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Resumo: O fenômeno da urbanização e seus danos ao meio ambiente urbano e cultural 
trouxeram a necessidade de discussão sobre as políticas e o planejamento no âmbito da 
cidade. Este trabalho se insere no debate sobre políticas públicas, dinâmica urbana e a ação 
dos governos sobre grandes cidades brasileiras, visando analisar os impactos do Projeto de 
Revitalização do Centro de Teresina à luz do planejamento urbano-ambiental. Fomenta a 
discussão acerca da proteção ambiental no desenvolvimento da cidade, que torna 
necessária a reabilitação de espaços no planejamento do espaço urbano e proteção de seu 
patrimônio edificado, imbuído de valores culturais, sociais e ambientais. 
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Abstract: The phenomenon of urbanization and its damage to the urban and cultural 
environment brought the need for discussion on policies and planning within the city. This 
work is part of the debate on public policy, urban dynamics and government action on large 
Brazilian cities, aims to analyze the impacts of the Revitalization Project Teresina Centre in 
the light of urban and environmental planning. Fosters discussion about environmental 
protection in the development of the city which spaces rehabilitation necessitates the Urban 
Planning and protection of their heritage buildings, imbued with cultural, social and 
environmental values. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere no debate das políticas públicas sobre grandes 

cidades brasileiras, possuindo como eixo temático o Projeto de Revitalização do Centro de 

Teresina, Piauí. O mesmo será analisado sob o prisma do planejamento urbano-ambiental, 

na ótica da dinâmica urbana e ação dos governos sobre grandes cidades brasileiras na 

atualidade. 

 Para tanto, também foi necessário abordar: aspectos relativos ao planejamento e 

gestão sobre o espaço urbano e ambiental; desenvolvimento econômico e social; 

consideração do local de intervenção como palco de constituição da cultura da cidade, da 

identidade, lugar de memória e pertencimento, discutindo de forma interdisciplinar esses 

conceitos.  
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 O cenário escolhido para esta pesquisa foi Teresina, capital do Estado do Piauí, mais 

especificamente no que diz respeito a seu centro. A área físico-espacial tomada como base 

está prevista no primeiro plano urbanístico da cidade, proposto pelo Conselheiro Saraiva, 

ficando contida no polígono ladeado pela Beira-Rio, Rua Desembargador Freitas, Rua 24 de 

Janeiro e Rua de Olavo Bilac – correspondo ao seu centro histórico. 

 Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica, onde foram consultadas diversas 

literaturas sobre direito constitucional, direito ambiental, políticas públicas, cidade, cultura, 

identidade, além da abordagem dos principais dispositivos legais e instrumentos de 

planejamento a eles relacionados, em confronto com o Projeto de Revitalização do Centro 

de Teresina. 

 

 

2. PLANEJAMENTO URBANO-AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
 A Constituição Federal de 1988 trouxe, em sua nova ordem jurídica, novas garantias 

para o país. Desde sua promulgação, já continha normas atinentes às relações entre o 

homem e o meio ambiente, bem como a ordem econômica, trazendo para o plano 

constitucional certas regras contidas na Política Nacional do Meio Ambiente (GRANZIERA, 

2009). 

 O meio ambiente passou a ser formalmente considerado um bem jurídico, segundo 

Moumdjian (2008), o que ocasionou grandes inovações para a esfera ambiental. Procurando 

da efetiva tutela à questão ambiental, com status constitucional, o legislador deu à 

“Constituição Cidadã” contornos de uma “Constituição Verde”. Assim, observa-se que em 

diversos artigos há a preocupação com a questão ambiental, valendo destacar a ideia de um 

meio ambiente equilibrado como direito de todos inscrita em seu art. 225, exigida inclusive 

como princípio a ser observado na ordem econômica, pelo art. 170, IV, ambos da referida 

Constituição. O autor define tal conceito como um ambiente sadio e equilibrado, onde os 

sujeitos possuem o direito de usufruir e o dever de cuidar. 

 O elemento material é encontrado no próprio predicado do artigo, que informa que 

todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entende-se que este 

conceito engloba não só o meio ambiente natural, mas o cultural e o artificial – que é aqui 

compreendido o produto edificado das relações humanas, contidos nas cidades. 

 Já o qualitativo, segundo o autor, é o que se encarrega de estabelecer as qualidades 

formais de como o meio ambiente deve ser entendido. Fiorillo apud Moumdjian (2008, p.40) 

afirma que: 

o meio ambiente é espécie de bem jurídico engajado em movimentos anteriores a 
constituição vigente, de que existia uma terceira categoria de bem jurídico que não 
é, exatamente, um bem público nem privado; trata-se de um bem que é de todos. 
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 O mais importante, no entanto, seria o caráter finalístico, segundo Moumdjian (2008), 

qual seja o dever imposto, não só ao Poder Público, mas a todos, de resguardar o meio 

ambiente para gerações futuras. Sobre isto, parte da doutrina costuma dizer que o artigo em 

análise regula um direito futuro, tendo em vista que não se executa de forma exauriente no 

momento presente. 

 O constituinte também deu destaque especial às competências de cada ente 

federativo. No art. 23, está prevista a competência administrativa comum de todos os entes 

de proteger os bens de valor histórico, social, paisagístico, cultural, dentre outros. No art. 24 

atribuiu competência concorrente à União e Estados para legislar sobre responsabilidade 

por danos ambientais, seja de que tipo for. 

 Para os Municípios, previu no art. 30 que estes deverão promover a proteção do 

patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e demais ações em nível federal e 

estadual. O inciso I o confere a prerrogativa de legislar sobre assuntos de interesse local, 

respeitando as demais restrições legais. 

 O meio ambiente cultural, composto tanto por bens materiais quanto imateriais, 

compreende o patrimônio urbanístico, histórico, arqueológico, artístico, turístico e 

paisagístico que, pelas sínteses culturais, integram seu universo (BARROS, 2008). 

 Na Constituição de 1988, a memória cultural do povo ganhou proteção especial no 

ordenamento jurídico, quando de sua elevação ao status de regra jurídica constitucional. É 

isso o que se retira do art. 215 e 216, ambos da Carta Magna.  

 Na exegese do art. 215, é exposto o que é considerado meio ambiente cultural, 

incluindo-se: formas de expressão; modos de criar, fazer e viver; criações científicas; obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, entre outros. Pode-se observar 

que mesmo um espaço urbano pode ser considerado parte do meio ambiente e detentor de 

um valor histórico. Nessa perspectiva, este espaço urbano pode ainda ser considerado 

essencial para a vida ecologicamente equilibrada de um determinado povo, pois constitui 

elemento caracterizador de sua identidade e particularidades no mundo. 

 Quanto ao meio ambiente artificial, pode-se citar, de acordo com Barros (2008), a 

proteção dos espaços urbanos inscritas nos arts. 21, XX, e 182 e seguintes, da Carta Maior, 

compreendendo todo o conjunto área construída, como edificações, equipamentos e 

rodovias. Em suma, é estruturado através das cidades.  

 É somente a partir da visão holística do meio ambiente que passamos a observar 

outras feições, como seu caráter social, de um bem de uso comum do povo. Milaré (2009) 
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afirma ainda que possui caráter histórico, resultando das atuações e relações humanas 

sobre um meio ambiente (natural, inicialmente). 

 Destarte, o meio ambiente não pode mais ser concebido apenas como natureza 

intocável. Abrange, “tudo que cerca o homem sua existência e no seu desenvolvimento na 

comunidade a que pertence e na interação com o ecossistema que o cerca” (RODRIGUES, 

2005, p. 541). Consiste, portanto, nessa interação entre elementos artificiais e culturais, que 

propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana. 

 

2. CIDADE E ESPAÇOS URBANOS: LUGAR DE CULTURA E IDENTIDADE 

 

 A cidade, enquanto meio ambiente modificado, será abordada nesta discussão sob a 

ótica da cultura e identidade. Deve-se entender, primeiramente, que as expressões cidade, 

cultura e identidade estão presentes em diversos lugares, pois são passíveis de serem 

apropriadas em sentidos e intenções diferentes. 

 As intervenções que vem buscando a readaptação das cidades a novas situações e 

contextos recebem também novas denominações, como renovação, reestruturação, 

revitalização, reabilitação, regeneração, dentre outras. Vaz (2004) afirma que emerge um 

novo renascimento urbano a partir de planos e projetos nos quais a cultura se destaca como 

principal estratégia e a ênfase das políticas urbanas recaem sobre as políticas culturais. É a 

chamada regeneração cultural que origina um planejamento culturalizado, que vem sendo 

difundido por muitas cidades. 

 Segundo Adams (2002) a preservação transcende a recuperação dos edifícios 

isolados e dos monumentos, para se estender a paisagem urbana de qualidade cultural. 

Os objetos valorizam-se não só pelo aspecto artísticos, como pela projeção 
sociocultural, integrando-se a vida cotidiana dos cidadãos. A procura por uma 
identidade requer muito mais que a manutenção de formas congelas no tempo e a 
valorização plena das coisas autenticas: exige sua reutilização com um sentido 
social (ADAMS, 2002, p.20). 

 

 Analisando a atividade de regeneração cultural em países de terceiro mundo, Vaz 

(2004) aponta uma transformação no conceito de cidade. Para ele, diante do 

desenvolvimento de uma cidade industrial surgem novos desafios referentes à prevenção, 

direcionamento e controle de mudanças, fortificando o urbanismo e o planejamento urbano.  

 Ademais, a cidade pós-industrial exigiria novas formas de intervenção ainda mais 

eficientes e não mais concomitantes, seja por meio de planos estratégicos ou por 
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específicos projetos urbanos. O primeiro momento estaria ligado à organização de bens 

materiais, aqui incluindo os bens materiais não correntes, e no segundo objetivou a 

organização dos bens imateriais, sejam serviços, informações, símbolos ou valores. 

 A cultura também passa a ser um dos centros de atenção, pois, além de resguardar 

valores e práticas ao longo do tempo, consiste em verdadeiro elemento propulsor da 

economia, surgindo uma ideia de economia cultural (VAZ, 2004). O autor acrescenta ainda 

que somente através da cultura as cidades poderão se individualizar, marcando seu lugar no 

panorama mundial e acentuando sua identidade. 

 Kishimoto, Marinho e Russeff (2002) afirmam que é possível identificar a cultura 

como um conjunto de atividades e crenças, concebido para enfrentar as adversidades de 

um determinado ambiente. Entendendo sua importância para o próprio desenvolvimento 

local, projetos no sentido de preservá-la se tornam indispensáveis, possibilitando a própria 

afirmação da identidade e possibilitando uma melhor solução dos problemas que, 

porventura, venham a surgir. 

 Quanto à identidade, Siqueira (2009) coloca sua construção interligada com 

transformações de ordem social, cultural e histórica, trazendo mudanças e impacto à vida 

das pessoas. A história de um povo ficaria gravada na memória individual e coletiva, através 

da preservação dos hábitos, tradições, patrimônio arquitetônico e cultural da cidade, dentre 

outros.  

 Os espaços urbanos possuiriam, assim, tal carga identitária, imbuída em seus 

logradouros e patrimônio edificado, o que se perde com a desorganização e abandono. 

Essa identidade está intimamente ligada à cultura e demais atividades da pessoa humana, a 

sua história de vida, religião e no conjunto que conformam sua localização enquanto sujeitos 

de um dado tempo histórico. 

 Corroborando com tal linha de pensamento, Castells (2000) afirma que a identidade 

se presume da realidade social na qual o ser humano está inserido, demonstrando como 

nela se situa e revelando sua condição de vida, enquanto sujeito. Desta forma, é fonte de 

significado e experiência de um povo, com base em atributos culturais relacionados que 

prevalecem sobre outras fontes. 

 Nesse contexto, faz-se cada vez mais necessário o debate acerca da importância do 

patrimônio como expressão de cultura e de identidade. O conhecimento e a valorização dos 

bens culturais contribuem para o despertar da cidadania que expressam a história e a 

tradição local e regional, por isso, acredita-se que o patrimônio aguça o sentimento de 

pertencimento. Assim, sua revitalização é uma alternativa para o desenvolvimento que 

viabiliza a inserção social da comunidade. 
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4. A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TERESINA: IMPACTOS URBANOS, 
AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS 

 

 Teresina foi criada em 1760, na barra do Rio Poti. A mudança para capital só viria a 

ocorrer em 1852, com autorização legislativa para transferência da capital do Piauí de 

Oeiras para a Teresina.  

 O Centro desta cidade foi planejado desde a sua origem, em 1852, com a elaboração 

do primeiro modelo de ocupação espacial da cidade. Fora projetada em formato de tabuleiro 

de xadrez, com ruas alinhadas, quarteirões pequenos e um grande largo circundado por 

prédios administrativos e religiosos, denominado Largo do Amparo, que constitui o Marco 

Zero de Teresina (TERESINA, 2002). 

 Diferentemente do momento presente, a região central já foi a mais movimentada da 

cidade. Possuía, como ocupação do espaço, as seguintes edificações: as residências, os 

prédios institucionais da Administração Pública, os pontos comerciais, as praças, o Clube 

dos Diários, o Theatro 4 de Setembro e, posteriormente, os cinemas. Ali também se 

encontrava a zona boêmia, composta por bares e cabarés, bem como a zona do porto, 

ribeirinha ao Rio Parnaíba. Por volta de 1960, teve inicio um processo sócioespacial 

relevante, o de formação de um Centro Tradicional de Teresina (SÁ FILHO, 2007). No 

entanto, a cidade foi se expandindo e o Centro foi, cada vez mais, tomando feição 

comercial. 

 Devido às diversas transformações decorrentes do processo de modernização, 

ocorreu o esvaziamento do centro da cidade. Ele se deu pelo abandono das elites, que não 

mais o viam como espaço residencial, passando a ser considerado como uma área 

depreciada e desvitalizada aos olhos das classes dominantes (SIQUEIRA, 2009).  

 Com o crescimento da cidade vieram os problemas decorrentes da urbanização. As 

pessoas que lá moram vem perdendo a privacidade, devido à existência de inúmeros 

prédios, estabelecimentos comerciais, hospitalares, pensões e outros que surgem em todos 

dos domicílios, além da poluição, do barulho dos automóveis, dos ônibus e também a 

pressão de especuladores imobiliários na tentativa de compra dos imóveis remanescentes. 

Além desses problemas faz-se importante ressaltar a insegurança na região central de 

Teresina, motivada pela violência urbana. 

 Segundo o Siqueira (2007), em virtude dessas transformações, alguns hábitos 

antigos e costumeiros se perderam e foram desaparecendo totalmente do cotidiano dos 

habitantes do Centro da cidade, fazendo com que estes ficassem limitados aos espaços 

privados de suas residências. 
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 As transformações e o passar dos anos têm contribuído para que a memória sobre a 

capital vá se apagando, principalmente na área central. Tais mudanças ocorrem com a 

descaracterização dos seus traços arquitetônicos originais, bem como desorganização 

sobre as edificações do meio ambiente urbano. Nesse sentido Melo coloca que “as 

edificações, as praças, os lugares, vem perdendo suas características originais, sendo 

apagadas da memória do teresinense” (MELO, 2005, p. 23). 

 Devido ao rápido crescimento da cidade, vários planos urbanos passaram a ser 

propostos. Em 1969, foi elaborado o PDLI (Plano Diretor Local Integrado) pela empresa 

baiana COPLAN. Em 1977, o 1º PET (Plano Estrutural de Teresina), elaborado pelo IPAM 

(Instituto de Planejamento e Administração Municipal) por equipe de Brasília. Em 1983, a 

Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, elaborou o PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano), que não chegou a ser concluído. Em 1987, ocorreu o Seminário Planejando 

Teresina, que contou com discussões técnicas junto à comunidade, aliadas aos estudos 

iniciais do PDDU, para fundamentar o 2º PET, que em 1988 é concebido composto de 

recomendações (TERESINA, 2002). 

 Porém, foi a partir de 1989, que o Centro passou a receber mais atenção por parte 

do planejamento municipal, tendo ocorrido nesse ano, o Fórum sobre o centro da cidade de 

Teresina, no qual houve discussões sobre o transporte urbano, limpeza urbana, segurança 

das edificações, arborização, equipamentos e mobiliário urbano, atividades informais do 

centro, proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, obras públicas e deveres de 

ordem pública (TERESINA, 2002). 

 Esse Fórum teve grande importância, pois a partir dele se iniciou o processo de 

discussão específica da área central, apesar de não ter utilizado uma metodologia de 

trabalho, tendo deixado algumas discussões muito dispersivas e com pouca objetividade no 

que diz respeito a diagnóstico e propostas. Em 1997, ocorre outro encontro de discussão 

sobre o Centro, o Fórum de Revitalização do Centro de Teresina, organizado pela Prefeitura 

Municipal, por intermédio das Secretarias Municipais de Indústria e Comércio/SEMIC e de 

Planejamento/SEMPLAN. Neste Fórum, o CDL se faz presente e reivindica uma série de 

medidas a serem tomadas pelo poder público no que diz respeito, principalmente, à 

ocupação das atividades do comércio ambulante na área central.  

 Em 2001 foi feito um documento que tratava do diagnóstico realizado sobre o Centro 

de Teresina, tendo sido elaborado pelo Grupo de Trabalho “Revitalização do Centro”, 

integrante do Planejamento Estratégico de Teresina, Agenda 21.  Esse documento 

propunha um planejamento estratégico para que o Centro de Teresina pudesse ser 

revitalizado, pois afirmava que “atualmente, o Centro histórico de Teresina, tal qual o de 
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outras cidades brasileiras, encontra-se em um caos ambiental, devido a questões de 

polifuncionalidades, descaracterizações de suas paisagens urbanas naturais e construídas, 

entre outras tantas causas” (TERESINA, 2002). 

 Pode-se afirmar que políticas públicas no sentido de reabilitar o centro de Teresina, 

foram realizadas antes do projeto em análise, no entanto ocorreram de forma esparsa e não 

planejada. No entanto, um olhar específico para a necessidade de revitalizar veio 

justamente com o Planejamento Estratégico de Teresina, denominado de Agenda 21, 

integrado pelo grupo de trabalho Revitalização do Centro. 

 Tal proposta acompanhou tendência iniciada na década de 1990, qual seja a de 

revitalização de centros urbanos, acompanhando discussões sobre a necessidade do 

desenvolvimento sustentável. A possibilidade de reversão de quadros de obsolescência e 

decadência que recai muitas vezes sobre essas estruturas faz despertar tal interesse, que é 

promovido através de “medidas de promoção e valorização da imagem dos centros em 

decadência, reutilizando o patrimônio construído de modo a estimular novos usuários e 

investimentos” (OLIVEIRA et al, 2012, p.2.). 

 Em 2006, com a Lei nº 3.558, foi reinstituído o Plano Diretor de Teresina, 

denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina Agenda 2015, que foi 

considerado a primeira experiência de planejamento em longo prazo de Teresina, somando 

as medidas do governo com a participação popular. 

 Essa lei tinha como finalidade agir enquanto instrumento normativo e orientador dos 

processos de transformação urbana, nos seus aspectos políticos, sociais, físico-ambientais 

e administrativos, de forma a orientar o desenvolvimento sustentável do município de 

Teresina. Dentre os objetivos físico-ambientais da Agenda 2015, intimamente relacionados à 

Revitalização do Centro de Teresina, estava a reabilitação da paisagem urbana, a 

preservação do patrimônio histórico e cultural, o zoneamento mais adequado às atividades 

de polarização urbana (evitando a saturação do centro), a organização das atividades 

comerciais no Centro e a integração da sociedade civil às políticas públicas, buscando 

parcerias interinstitucionais que pudessem visar o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural do Centro. 

 Corroborando com a Agenda 2015, nesse mesmo ano de 2006 foi instituída a Lei nº 

3.602, que tinha por finalidade estabelecer as prescrições relativas à preservação da 

memória, através do processo de tombamento dos bens representativos do patrimônio 

cultural do Município de Teresina. A partir desta lei, o Poder Público Municipal fica 

responsável pela implementação da política de proteção e valorização do patrimônio cultural 
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e pela promoção contínua da conscientização pública para a conservação do patrimônio 

cultural. 

 A Agenda 2015 foi a primeira experiência de pensar Teresina a longo prazo, em uma 

visão conjunta. O poder público constituído, a sociedade civil organizada, o cidadão e o 

setor privado, reunidos, esboçaram a cidade ideal. A experiência permitiu avanços e, por 

certo, a Agenda 2030, com experiência adquirida, ajudará a visualizar uma cidade mais justa 

e com melhor qualidade de vida, no futuro próximo. Houve muitos acertos e muitos avanços 

sociais, econômicos e urbanísticos. Algumas ações não foram realizadas e outras, só agora, 

depois de passados quase 10 anos da sua previsão, foram realizadas ou iniciadas. 

 Dessa forma, em 2013 foi lançada, pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Avaliação de Teresina, a Agenda 2030, que colocava que a maior parte do patrimônio 

edificado da cidade está na região central, no chamado Centro Histórico de Teresina, 

principalmente devido ao acervo existente no entorno das praças.  

 Assim, podemos afirmar que, o governo de Teresina, ao assumir o compromisso 

formal de se guiar por uma gestão compartilhada dos problemas urbanos e ao definir como 

uma de suas prioridades o enfrentamento da questão da moradia, incorporou um discurso 

democrático e modernizou a própria estrutura burocrática, instituindo projetos urbanísticos e 

mecanismo de participação da sociedade civil. 

 Entretanto, Façanha (2007) faz uma crítica em relação às políticas de planejamento 

e desenvolvimento urbano de Teresina, afirmando que elas acabam por buscar uma 

hegemonia urbana favorável aos segmentos dominantes da dinâmica urbana local, 

alicerçada na aliança entre o poder publico e os grupos privados. 

 Dessa forma, o autor critica as políticas de desenvolvimento urbano da cidade de 

Teresina, pois afirma que não estão tratando da garantia do direito a cidade sustentável, da 

função social da propriedade, da gestão democrática, da justa distribuição dos ônus e da 

adequação dos instrumentos de política econômica. Para Façanha (2007), a proposta de 

gestão democrática e participativa, que tinha como objetivo central responder as demandas 

urbanas e alterar o perfil socioeconômico de Teresina, não se concretizou. 

 Nessa perspectiva, conclui-se que ao final de mais de 10 anos da instituição do 

Plano Diretor de Teresina, não houve o realinhamento previsto a cada 05 anos até 2015, 

bem como a efetivação das políticas públicas nele previstas restou comprometida. 

Diferentemente dos primeiros anos de existência, o Grupo de Revitalização do Centro de 

Teresina, cessando-se as reuniões com a sociedade e o debate integrado (não há 

elementos para indicação do motivo). Ou seja, a ação perdeu integração, se desenvolvendo 

de forma ineficiente (OLIVEIRA et al, 2012). 
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 Sobre o ano de início das ações, qual seja o de 2005, previsto no Plano de Governo 

da Gestão 2005-2008, os autores informam que, dentre os projetos tomados, destaca-se o 

desenvolvimento do Shopping da Cidade. Informa que todos os trabalhos de requalificação 

tiveram sua execução iniciada, com exceção da recuperação do Mercado São José. Ou 

seja, entende-se que as metas não foram suficientemente cumpridas. 

 Em 2006, Oliveira et al (2012) informa que o desenvolvimento do “Ame o Centro” 

poderia ser qualificado como uma integrante desse projeto. No mesmo ano, houve uma 

renovação da legislação urbanística, com a promulgação da Lei Municipal nº 3.602 que 

tratava da preservação e tombamento do patrimônio histórico da cidade, bem como houve a 

inclusão da Cidade de Teresina no programa federal PAC-Cidades Históricas. Também 

foram difundidas campanhas educacionais, como as relativas à preservação de praças e 

demais logradouros, não tendo sido dado seguimento a este projeto educativo. 

 Pode-se verificar facilmente, nos portais de transparência, que os projetos de 

requalificação foram os que menos receberam recursos, dentre os demais do Plano Diretor. 

Como já debatido, não foram desenvolvidas ações integradas, como eventos culturais 

continuados, que recuperassem a vida social no local esvaziado e que recuperassem a 

atenção e o desejo de preservar do teresinense. 

 Por fim, Oliveira et al (2012) acrescentam que em 2010, a prefeitura lançou uma 

revisão desse planejamento, qual seja o Plano de Requalificação Urbana de Teresina. Desta 

vez, apresenta um caráter mais estratégico, passível de efetivar uma melhoria no 

desenvolvimento de um espaço urbano equilibrado, sob o ponto de vista ambiental urbano e 

cultural.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ressalta-se a importância desse debate no sentido de fomentar a discussão acerca 

da proteção ambiental no desenvolvimento da cidade, que torna necessária a reabilitação de 

espaços o planejamento do espaço urbano e proteção de seu patrimônio edificado, imbuído 

de valores, como o histórico e paisagístico, bem como do meio ambiente.  

Conclui-se que embora tenha havido a previsão de instrumentos que visassem 

garantir o planejamento sobre o espaço urbano e preservação do patrimônio cultural do 

centro de Teresina, componentes essenciais do meio ambiente que circunda o teresinense, 

estes ficaram a desejar quando de sua execução. Ademais, não houve a preocupação das 

forças políticas em trabalharem nesse sentido ainda se mostra superficial, no sentido de 
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conferir recursos e dialogar com as demais forças, políticas e sociais, para cuidar desses 

recursos ambientais e atingir os objetivos propostos. 

Ante o exposto, reforça-se que o retorno com a revitalização exorbita o caráter 
cultural, pois mantém a identidade de um povo, o que inclusive traz benefícios de ordem 
econômica e social. Estes são os pressupostos do desenvolvimento sustentável e 
condizente com um meio ambiente equilibrado, em seu prisma urbano e cultural. 
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