
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