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Resumo 

 

Atualmente, o caos urbano traz aos moradores das cidades problemas como fadiga 
mental, irritabilidade e falta de atenção, acentuando a necessidade de espaços urbanos 
abertos, capazes de contribuir para a restauração do equilíbrio físico e mental das 
pessoas. Pela variedade das alternativas de uso oferecidas, muitas das quais relacionadas 
ao estímulo de atividades de entretenimento, as praças têm sido apontadas como 
ambientes restauradores, principalmente pelo seu potencial enquanto lugar de lazer. 
Nesse contexto, o objetivo geral desta dissertação é a compreensão do uso da praça 
como ambiente de lazer, tomando como referência o estudo de uma praça de Natal RN, 
estabelecendo a relação entre suas características ambientais e comportamentais. Mais 
especificamente, busco identificar as principais atividades que ali acontecem, as pessoas 
que as desempenham e as configurações espaciais e temporais dessa ocupação. Dentre 
290 praças existentes na cidade, foi selecionada a Praça Kalina Maia, localizada no 
bairro de Lagoa Nova. A escolha do estudo de caso recorreu a critérios relativos à 
escala, forma, localização na malha urbana, variabilidade de usos e estado de 
conservação. No estudo utilizei mapeamento comportamental centrado no lugar e 
centrado nas pessoas, análise de vestígios de comportamento e 14 entrevistas. Os 
resultados revelam que a praça é utilizada por pessoas de varias idades e classes sociais, 
subdivididas em grupos com dias e horários específicos. Estes usuários geralmente se 
envolvem em atividades ligadas a vários tipos de lazer, com predominância do 
esportivo. A relação entre configuração espacial e comportamento mostra haver uma 
setorização dos usos, sendo possível identificar as características ambientais que mais 
favorecem algumas das atividades observadas, sobretudo relacionadas ao sombreamento 
e à presença de mobiliário e equipamentos. Além disso, ao longo do dia verifica-se que 
as affordances inerentes aos diversos objetos fixos presentes no local são decodificadas 
diferentemente pelas várias categorias de usuários, proporcionando a eles entendimentos 
que favorecem o desenvolvimento das atividades de lazer que caracterizam cada grupo. 

 
 Palavras-chave: Praça; Lazer; Comportamento; Mapeamento Comportamental. 
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Abstract 

 

Nowadays, the urban chaos brings some problems to the citizens such as mental fatigue, 
irritability and lack of attention, emphasizing the need for open urban spaces, capable to 
contribute to the restoration of physical and mental balance of people. By the variety of 
alternative uses available, many of them related to the stimulus of entertainment 
activities, the squares have been identified as restorative environments, especially by its 
potential as a place of leisure. In this context, the objective of this dissertation is to 
understand the use of the square as leisure environment, by a square in Natal RN, 
establishing the relationship between environmental and behavioral characteristics. 
More specifically, I attempt to identify the major activities that happen there, the people 
that develop them and the spatial and temporal configurations of this occupation. 
Among the 290 squares available in the city, the Kalina Maia Square was selected, 
which is located in the district of Lagoa Nova. The case study chosen was based on 
criteria relating to scale, shape, location on the urban environment, variability of uses 
and conservation status. In the study were used behavioral mapping place-centered and 
people-centered, behavior trace analysis and 14 interviews. The results show that the 
square is used by people from different ages and social classes, subdivided into groups 
with specific days and times. These users are usually engaged in activities related to 
various types of leisure, with sports predominance. The relationship between spatial 
configuration and behavior shows that there is a sectorization of uses, being possible to 
identify the environmental characteristics that most favor observed activities, especially 
in relation to shading and presence of furniture and equipment. Moreover, throughout 
the day it appears that the affordances inherent to the various fixed objects on the square 
are decoded differently by various categories of users, by giving them insights that help 
the development of leisure activities that characterize each group. 

 
Keywords: Square; Leisure; Behavior; Behavioral Mapping. 
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Apresentação 

À primeira vista pode parecer estranho uma arquiteta e urbanista fazer pesquisas 

e ingressar na pós-graduação na área de Psicologia; mas de certa forma, isso aconteceu 

de maneira natural em minha vida.  

Na época do vestibular, lembro da minha dúvida entre os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e de Psicologia. Pesquisando um pouco mais sobre cada um, me encantei 

com a primeira, e logo no quarto período, ao cursar a disciplina de Psicologia 

Ambiental, descobri como a segunda complementa o ato de projetar. 

No semestre seguinte, tive a oportunidade de trabalhar em projeto de monitoria e 

depois em dois projetos de iniciação científica nesta área de estudo, culminando no meu 

interesse crescente pela interface entre ambientes e comportamentos humanos, e na 

elaboração de um Trabalho Final de Graduação utilizando um método de projeto 

participativo com crianças e adolescentes (Liberalino, 2007). 

No mestrado disserto sobre a praça como lugar de lazer, aliando ao meu 

interesse pessoal pelas questões relativas aos ambientes restauradores do equilíbrio 

físico e mental. O trabalho consiste em um estudo das interações humano-ambientais 

aplicado a este tipo de ambiente urbano, tema ainda pouco explorado na realidade 

brasileira sob o ponto de vista do comportamento sócio-espacial humano.  
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Introdução 

O espaço está para a arquitetura, assim como a subjetividade humana está para a 

psicologia. Apesar deste contraste entre a matéria física e o subjetivo, a arquitetura está 

diretamente vinculada ao indivíduo, uma vez que a demanda a ser atendida pelos 

projetistas é (ou deveria idealmente ser) proveniente dos usuários dos ambientes 

existentes ou a serem concebidos.  

Discutindo a interface entre essas duas áreas, alguns autores afirmam que a 

arquitetura sempre esteve relacionada ao saber psicológico, que em muitas situações 

ajudou-a a auto definir-se, a conhecer certas características de cada momento cultural e 

a prever consequências das propostas (Thornberg, 1986).  

A Psicologia e Arquitetura aproximaram-se gradativamente: pelo lado da 

Psicologia, com o surgimento da Psicologia Ambiental, que define seu objeto de estudo 

de modo a abarcar as interações entre ambiente e comportamento; pelo lado da 

Arquitetura, com o aumento da preocupação com a percepção e satisfação dos usuários, 

em complementação aos aspectos estéticos, construtivos e funcionais dos ambientes 

naturais e construídos; o que corresponde à elaboração de propostas mais centradas nas 

pessoas e o entendimento das implicações ecológicas das intervenções (Elali, 1997). 

A relação de complementaridade entre as duas áreas gera ganhos para os dois 

campos de conhecimento, embora muitas vezes a Arquitetura seja encarada como 

“profissão-cliente” da Psicologia, ao utilizar seus conhecimentos e descobertas como 

subsídios projetuais. Para evitar esse tipo de relação, é fundamental que os interessados 

na interface entre tais áreas desenvolvam estudos delineados de modo a possibilitar a 

aproximação entre os fenômenos estudados e a realidade. 
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Atualmente, a Psicologia Ambiental se habilita a tornar-se essa ponte 

interdisciplinar, permitindo a intersecção entre conhecimentos arquitetônicos e 

psicológicos, além de abrir-se à contribuição de áreas afins. 

Motivada pela possibilidade de contribuir para consolidar a interface entre estas 

áreas de conhecimento e tendo foco de interesse nos comportamentos espacializados em 

uma fração urbana, defini como pergunta de partida deste trabalho: como acontece o 

lazer em praças? 

Essa pergunta também encerra um importante pressuposto, pois apesar de todo 

discurso contemporâneo relativo à “morte dos espaços públicos” devido às associações 

destes espaços às atividades socialmente marginais como tráfico de drogas, vandalismo 

e moradores de rua (Ramírez, 1998) ou a substituição dos espaços urbanos abertos pelas 

áreas fechadas dos shoppings e centros culturais (Alex, 2008), observando algumas 

praças de Natal, já havia percebido que as “novas praças” estão sendo utilizadas para 

brincar, ler, conversar, entre outras atividades. Por isso, acredito na potencialidade da 

praça enquanto lugar de lazer, desde que ofereça condições ambientais que estimulem 

as atividades de entretenimento e estejam situadas em locais seguros e de fácil acesso à 

comunidade.  

Desta maneira, esta dissertação tem como objetivo geral compreender o lazer 

em praças, e mais especificamente, identificar suas principais atividades, os usuários 

que as desempenham e as configurações espaciais e temporais deste lazer. Como ocorre 

com outras pesquisas aplicadas, esta investigação, além da contribuição acadêmica, 

pode resultar em subsídios para os projetistas urbanos, seja em novos projetos ou 

reformas de equipamentos, auxiliando a manutenção destes espaços e/ou 

potencializando a transformação destes em lugares.  
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Na história da cidade, a praça sempre esteve presente no imaginário das pessoas, 

muitas vezes vinculada às manifestações públicas e se refletindo em produções 

artísticas, como nas duas estrofes a seguir, separadas entre si por mais de cem anos: 

 
A praça! A praça é do povo  
Como o céu é do condor  
É o antro onde a liberdade  
Cria águias em seu calor! 
(Castro Alves, 1866) 

 
 

A praça Castro Alves é do povo  
Como o céu é do avião  
Um frevo novo, eu peço um frevo novo  
Todo mundo na praça  
E muita gente sem graça no salão  
Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho  
Pegue no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho  
O tempo passa mas, na raça eu chego lá  
É aqui nessa praça que tudo vai ter de pintar!  
(Caetano Veloso, 1972) 

 

Castro Alves em um verso de “O Povo ao Poder” e Caetano Veloso, que o 

parafraseia e atualiza em “Um Frevo Novo”, fazem da vitalidade e da alegria da praça 

sua musa inspiradora, indicando ser essa uma característica fundamental deste tipo de 

espaço público aberto.  

Na literatura acadêmica, o livro “Praças Brasileiras” (Robba & Macedo, 2003), 

dedicado à documentação e apresentação de praças brasileiras a profissionais e 

estudantes, sobretudo das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Paisagismo e Design, 

enfatiza o papel da praça como espaço diferenciado que possibilita o lazer essencial à 

dinâmica da vida cotidiana.  

Geralmente associadas a locais de encontro e troca, as praças se transformaram 

ao longo das diferentes épocas, seguindo as mudanças da sociedade e ajustando-se às 

novas formas de usar, pensar e perceber o espaço público.  
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Assim como outros tipos de espaços públicos abertos, as praças são marcadas 

pela dinâmica do conjunto urbano no qual se inserem e caracterizam-se pelos seus 

valores ambientais, funcionais, estéticos e simbólicos, correspondendo a um arranjo 

complexo de limitações e exigências do ambiente físico e geográfico, 

legislativo/normativo, projetual e comportamental, todos direta ou indiretamente 

relacionados aos diferentes usos que ali ocorrem. 

Frente à emergência dos inúmeros problemas urbanos atuais, aos quais 

correspondem dificuldades individuais como fadiga mental, irritabilidade e falta de 

atenção, se torna cada vez mais acentuada a necessidade de lugares capazes de 

contribuir para a restauração do bem estar (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). Praças, 

parques e áreas de jogos são ambientes que oferecem esta experiência de lazer e 

descanso dos estressores urbanos, pois alimentam o simbolismo, a liberdade e o prazer. 

Por sua vez, o lazer na cidade fornece oportunidades de criticar, transformar e expandir 

a prática social, já que a este são atribuídos valores como diversidade, criatividade, 

possibilidade de testar limites, além de ser palco das expectativas da vida diária 

(Ramírez, 1998; Stevens, 2007). Logo podemos entender que os espaços urbanos 

abertos contêm em si possibilidades de ação latentes, que podem ser decodificadas pelas 

pessoas como oportunidades de lazer. 

Ao mesmo tempo em que urge a necessidade de usufruir de espaços 

restauradores, muitas das áreas livres das cidades se mostram inadequadas para 

utilização pela população em decorrência de problemas como vandalismo, insegurança 

e ausência de elementos que despertem seu uso. Em função desse tipo de constatação, 

têm sido desenvolvidos vários estudos com o objetivo de contribuir para a compreensão 

e a melhoria dos espaços públicos, investigando aspectos como condições de conforto, 

ergonomia, segurança, relações morfológicas e tipológicas, entre outros. 
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Tratando especificamente do projeto deste tipo de ambiente, Stevens (2007) 

comenta que seus projetistas tendem a privilegiar aspectos de conforto ambiental, 

praticidade e ordem, negligenciando seus aspectos simbólicos e lúdicos. O autor 

acrescenta ainda que, além de diferentes entre si, as pessoas são inconstantes e 

imprevisíveis, de modo que, para atender a essa diversidade, os espaços públicos devem 

oferecer riqueza de experiências e possibilidades de ação. 

É nesta direção que justifico a relevância dessa proposta de estudo. Em 

Natal/RN, muitas praças estão passando por reformas que introduzem elementos que 

visam estimular a prática de atividades de lazer; iniciativa que provavelmente 

potencializa a frequência de seus usuários e, ao mesmo tempo, estimula as relações de 

apego ao lugar. Acrescento tal relevância ao meu interesse pela multiplicidade de 

elementos e comportamentos que as praças oferecem, ou, idealmente, têm potencial 

para oferecer, em sua condição de oásis urbano. 

Este tipo de investigação enquadra-se nos estudos das interações pessoa-

ambiente, o que justifica a minha inserção no PPgPsi, mais especificamente no Grupo 

de Estudos das Inter-Ações Pessoa-Ambiente, na linha de Avaliação Social do 

Ambiente Construído. 

Na condução da pesquisa foi utilizada uma abordagem multimetodológica 

(Sommer & Sommer, 1997; Günther, Elali & Pinheiro, 2008) combinando métodos de 

observação comportamental (mapeamento comportamental centrado no lugar, 

mapeamento comportamental centrado nas pessoas e análise de vestígios de 

comportamento), registros em diário de campo e entrevistas com os usuários. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro intitulado “É 

aqui nesta praça que tudo vai ter que pintar!”, que traz os referenciais teóricos que 

norteiam a discussão dos resultados, iniciando com a discussão do lazer enquanto 
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fenômeno de estudo, seguindo pelos comentários sobre comportamento sócio-espacial 

humano e Teoria das Affordances. O segundo capítulo trata dos métodos utilizados na 

pesquisa, contendo a descrição do processo da escolha do estudo de caso e os 

procedimentos adotados na condução da investigação. No capítulo seguinte apresento os 

resultados obtidos a partir do mapeamento comportamental centrado no lugar e nas 

pessoas, dos vestígios de comportamentos registrados e das entrevistas que foram 

acrescentadas ao trabalho após o período de observação dos comportamentos. O quarto 

capítulo foi destinado à discussão dos resultados, sendo seguido pelas considerações 

finais (último capítulo) e as referências.  
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1. É aqui nesta praça que tudo vai ter que pintar! 

Baseado no modelo proposto inicialmente por Irwin Altman (Moore, 1984), os 

trabalhos na área de Psicologia Ambiental costumam abranger três dimensões: 

ambiente, pessoas e fenômeno em análise, que podem ser representadas por eixos que se 

cruzam. Considerando que a compreensão do lazer em praças consiste, necessariamente, 

em uma abordagem das interações entre pessoa e ambiente, faz-se necessário destacar o 

tripé de sustentação desse estudo, no qual temos a praça como dimensão ambiente 

físico; seus usuários como dimensão humana; e o lazer enquanto fenômeno investigado 

(Figura 1).   

 
Figura 1. Modelo proposto por Moore 

 

Como reflexo desse entendimento, o presente capítulo se estrutura 

primeiramente no enfoque do lazer urbano, partindo de uma noção geral de lazer e 
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finalizando com o lazer em praças, lugar da investigação; em seguida o ambiente praça 

é brevemente apresentado em termos conceituais e quanto à evolução histórica de seu 

desenho; seguido por comentários sobre o comportamento sócio-espacial humano e a 

Teoria das Affordances, considerados fundamentais na etapa de análise e discussão dos 

dados coletados. A dimensão pessoa não será discutida em um item específico desse 

capítulo, porém permeia todos os demais, como elemento essencial à sua delimitação e 

desenvolvimento.  

1.1. Lazer 

Nas palavras de Luiz Camargo (2008), o lazer se configura como uma escolha 

pessoal, correspondendo ao que a pessoa faz quando existe um tempo precioso no qual 

pode exercitar com mais liberdade e criatividade suas alternativas da ação ou 

participação; permite o exercício do fazer por fazer, sem que necessariamente haja um 

ganho financeiro; é prazeroso, pois quando o procuramos estamos procurando 

necessariamente a busca pelo prazer; e é livre, pois busca compensar ou substituir 

algum esforço que a vida social impõe. Considerando essas propriedades, surgem várias 

definições de lazer, tais como: 

conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas 
em interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos e associativos, 
realizadas num tempo livre roubado ou conquistado historicamente sobre a 
jornada de trabalho profissional e doméstico e que interferem no 
desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos (Camargo, 2008, p. 97).  
 

conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 
seja por repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para 
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 
voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se 
das obrigações profissionais, familiares e sociais” (Dumazedier, 2004, p.34). 
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O último autor classifica o lazer em três categorias, que correspondem às suas 

funções mais importantes: descanso, desenvolvimento da personalidade e divertimento/ 

recreação/entretenimento. A primeira delas está relacionada à liberação da fadiga, 

quando o descanso atua como reparador das deteriorações físicas e psíquicas 

decorrentes do ritmo de atividades de cada pessoa; a segunda consiste no aprendizado 

voluntário através de ações cotidianas, que ocorre durante toda a vida e nos permite 

definir quem somos e como nos relacionamos com o outro e com o mundo, 

correspondendo ao comportamento livre adotado pelo indivíduo longe de suas 

obrigações; e a terceira, diretamente ligada ao ócio, apropria-se da busca pela ruptura do 

cotidiano por meio da realização de outras atividades. 

No que se refere ao tipo de ação realizada, Dumazedier (2004) divide as 

atividades de lazer em físicas, manuais, intelectuais, artísticas e sociais. As físicas estão 

relacionadas aos jogos, brincadeiras, prática de esportes e atividades correlatas, de 

maneira formal e informal, que ocorram em espaços tecnicamente planejados (como 

pistas, academias e estádios) ou em locais improvisados (como ruas, residências, 

terrenos baldios e praias). As manuais têm origem no prazer de manipular, explorar e 

transformar elementos da natureza, envolvendo atividades diversas como cuidar de um 

jardim, lavar o carro em família e bordar. As artísticas correspondem à prática e 

assistência de todas as formas da cultura conceituadas como arte, tais como dança, 

teatro, literatura, pintura, decoração de ambientes, roupas, maquiagem e festas. As 

intelectuais referem-se ao exercício do conhecimento e à satisfação da curiosidade, 

como por exemplo, a leitura (pesquisas) ou o diálogo. As atividades associativas estão 

centradas no contato entre as pessoas, com um forte conteúdo de sociabilidade, como 

passeios em família, convívio com parentes e amigos, entre outras. 
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Por sua vez, Camargo (2008) acrescenta mais uma categoria a esta classificação: 

as atividades turísticas, caracterizadas pela busca da mudança de paisagem, ritmo e 

estilo de vida, como desfrutamos durante viagens.  

Refletindo sobre esta categorização e considerando a praça como lugar de 

diversidade de comportamentos na cidade, não podemos antecipadamente precisar quais 

tipos de atividades de lazer podem ser nelas encontradas, pois todas elas podem, de 

alguma forma, se fazerem presentes. 

No tocante ao lazer, outro ponto a ser considerado é sua relação com o lúdico, 

importante desdobramento desse tipo de atividade, embora o lazer não se encerre nele. 

O lúdico, como sinônimo do brincar, corresponde a “oportunidade para experimentar 

comportamentos que, em situações normais, jamais seriam tentados” (Kishimoto, 2002, 

p. 140), envolvendo atividade física, manipulação de objetos, execução de tarefas e 

contato com outras pessoas, que contribuem para o desenvolvimento de habilidades 

motoras, cognitivas e sociais dos indivíduos. No brincar a pessoa expressa sentimentos, 

assume papéis diferentes dos habituais, aprende novas habilidades sem a pressão da 

performance imediata e se integra na estrutura social do grupo, o que promove a 

manutenção de laços sociais (Winnicott, 1975).  

Discutindo o lazer na vida adulta, Pylro e Rosseti (2005) comentam que as 

transformações socioculturais têm estreita ligação com o lugar ocupado pelas atividades 

de lazer em uma sociedade, o qual varia em razão de seus hábitos e costumes. No que se 

refere às relações entre atividades de lazer associadas à brincadeira, gênero e vida 

adulta, os autores indicam que as atividades preferidas na infância parecem se manter na 

idade adulta, de modo que as relações com as práticas lúdicas também tendem a 

permanecer. Segundo os autores, a condição socioeconômica também parece estar 

ligada a esse processo, na medida em que o mundo do trabalho tem consumido cada vez 
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mais o tempo dos adultos, ou os recursos econômicos se apresentam como fator 

limitante, visto que há atividades de lazer que tem algum tipo de custo.  

1.1.1. Lazer e cidade 

Embora no espaço da cidade o lazer possa ser desenvolvido nos mais diversos 

locais, desde a vizinhança e a rua, até bares, shoppings, centros culturais, casas de 

espetáculos, entre outros, é nos espaços públicos abertos, como parques e praças (formal 

ou informalmente definidos) que ele se evidencia. Para isso contribuem vários fatores, 

principalmente o contato com o ambiente natural, o fácil acesso e a possibilidade de 

encontro entre pessoas.   

Ao comentar o caráter mutável da vida da cidade, consequência das 

transformações da sociedade ao longo da história, Jan Gehl (2007) afirma que o 

encontro entre as pessoas é a expressão de uma das funções mais importantes do espaço 

público. Basta invocarmos as lembranças que guardamos destes espaços desde a 

infância, quando na escola apreciamos nos livros de história as várias manifestações 

públicas ocorridas em praças, bem como nos relatos biográficos de nossos pais e avós, 

contando detalhes das amizades e flertes, na maioria das vezes ocorridos nos passeios e 

bancos das praças. 

Espaços livres ou abertos são as áreas urbanas não edificadas como quintais, 

jardins, ruas, avenidas, praças, parques, ambientes naturais (como rios, florestas, 

mangues e praias inseridas na cidade ou adjacentes a ela), ou simples vazios urbanos. 

Tais locais se mostram especialmente propícios à vivência coletiva, tornando-se lugar 

onde a vida social acontece: comemorações e protestos, circulação, troca de 

conhecimento e mercadorias, contemplação, permanência, usos e apropriações. É nos 
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espaços livres que se estrutura a relação individual e coletiva, entre povo e poder 

(Tângari, Schlee, Wajsenzon & Andrade, 2009).  

Pelo perfil de propriedade, recobrimento/revestimento ou uso, os espaços livres 

urbanos são definidos como públicos ou privados; minerais ou vegetados; associados às 

funções de recreação, convívio e/ou circulação. Complementando, Schlee, Nunes, Rego, 

Rheingantz, Dias e Tângari (2009) comentam que, entre seus múltiplos papéis, estão a 

preservação/conservação e a qualificação ambiental, com interferência nas condições de 

drenagem e conforto, incluindo sombreamento. Nesse último sentido, Oliveira e 

Mascaró (2007) demonstram que a vegetação presente nesses locais favorece 

psicologicamente o bem-estar do homem e influencia no microclima mediante a 

amenização da temperatura, o aumento da umidade relativa do ar e a absorção de 

poluentes, além de incrementar a biodiversidade.  

Tais benefícios para a melhoria da habitabilidade do ambiente urbano favorecem 

o desenvolvimento humano e o relacionamento entre seus usuários, sobretudo em 

sociedades nas quais é esperado que o ócio ocupe cada vez mais o tempo das pessoas, 

principalmente dos jovens. 

De acordo com Thompson (2007), praças, áreas de jogos e parques urbanos são 

lugares especialmente adequados para a vida social urbana, estando sua vivência 

associada a relações mais calorosas, descanso dos estressores urbanos e controle 

informal sobre a marginalidade e o delito. Com base nessas evidências, há um interesse 

crescente em expandir o uso de espaços abertos próximos aos locais onde as pessoas 

vivem e trabalham, de modo que os projetistas urbanos precisam estar atentos para o 

que tais pessoas pensam sobre parques, bosques e lugares "naturais" que poderiam 

frequentar, e aquilo que gostam de fazer lá, independentemente de sua idade, sexo ou 
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condição social. Partindo dessa argumentação a autora discorre sobre diferenciações no 

uso de espaços livres, de acordo com a faixa etária dos usuários: 

a) As crianças são bem engajadas com os elementos naturais: água, terra, plantas, 

etc. Na medida em que crescem, seu envolvimento com o ambiente vai se 

tornando mais sofisticado, como por exemplo, experimentando locais secretos 

ou construindo locais de abrigo, que se tornam vivências importantes para elas; 

b) Na adolescência o ambiente apóia o desenvolvimento da auto-identidade e 

independência, pois é uma fase em que os jovens estão muito focados em si 

mesmos e seus pares, o que significa que outros grupos etários raramente são 

incluídos nestas experiências (exceto quando, por exemplo, há interferência de 

adolescentes mais velhos ou adultos); 

c) Para os adultos e idosos, ficar ao ar livre está associado a uma melhor qualidade 

de vida, que engloba conceitos de independência, vida social ativa, boa saúde e 

ambientes de boa vizinhança. 

A reunião com outras pessoas é uma das atividades mais agradáveis para as 

pessoas idosas, que demonstram uma semelhança com os adolescentes com relação à 

importância da dimensão social dos espaços abertos. Embora estes reais grupos 

valorizem os contatos sociais em ambientes ao ar livre, parece que os adolescentes dão 

pouca atenção às pessoas mais velhas. Em contrapartida, os idosos ficam 

frequentemente incomodados com vários aspectos do comportamento dos jovens, 

simplesmente porque a sua condição física, auditiva ou da visão os tornam mais 

vulneráveis a quem passa muito rápido ou inesperadamente.  

Também se referindo ao modo como pessoas de diversas faixas de idade e 

pertencentes a diferentes grupos sócio-culturais se relacionam com áreas livres 
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existentes na malha urbana, Travlou (2007) comenta que é natural existirem diferentes 

atitudes e comportamentos. Seus estudos mostram que: 

a) Em geral, as crianças têm uma participação positiva e lúdica em relação aos 

ambientes naturais, porém adolescentes e adultos jovens parecem atravessar uma 

fase de afastamento em relação à natureza; 

b) Para muitos jovens, o espaço público é um palco para performances e 

competição, onde o sentido de desenvolvimento da identidade é testado em 

relação aos seus pares e outros membros da sociedade. Eles passam grande 

quantidade de seu tempo livre fora de casa, permanecendo com os amigos em 

áreas de domínio público, locais que oferecem mais autonomia, anonimato e 

liberdade, e nos quais não há supervisão direta dos pais; 

c) Para grupos de adultos e idosos, as crianças mais jovens são vistas como 

demasiado inocentes e vulneráveis aos perigos do espaço público, enquanto que 

os adolescentes são frequentemente associados aos problemas, sendo 

responsabilizados pela perturbação da ordem ou do silêncio no espaço público, 

ou mesmo pelo crime.  

Comentando o lazer no ambiente urbano, Bichara (2005) focaliza 

especificamente as atividades lúdicas, explicitando que geralmente elas envolvem a 

delimitação formal ou informal de algum espaço, desde as regras rígidas que definem 

uma quadra esportiva ou os traçados da amarelinha, até os limites implícitos de um 

pega-pega. Para tanto são utilizados os espaços disponíveis escolhidos (calçadas, rua, 

recuos, jardins, etc.), arranjados e delimitados conforme a brincadeira, o número de 

participantes, o movimento na rua, entre outros determinantes. 

De modo mais estruturado, nota-se que ao longo da história, para superar as 

restrições impostas pela urbanização, os espaços públicos livres passaram a abrigar 
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áreas especialmente destinadas às crianças e o seu brincar. Até poucas décadas atrás, no 

entanto, considerava-se que esses ambientes eram menos importantes que outros, pois 

seriam apenas oportunidades para o desenvolvimento físico infantil. Só nos últimos 30 

anos tais ambientes ao ar livre, principalmente os parquinhos, passaram a ser mais 

valorizados, sobretudo, em situações nas quais estejam organizados e equipados de 

modo a estimular a brincadeira (Bichara, 2005). 

Nesse sentido, Stevens (2007, p.17-18) afirma que a cidade cria condições para o 

lazer porque, “como atividade lúdica em si mesma, situa objetos em situações não 

convencionais” (...) “É um centro de possibilidades advindas da codificação e 

recodificação de suas imagens e práticas”; além disso, as pessoas em movimento e suas 

percepções acarretam significados e memórias que não se situam em expectativas e 

trajetórias convencionais. Para o autor, entender tais espaços e seus arranjos formais é 

fundamental para o entendimento do que faz um espaço propício para o lazer. 

1.1.2. Lazer em praças 

Embora constatem não haver um consenso entre autores em relação a um 

conceito específico para praça, Robba e Macedo (2003, p.17) as definem como “espaços 

livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos 

cidadãos e livres de veículos”; noção que, embora, ajude a entender esses locais, não os 

caracteriza totalmente. Apesar dessa dificuldade, os autores indicam que as definições 

encontradas na área geralmente apontam para o lazer como principal objetivo de uso 

deste tipo de espaço aberto urbano. 

Atribuir à praça a denominação de espaço público e caracterizá-la como lugar de 

lazer é reconhecê-la como uma categoria específica entre os diversos espaços livres 
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urbanos (como parques e áreas verdes) e, ao mesmo tempo, reafirmá-la como espaço 

onde se mesclam usos e grupos sociais diferenciados (Gomes, 2007). 

Surgidas como lugares onde acontecia o comércio, historicamente as praças 

retratam acontecimentos da vida pública e privada, mundana e profana; o que as 

transformou em lugares de fundamental importância (embora em proporções 

diferenciadas) para a sociabilidade tanto das pessoas que habitaram os centros urbanos 

mais antigos quanto daquelas que habitam as cidades atuais. 

A literatura consultada (Robba & Macedo, 2003; Gomes, 2007; Alex, 2008) 

permite a delimitação de um quadro geral para evolução do espaço praça no Brasil,  do 

século XIX à atualidade, que será brevemente delineado a seguir. 

Entre os séculos XIX e XX a prática de atividades esportivas, principalmente 

jogos coletivos, difundiu-se amplamente, se transformando numa das atividades 

recreativas e de convivências mais populares, e tendo nas praças o lugar ideal para sua 

prática. A partir deste momento, a praça deixou de ser espaço apenas de contemplação e 

passou a englobar as atividades de lazer ativo, como os esportes e a recreação infantil, 

em termos de equipamentos correspondendo às quadras esportivas e os playgrounds.  

Embora a apropriação tradicional da praça pelo lazer contemplativo, passeio, 

apreciação da natureza e convivência tenha permanecido como sua forma de utilização 

mais comum, os novos programas voltados ao lazer esportivo e infantil foram muito 

bem aceitos. Assim, ao longo do século XX, a praça moderna foi sendo adaptada à nova 

dinâmica da cidade, reunindo outras atividades, como, por exemplo, o lazer cultural, 

que passou a ser item recorrente e exigiu equipamentos como anfiteatros e conchas 

acústicas. Para atender às necessidades recreativas de uma faixa populacional cada vez 

maior, a praça se tornou um elemento urbanisticamente essencial à cidade moderna que 

se delineava. 
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Já a praça contemporânea é marcada pela liberdade e profusão de formas e 

linguagens, a partir da criação de diversos ambientes e subespaços que se contrapunham 

à liberdade de elementos, desenhos, cores e materiais. 

A pluralidade do fim do século XX se expressou em projetos que transitam entre 

traçados rígidos e simples, passando por soluções que exploram possibilidades cênicas, 

simbólicas e escultóricas dos elementos construídos e da vegetação. A liberdade obtida 

a partir da revisão de conceitos modernistas e a recuperação e reinterpretação de ícones 

do passado permitiram a inclusão de elementos de linguagens irreverentes, cenográficas 

e espetacularizadas. 

A introdução de elementos decorativos e componentes morfológicos inusitados 

(colagem), e com funções variadas caracteriza a linguagem de superposição de 

elementos contemporâneos sobre estruturas espaciais convencionais. Pórticos, colunas, 

pisos coloridos, equipamentos urbanos de desenho arrojado simplesmente adornam os 

projetos. A irreverência apresenta-se na utilização de desenhos e traçados incomuns e 

inesperados, desacatando a ordem estética e a forma vigente (desde desenhos simples, 

de gosto duvidoso, até inquietantes e provocadores). Por outro lado, a implantação de 

espaços com uso flexível possibilita ao frequentador apropriar-se do local da maneira 

que lhe for mais agradável e necessária. Além disso, em muitas situações tem sido 

incentivada a participação da comunidade no projeto e manutenção do equipamento, de 

modo a ampliar a utilização e apropriação desses espaços públicos. 

Discutindo mais especificamente a questão do seu significado para a 

comunidade circunvizinha, Gomes (2007) comenta que cada praça de uma cidade 

guarda singularidades histórico-culturais para a população que a conhece e frequenta, 

definindo um processo no qual se criam identidades entre o usuário e o espaço público 
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que poderão vir a desencadear o efetivo uso daquele espaço por aquela população, 

tornando-o local de convívio e lazer. 

O autor salienta que, para as comunidades de baixa renda, nas quais o tamanho 

dos lotes é reduzido e há grande densidade nas moradias, o significado da praça pode 

abranger a própria condição de existência das pessoas enquanto cidadãos, uma vez que 

ela torna-se refúgio do lar e do contato com a vizinhança imediata, oportunidade para 

usufruir de ar livre e realizar atividades lúdicas. Nesse sentido é preciso que ela assuma 

também o papel de área verde e elemento de regulação do clima urbano, para o que é 

essencial a presença da vegetação, sobretudo a arborização, de modo a valorizar a 

paisagem urbana e tornar esses locais mais atraentes e mais adequados à realização do 

lazer, especialmente nos horários diurnos. 

A pesquisa realizada por Whyte (1990) na década de 1980 sobre a utilização de 

praças nos Estados Unidos, indica quais as características das praças mais usadas: 

a) São locais sociáveis, onde se encontram muitas pessoas em grupos e 

frequentemente se vê mais pessoas se encontrando ou se despedindo; 

b) Há tendência de haver mais mulheres do que homens; 

c) Os casais de namorados utilizam com frequência, apesar de não serem sempre 

percebidos, pois buscam regiões mais reservadas do espaço; 

d) Dividem-se em vários setores, cujo ritmo do uso varia de lugar para lugar, de 

acordo com as estações do ano;  

e) Ao contrário da maioria dos dogmas de “bom desenho” defendidos por 

arquitetos e políticos, mais do que a forma, o tamanho ou o design, seu sucesso 

como lugar é determinado pelas condições de acesso e pelas opções de locais 

para sentar; 
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f) Sua maior atração são as pessoas, as quais tendem a agrupar-se o mais próximo 

possível dos locais em que as atividades acontecem. 

Já dizia Jane Jacobs em 1961, em seu livro “The Death and Life of Great 

American Cities” que o sucesso de praças e parques em áreas residenciais, consideradas 

“condições de vitalidade” pela autora, estão atrelados à diversidade de funções que 

esses lugares oferecem e os horários de cada uso. Aponta ainda aspectos como 

complexidade, centralidade, mistura de áreas ensolaradas e escuras, como elementos 

presentes nos espaços públicos abertos mais usados. 

Em direção semelhante, as pesquisas de Sun Alex (2008) mostram que os 

espaços acessíveis e adaptáveis nas praças são frequentemente usados, e esse uso não 

apenas satisfaz aspirações individuais, como descanso ou esporte, mas também 

promove o contato entre estranhos, estimula atividades variadas no entorno e, 

especialmente, consolida a presença e a permanência do lugar. Em contrapartida, tanto 

nas praças quanto em outras áreas urbanas, projetos deficientes ou cuja manutenção é 

precária, demonstrando negligência da gestão pública, contribuem para a perda de 

referenciais comuns, a exemplo do significado público e da legibilidade da paisagem. 

Analisando praças brasileiras atuais, Gomes (2007) comenta que, por serem 

mais acessíveis que os parques, elas estão sendo frequentemente usadas como local para 

caminhadas matinais ou vespertinas, principalmente para a população adulta e idosa. 

Para atender a esse tipo de procura é interessante que sejam dotadas de calçadas 

perimetrais, que permitam a caminhada ou a corrida.  

A essa prática de exercícios acrescenta-se, ainda, a implantação de equipamentos 

de ginástica, amplamente estimulada pelos órgãos de saúde, como acontece em várias 

cidades, entre as quais Natal RN, onde os aparelhos para exercício de idosos também 

são conhecidos como “Academia da Melhor Idade”. Eis, portanto, novos argumentos 
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que permitem reafirmar a praça enquanto espaço potencial para a melhoria da qualidade 

de vida. 

O reconhecimento das características aqui enumeradas possibilitou a escolha da 

praça objeto de estudo dessa dissertação, uma vez que neste tipo de cenário 

contemporâneo encontramos com mais frequência as atividades de lazer, para todas as 

idades e classes sociais. Para entender melhor esse uso, optamos por tomar como base o 

comportamento sócio-espacial humano. 

1.2. Comportamento sócio-espacial humano 

Em Psicologia Ambiental, as investigações sobre a dimensão espacial do 

comportamento humano, enfocando o modo como as pessoas se comportam no espaço e 

utilizam para comunicar-se entre si, são conhecidas como estudos do comportamento 

sócio-espacial (Pinheiro & Elali, 1998). A quantidade de espaço disponível e a distância 

entre as pessoas é um elemento importante no conhecimento do lugar, pois causa efeitos 

substanciais no comportamento das pessoas e também indica, em alguma medida, como 

estas pessoas se sentem ao utilizar um espaço e ao entrar em interação com outros 

sujeitos (Torvisco, 1998).  

Para a situação em estudo - o lazer em praças enquanto fenômeno de 

comportamento - é necessário considerar alguns conceitos fundamentais ligados ao 

comportamento sócio-espacial humano, dentre os quais: espaço pessoal, distâncias 

interpessoais, privacidade, territorialidade e aglomeração. 

1.2.1. Espaço pessoal 

O primeiro destes é o espaço pessoal definido por Robert Sommer (1973) como 

“uma área com limites invisíveis que cercam o corpo da pessoa, e na qual os estranhos 

não podem entrar”. Complementando-o, Torvisco (1998) indica o espaço pessoal como 
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sendo uma área situada ao redor do corpo humano onde não se pode entrar sem causar 

mal estar, configurando-se como um dos vários mecanismos ambientais que as pessoas 

utilizam para regular privacidade (Altman & Chemers, 1980). 

De acordo com esses autores, o espaço pessoal atua como amortecedor contra 

ameaças físicas e emocionais provenientes de outras pessoas, em direção contrária aos 

possíveis encontros físicos e socialmente incômodos, permitindo a regulação e o 

controle da quantidade e do tipo de estimulação sensorial.  

Observa-se então que se trata de um conceito referente a um único indivíduo, 

que pode ser imaginado como uma bolha que o cerca e acompanha (Sommer, 1973); 

entendimento que necessariamente implica em uma relação interpessoal, pois não há 

sentido em falar de controle de espaço se a pessoa estiver sozinha. A dimensão do 

espaço pessoal varia consideravelmente de acordo com as outras pessoas presentes, e 

com características do indivíduo. A atração física, a aversão às pessoas ou a afinidade 

com elas, as características físicas do indivíduo, a situação experienciada e o tempo de 

contato necessário, são, portanto, fatores determinantes dessa distância. 

Embora seja um conceito ligado ao indivíduo, o espaço pessoal pode se estender 

a várias pessoas, desde que se definam como membros de um mesmo grupo, 

compartilhem crenças comuns e que exista algum grau de atividade coordenada entre 

eles (Torvisco, 1998). Estudar os processos grupais de um ponto de vista ecológico 

implica na necessidade de examinar e compreender o valor da aproximação da 

adaptabilidade da união entre os indivíduos, uma questão que tem grande importância 

na hora do desenho de lugares de reunião e interação, tanto públicos quanto privados, 

contribuindo para a conservação de espaços funcionais em que se desenvolvam relações 

humanas. 
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1.2.2. Distâncias interpessoais 

Em seu livro “A dimensão oculta”, Hall (1977) reflete sobre os diferentes 

critérios que definem as relações entre distância interpessoal e situação social, indicando 

que estes critérios não são universais, podendo variar de acordo com a cultura dos 

indivíduos, e que as pessoas normalmente não são conscientes de que as exigências do 

próprio espaço pessoal podem diferir do espaço pessoal dos outros. Apesar dessa 

ressalva, o autor distingue quatro distâncias espaciais usadas pelos seres humanos em 

interações sociais: íntima, pessoal, social e pública. 

a) Distância íntima: confunde-se com o espaço pessoal, cobrindo um espaço 

próximo (que vai de 0 a 15 cm), e outro mais distante (de 15 a 45 cm). Nesta 

distância se amplia a percepção de estímulos auditivos, olfativos, táteis e de 

temperatura que provém das outras pessoas, embora os estímulos visuais se 

restrinjam a detalhes (olhos, rostos, mãos) do outro, perdendo-se parte da noção 

de conjunto;  

b) Distância pessoal: esta medida é considerada zona de proteção entre indivíduo e 

os demais, tem um espaço próximo de 45 a 75 cm e outro maior de 75 cm a 1,25 

m. Nesta distância as pessoas realizam uma comunicação mais fluida, já que 

podem tocar-se. Ainda são perceptíveis alguns odores, detalhes visuais e sons 

em maior quantidade. Esta é a distância que utilizamos cotidianamente para 

nossos contatos habituais;  

c) Distância social: esta é uma distância que permite comunicação, mas não 

permite o toque, tem um espaço próximo que vai de 1,25 a 2 m e um espaço 

maior de 2 a 3,3 m. Algumas expressões de rosto são visíveis e as pessoas 

podem manter diálogos em tom normal. Esta distância se utiliza para contatos 
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profissionais, dado que é necessário o contato social em uma distância que não 

implique em intimidade;   

d) Distância pública: trata-se de uma distância formal, próximo de 3,5 a 7,5 m ou 

mais e obriga a adotar um tom de voz mais articulado. Dependendo da medida, 

ainda se pode perceber as expressões das pessoas. 

Ao observar uma praça todas essas distâncias podem ser encontradas, pois se 

trata de um ambiente rico em estímulos que atuam no desenvolvimento de uma 

diversidade de comportamentos; por outro lado, dificilmente é possível enxergar com 

clareza o espaço pessoal, visto ser um conceito abstrato, de difícil reconhecimento com 

base na simples observação de comportamento. 

1.2.3. Privacidade 

A distância entre as pessoas também representa um modo para regulação da 

privacidade, indicando quando uma pessoa ou grupo está disponível à interação com as 

outras. Altman e Chemers (1980) e Valera e Vidal (1998) definem privacidade como a 

capacidade de regular e controlar seletivamente a quantidade e intensidade de contatos e 

interações sociais em um contexto sócio-ambiental determinado, assim como o fluxo de 

informação que se produz em tais interações, sendo esse processo fruto das 

necessidades concretas da pessoa (ou grupo) ao se relacionar com o mundo social em 

um momento e situação determinados. Assim, estando diretamente relacionada ao 

gerenciamento da interação social, o sucesso ou falha na regulação da privacidade tem 

implicações para a identidade do indivíduo ou grupo, sua auto-estima, bem-estar e 

capacidade de sobrevivência. 

Alan Westin (1967, apud Valera e Vidal, 1998) sugere haver quatro dimensões 

para o fenômeno da privacidade: solidão, intimidade, anonimato e reserva. 
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Solidão se refere à questão de estar sozinho, numa situação na qual as outras 

pessoas não podem ter acesso ao que é feito e dito. O conceito de isolamento é similar, 

mas implica em se afastar (ir longe) para estar só; enquanto a solidão significa 

encontrar-se ou sentir-se só em uma situação na qual existe gente ao redor.  

Anonimato e reserva guardam estreita relação com a capacidade de controlar 

seletivamente a informação da situação de interação. O primeiro está relacionado a uma 

situação social que não permite ao indivíduo ser identificado, ou seja, passa 

despercebido na multidão, enquanto a segunda se refere ao ato de controlar informações 

de caráter pessoal em uma interação social, especialmente na relação com estranhos. 

Complementando as situações anteriores, a intimidade é uma modalidade de 

privacidade que toma como referência não a pessoa, mas sim o grupo, cujos membros 

tratam de elevar ao máximo suas relações pessoais e o fluxo de informações derivadas 

desta relação. Intimidade familiar é estar apenas em contato com a família, com a 

exclusão de outras pessoas. Intimidade com os amigos é semelhante, mas se refere aos 

amigos. Ambos pretendem reduzir o contato com exogrupo a partir do incremento da 

relação endogrupal (Valera & Vidal, 1998). 

Sendo a praça um espaço público, podemos pensar que as pessoas buscam 

utilizá-la para estar em contato com outras pessoas. Em contrapartida, na busca pela 

solidão, anonimato, reserva ou intimidade, a praça pode contribuir tanto para situações 

nas quais os indivíduos são acolhidos e convidados, quanto para casos em que buscam 

pouco contato com os demais; em ambos os casos, tornando-se uma opção para os 

usuários quando os ambientes de origem não atendem a privacidade almejada. 

Pela diversidade de funções que a praça contemporânea atende, há sempre lugar 

para a introspecção, como por exemplo, contemplar a natureza para combater o estresse 

do dia-a-dia; para a vontade de ficar isolado de outras pessoas, como no caso dos 



42 

 

namorados que buscam locais menos visíveis; ou no caso de um grupo de adolescentes 

que precisam do espaço público para encontrar seus amigos; pois em casa, na presença 

de familiares, não se sentem à vontade para dividir segredos, brincar livremente ou 

praticar algum esporte.  

1.2.4. Territorialidade 

A territorialidade se apresenta como uma necessidade humana, pois, como 

afirma Pol (1996), o ser humano necessita de referências estáveis que o ajudem a 

orientar-se, preservar sua identidade diante de si e dos demais. Este conceito é definido 

como um padrão de condutas e atitudes sustentado por um indivíduo ou grupo, baseado 

no controle percebido, intencional e real de um espaço físico definido, objeto ou idéia, o 

que “pode conduzir à ocupação habitual, a defesa, a personalização e a sinalização deste 

local” (Valera & Vidal, 1998, p. 136). Desta maneira, a possessão de um território 

supõe, entre outras coisas, preservar e regular o grau de privacidade, o que mostra a 

estreita relação entre estes conceitos, fazendo da privacidade um dos objetivos a ser 

alcançado pela posse/ocupação de um determinado território (Valera & Vidal, 1998).  

 Apropriamo-nos da cidade quando nos identificamos com ela, e a partir desta 

relação de identidade com o ambiente urbano, passamos a dar sentido de lugar ao que 

antes era apenas local, e assim, podemos atuar neste ambiente atribuindo uma nova 

imagem, ou seja, personalizando o espaço (Pol, 1996). 

Outro aspecto inerente ao conceito de territorialidade é a defesa dos territórios, 

que se liga a fronteiras e marcos visíveis, diferenciando-se da defesa do espaço pessoal, 

cujas fronteiras são invisíveis. Em muitas situações, a defesa do espaço pessoal está tão 

ligada à defesa de um território imediato, que as duas coisas podem ser consideradas 
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parte de um único processo: a defesa da intimidade, que inclui questões fundamentais de 

uso do espaço e direitos de propriedade (Sommer, 1973).  

No ambiente praça é comum ver territórios previamente definidos pela 

setorização típica de praças contemporâneas, contendo áreas de ginástica, de 

playground, contemplação, alimentação, esporte, entre outras; ou então definidos 

temporariamente pelo jogo ou brincadeira informal. 

1.2.5. Aglomeração 

Sentir que há um número excessivo de pessoas em um determinado ambiente 

(quer isso signifique densidade ou não) causa desconforto e por sua vez desperta a 

necessidade de regulamentos sociais que limitem uma intimidade indesejável (Sommer, 

1973). Este desconforto é definido por Hombrados (1998) como aglomeração, ao se 

referir a um estado subjetivo, cuja experiência psicológica é originada por uma demanda 

de espaço por parte do sujeito, quando há um número de pessoas que excede o que julga 

suficiente, gerando perda de privacidade e invasão do espaço pessoal. 

A autora também afirma que os ambientes recreativos representam um âmbito de 

grande interesse para o estudo da aglomeração em lugares públicos e residenciais. Essa 

aglomeração em entornos recreativos é resultado de um processo dinâmico influenciado 

pela imagem do lugar, que pode ser modificada com o passar do tempo, quando 

experienciado outras vezes.  

Neste modelo, a aglomeração é resultado de um excesso de estimulação que se 

produz quando o nível de interação social supera o nível do indivíduo. São relevantes os 

seguintes fatores: (1) expectativas individuais, quando a experiência prévia numa área 

afeta a avaliação que se faz da mesma; (2) habilidades de controle (relação com 

diferentes normas sociais e experiências recreativas que influenciam a experiência); (3) 
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familiaridade com o entorno, pois adolescentes, desempregados e aposentados 

consideram o parque, por exemplo, como ambiente primário por tempo de permanência 

e valor que o concedem; já os residentes que vivem no entorno consideram como uma 

extensão do seu bairro, sujeito as mesmas normas sociais informais em cujo caso os 

residentes podem ser mais vulneráveis à aglomeração quando seu território se vê 

invadido por estranhos; (4) os elementos físicos, aqueles que mais contribuem para a 

aglomeração pela limitação espacial e a escassez de recursos (Hombrados, 1998). 

A sensação de aglomeração em praças pode ser mais facilmente percebida 

quando há reação de uma pessoa, em uma determinada situação ambiental na qual a 

falta de espaço interfere na realização das tarefas que se desejam fazer, como por 

exemplo, idosos que gostariam apenas de descansar, podem se sentir incomodados 

quando estão próximos a um jogo agitado e barulhento entre adolescentes. 

1.3. Affordances 

As affordances são possibilidades de ação latentes no ambiente; aquilo que o 

ambiente fornece aos seus usuários, causando bem ou mal estar (Gibson, 1986, p. 127). 

Apresentando este conceito de forma mais clara, Clark e Uzzell (2002) discutem as 

affordances como possibilidades de ação de um observador em relação a um objeto no 

ambiente, as quais derivam das funções desse objeto, instantaneamente detectáveis a 

partir de suas propriedades, e que são percebidas nesses termos. 

Explicando sua teoria, Gibson (1986) expõe a idéia de que as affordances estão 

nos elementos constitutivos do ambiente, nos objetos, e até nas pessoas. Diferentes 

substâncias do ambiente possuem diferentes affordances para nutrição e manufatura (as 

quais têm várias possibilidades potenciais de decodificação e uso); os diferentes objetos 

do ambiente possuem diferentes affordances para manipulação; e os animais possuem 
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complexas interações sexuais, predatórias, de nutrição, luta, jogo, cooperação e 

comunicação. Em sua concepção, a informação de uma affordance só pode ser 

transmitida se for tangível, audível, tiver odor, tato e/ou visibilidade. São affordances 

do ambiente terrestre: meio, substâncias, superfícies e seus traçados, objetos, pessoas e 

animais. Não são valores subjetivos, não são sentimentos, prazeres ou pesares 

acrescentados às percepções neutras. 

Alem disso, as affordances são propriedades das coisas tomadas como referência 

pelo observador, embora não sejam propriedades da experiência do observador, que as 

percebe de acordo com suas próprias características e necessidades em um determinado 

tempo (Clark & Uzzell, 2002).  Assim, sejam percebidas ou não, as affordances são 

invariantes e estão sempre presentes; elas não mudam, o que pode mudar são os 

observadores, suas necessidades e/ou o modo como decodificam as informações 

recebidas (Gibson, 1986).  

A teoria de Gibson é útil para descrever os ambientes a partir de uma perspectiva 

comportamental. Clark e Uzzel (2002) indicam que áreas públicas como praças, podem 

ser consideradas “affordances valoradas enquanto vontade de estar perto de outras 

pessoas”. Nessa dissertação, como havia dito anteriormente, considero as affordances 

das praças como possibilidades de estímulo ao lazer.  

Estudando affordances sob o ponto de vista da brincadeira de crianças ao ar 

livre, Cosco (2007) dá alguns exemplos de aplicação da teoria. Considerando o 

indivíduo e o meio ambiente como um sistema interativo e buscando contribuir para 

avanços nos estudos sobre o desenvolvimento de crianças, o autor explica que um 

determinado objeto numa área de brincadeira pode ser considerado como elemento de 

subida, de deslizamento, de corrida, entre outras possibilidades.  
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Assim, as crianças aprendem sobre o meio ambiente entrando em contato com as 

informações que estão ali, enquanto realizam atividades que estimulam esse 

desenvolvimento, como por exemplo, tocar as superfícies, agarrar-se, rastejar-se, saltar, 

rolar, correr e assim por diante. O ambiente deve ser projetado para permitir atividades 

modificáveis a cada experiência, de modo que as affordances estimulem as pessoas a 

usá-lo conforme desejado no momento e de outras maneiras nem imaginadas. No caso 

desse estudo sobre praças, acredito que as atividades promovidas se relacionam 

majoritariamente ao lazer. 
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2. Método 

Retomando o objetivo geral, podemos agora melhor esclarecê-lo após as 

abordagens teóricas apresentadas no capítulo anterior, compreendendo a investigação do 

lazer enquanto comportamento sócio-espacial, decorrente das affordances da praça. 

Portanto, no desenvolvimento dessa dissertação, a forma escolhida para a busca das 

relações entre as características ambientais e comportamentais em praças recorreu ao 

emprego de métodos de observação de comportamento e registros em diário de campo, 

além de levantamento dos atributos físicos desses espaços. Durante este processo, 

também senti a necessidade de confirmar por meio de entrevistas alguns aspectos da 

relação praça-usuários registrados pelos métodos empregados na primeira fase e 

registrar alguns vestígios de comportamento que me ajudassem a entender o uso da 

praça durante o período do dia não compreendido pela observação de comportamento. 

Deste modo, a pesquisa abrange multimétodos, cada um cumprindo seus objetivos 

específicos.  

A perspectiva multimetodológica é uma das características dos estudos da 

Psicologia Ambiental, uma vez que a complexidade das relações investigadas exige que 

os trabalhos analisem vários ângulos dos problemas de pesquisa, além de minimizar 

interpretações erradas, geradas pelas limitações de alguns métodos. Além do domínio de 

várias técnicas, a abordagem multimetodológica caminha em direção à integração dos 

resultados, culminando em um dos maiores desafios para quem se aventura nessa área.  
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2.1. A escolha da praça 

Como a dissertação volta-se para o estudo de uma praça plenamente utilizada 

pela comunidade, um de seus desafios foi definir o local objeto de estudo, para o que foi 

utilizada uma estratégia de aproximação progressiva: 

a)  Partindo do universo das 290 praças existentes em Natal (Hora, 2009), foram 

selecionadas as praças contemporâneas, já que, de acordo com a literatura 

relacionada à sua projetação, o lazer é o foco do seu design, ao qual são 

intencionalmente incorporadas características de irreverência, criação de 

cenários, liberdade, profusão de formas, multiplicidade de usos, ruptura de 

regras, entre outras; 

b)  Um segundo recorte foi a busca por praças que sofreram intervenções nos 

últimos cinco anos, privilegiadas com a colocação de equipamentos destinados 

aos diversos tipos de lazer. Além disso, provavelmente as praças mais recentes 

também possuem bom estado de conservação, o que pode significar mais uso 

que as que não possuem manutenção;  

c)  Outro critério de seleção foi a localização das praças, que deveriam estar em 

áreas predominantemente residenciais; contexto no qual é mais provável sua 

utilização pela vizinhança, não se configurando apenas como local de passagem 

ou como espaço tomado por usos que não exijam uma contínua interação do 

usuário com o lugar; 

d)  Uma última questão relativa à escolha das praças foi sua escala, pois não 

poderiam ser muito grandes, já que seria preciso que, como observadora, eu 

pudesse apreender visualmente a totalidade do lugar e não apenas algumas 

frações. 
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A partir desses dois últimos condicionantes, cheguei a um total de oito praças, as 

quais foram visitadas informalmente para escolha definitiva do estudo de caso. 

2.1.1. Visitas de avaliação às praças pré-selecionadas 

Como pode ser observado no mapa de Natal (Figura 2), as oito praças visitadas 

estão bem distribuídas no mapa da cidade: 3 na Zona Norte, 1 na Zona Leste, 1 na Zona 

Oeste e 3 na Zona Sul. 

 
Figura 2. Localização das Praças Visitadas no Município de Natal 

Fonte: SEMURB (2009) adaptada 
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As visitas exploratórias foram realizadas no mês de janeiro de 2010, sendo 

registradas em Diário de Campo, uma ferramenta valiosa para pesquisas das relações 

pessoa-ambiente, pois proporciona a documentação da percepção e insights do 

pesquisador que podem se tornar importantes pistas das interações humano-ambientais, 

apontando aspectos a serem investigados por meio de instrumentos mais estruturados 

(Pinheiro, Elali, Azevedo, Farias, Costa & Andrade, 2008). 

Para facilitar a escolha, elaborei um quadro-síntese (Tabela 1) contendo oito 

critérios de seleção a ser preenchido durante as visitas: dimensão, visibilidade, entorno, 

estética, variabilidade de usos, variedade de equipamentos lúdicos, paisagem natural e 

estado de conservação. Em cada praça visitada, os diversos itens foram avaliados 

usando uma escala de 1 a 4, sendo 4 para as situações nas quais o critério atendia 

totalmente as necessidades do estudo e 1 para quando não atendia. 

Tabela 1 
Quadro-síntese dos critérios para escolha da praça 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão     
Visibilidade     
Entorno     
Estética     
Variabilidade de Usos     
Variedade de Equipamentos Lúdicos     
Paisagem Natural     
Estado de Conservação     

 

A primeira praça visitada foi a Varela Barca, localizada em Ponta Negra, Zona 

Sul da cidade (Figuras 3 a 8). Apesar de ter uma dimensão relativamente grande, a praça 

possui topografia irregular que permite a visualização de todo o espaço caso o 

observador esteja na região mais alta. O entorno é predominantemente residencial, com 

a presença de mercadinho e marmitaria. Das praças visitadas, foi a que mais apresentou 

área verde. Há dois playgrounds, uma área de equipamentos de ginástica, quadra 

poliesportiva e áreas de contemplação. 
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Tabela 2 
Quadro da Praça Varela Barca 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão  X   
Visibilidade X    
Entorno X    
Estética  X   
Variabilidade de Usos  X   
Variedade de Equipamentos Lúdicos  X   
Paisagem Natural X    
Estado de Conservação  X   
 

 
Figura 3. Praça Varela Barca 

(passeios) 

 
Figura 4. Praça Varela Barca 

(quadra) 

 
Figura 5. Praça Varela Barca 
(área arborizada - ginástica) 

 
Figura 6. Praça Varela Barca 

(ginástica) 

 
Figura 7. Praça Varela Barca 

(playground) 

 
Figura 8. Praça Varela Barca 

(arquibancada e quadra) 
 

Outra praça visitada, também localizada em Ponta Negra, foi a Chico Xavier 

(Figuras 9 a 11). A dimensão é ideal para observação, mas a presença de instituições 

religiosas e lanchonetes no entorno poderia interferir no seu uso para o lazer. Além 

disso, a praça é um local de bifurcação de via, o que demonstra, aparentemente, que 

durante a maior parte do dia deve funcionar como passagem. Possui playground, 

equipamentos para ginástica, mesinhas e áreas de contemplação, mas sua configuração 

não se apresenta muito atraente para as atividades de lazer. 
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Tabela 3 
Quadro da Praça Chico Xavier 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão X    
Visibilidade X    
Entorno   X  
Estética   X  
Variabilidade de Usos   X  
Variedade de Equipamentos Lúdicos   X  
Paisagem Natural   X  
Estado de Conservação  X   
 

 
Figura 9. Praça Chico Xavier 

(playground) 

 
Figura 10. Praça Chico Xavier 

(passeio) 

 
Figura 11. Praça Chico Xavier 

(bancos e mesas de jogos) 
 

Visitei outra praça localizada na Zona Sul, no bairro Lagoa Nova, a Praça 

Kalina Maia (Figuras 12 a 17), que segundo placa exposta na praça, surgiu como 

concretização de um sonho de uma criança paraplégica, que imaginava um lugar em 

frente a sua casa, no qual pudesse passear em sua cadeira de rodas. Nota-se preocupação 

com o paisagismo, na época mantido pela construtora Delphi Engenharia, mas a maioria 

das árvores ainda não faz sombreamento necessário para total conforto térmico. Há 

presença de playground, equipamentos de ginástica em concreto, “Academia da Melhor 

Idade” (programa da Prefeitura do Natal), mesinhas e áreas de contemplação. 

Tabela 4 
Quadro da Praça Kalina Maia 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão X    
Visibilidade X    
Entorno X    
Estética X    
Variabilidade de Usos  X   
Variedade de Equipamentos Lúdicos  X   
Paisagem Natural  X   
Estado de Conservação X    
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Figura 12. Praça Kalina Maia 

(caramanchões) 

 
Figura 13. Praça Kalina Maia 

(playground) 

 
Figura 14. Praça Kalina Maia 

(canteiro e placa de inauguração) 

 
Figura 15. Praça Kalina Maia 

(bancos e passeio) 

 
Figura 16. Praça Kalina Maia 
(equipamentos de ginástica) 

 
Figura 17. Kalina Maia 

(Academia da Melhor Idade) 
 

Na Zona Oeste da cidade foi visitada a Praça Aluísio Alves, no bairro Cidade da 

Esperança (Figuras 18 a 20). Pequenos comércios fazem o entorno da praça, circundada 

por avenidas movimentadas, o que não é muito adequado para a realização do estudo, 

visto que os possíveis comportamentos neste local não apontam para o lazer. Apesar 

disto, a praça apresenta uma “Academia da Melhor Idade” (programa da prefeitura) e 

uma cigarreira na esquina.   

Tabela 5 
Quadro da Praça Aluísio Alves 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão  X   
Visibilidade X    
Entorno   X  
Estética   X  
Variabilidade de Usos  X   
Variedade de Equipamentos Lúdicos  X   
Paisagem Natural   X  
Estado de Conservação  X   
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Figura 18. Praça Aluísio Alves 

(busto Aluísio Alves) 

 
Figura 19. Praça Aluísio Alves 
(Academia da Melhor Idade) 

 
Figura 20. Praça Aluísio Alves 

(passeio e cigarreira) 
 

Na Zona Leste, no bairro Barro Vermelho, visitei a Praça Augusto Leite, situada 

em região central da cidade, próxima a avenidas bem movimentadas (Figuras 21 a 23). 

Apesar do movimento intenso de veículos e pedestres, sua configuração espacial cria 

espaços reservados que amenizam o problema. O entorno é misto, abrigando zona 

residencial e uma variedade de serviços e pequenos comércios. A dimensão da praça é 

boa, mas seus vários planos dificultam a visibilidade do todo. Apesar disso, a 

variabilidade de usos é ideal para a observação, pois possui quadra, playground, 

“Academia da Melhor Idade” e áreas de contemplação. 

Tabela 6 
Quadro da Praça Augusto Leite 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão  X   
Visibilidade   X  
Entorno   X  
Estética  X   
Variabilidade de Usos X    
Variedade de Equipamentos Lúdicos  X   
Paisagem Natural   X  
Estado de Conservação  X   
 

 
Figura 21. Praça Augusto Leite 

(passeio) 

 
Figura 22. Praça Augusto Leite 

(quadra) 

 
Figura 23. Praça Augusto Leite 

(passeio e playground) 
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A Praça Nova Natal foi uma das três visitadas na Zona Norte (Figuras 24 a 26). 

Eu não a conhecia e me surpreendi com a grande área desocupada, apenas com um 

playground e equipamentos de ginásticos presentes, sem tratamento paisagístico. 

Tabela 7 
Quadro da Praça Nova Natal 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão  X   
Visibilidade  X   
Entorno   X  
Estética    X 
Variabilidade de Usos   X  
Variedade de Equipamentos Lúdicos    X 
Paisagem Natural    X 
Estado de Conservação   X  

 

 
Figura 24. Praça Nova Natal 

(passeio e playground) 

 
Figura 25. Praça Nova Natal 

(passeios) 

 
Figura 26. Praça Nova Natal 

(playground) 
 

O Espaço Esportivo Garotinho da Copa, localizado no bairro Lagoa Azul, 

Zona Norte de Natal, também foi visitado (Figuras 27 a 29). É muito extenso, o que 

dificulta sua completa visualização. Há presença de playground, quadra poliesportiva, 

rampa de skate e equipamentos de ginástica em bom estado de conservação, mas não 

existem espaços sombreados.  

Tabela 8 
Quadro do Espaço Esportivo Garotinho da Copa 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão    X 
Visibilidade   X  
Entorno  X   
Estética X    
Variabilidade de Usos X    
Variedade de Equipamentos Lúdicos X    
Paisagem Natural .   X  
Estado de Conservação  X   
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Figura 27. Espaço Esportivo 
Garotinho da Copa (quadra e 

arquibancada) 

 
Figura 28. Espaço Esportivo 
Garotinho da Copa (pórtico e 

passeios) 

 
Figura 29. Espaço Esportivo 
Garotinho da Copa (pista de 

skate) 
 

A última visita foi no Espaço Cultural Gesiel Figueiredo, também localizado 

em Lagoa Azul, Zona Norte da cidade (Figuras 30 a 35), que possui uma ótima 

variedade de usos e equipamentos lúdicos como anfiteatros, equipamentos de ginástica 

(Academia da Melhor Idade), playground, mesas de jogos, entre outros. Porém, o local 

é muito extenso e circundado por uma grade com portões fechados por cadeado, 

impedindo a livre utilização do lugar e definindo um horário de funcionamento para a 

praça: durante a semana funciona das 5:30h às 8:00h e das 16:00h às 20:00h, aos 

sábados das 16:00h às 20:00h e aos domingos e feriados não funciona. Embora o 

potencial de uso da praça seja muito grande, essa limitação temporal pode reduzir 

significativamente sua variedade, o que seria um risco para a pesquisa.  

Tabela 9 
Quadro do Espaço Cultural Gesiel Figueiredo 

 
Critérios 4 3 2 1 
Dimensão    X 
Visibilidade   X  
Entorno  X   
Estética X    
Variabilidade de Usos  X   
Variedade de Equipamentos Lúdicos X    
Paisagem Natural  X   
Estado de Conservação  X   
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Figura 30. Espaço Cultural 

Gesiel Figueiredo (anfiteatro 1) 

 
Figura 31. Espaço Cultural 

Gesiel Figueiredo (anfiteatro 2) 

 
Figura 32. Espaço Cultural 

Gesiel Figueiredo (caramanchão) 

 
Figura 33. Espaço Cultural 
Gesiel Figueiredo (jogos) 

 
Figura 34. Espaço Cultural 

Gesiel Figueiredo (playground) 

 
Figura 35. Espaço Cultural 

Gesiel Figueiredo (Academia da 
Melhor Idade) 

 

2.1.2. A escolhida: Praça Kalina Maia 

Visitei novamente as três praças melhor classificadas de acordo com os critérios 

estabelecidos (Kalina Maia, Varela Barca e Espaço Cultural Gesiel Figueiredo) e fiz 

observações informais durante 1h em cada, registrando em diário de campo os 

acontecimentos. Depois deste período, escolhi a Praça Kalina Maia (PKM), por se 

confirmar como a mais adequada para o estudo, devido a facilidade de acesso e grande 

vitalidade verificada no local (lanche entre vizinhos, hip hop, pessoas se exercitando, 

crianças brincando; todas as atividades acontecendo ao mesmo tempo). 

Localizada no bairro Lagoa Nova (Figuras 36 e 37), Zona Sul de Natal, a Praça 

Kalina Maia é de porte médio, o que permite a visualização de sua totalidade. Situa-se 

em uma área predominantemente residencial, mas possui duas escolas próximas, além 

de serviços, pontos comerciais e uma residência geriátrica em seu entorno imediato, que 

faz dela um lugar frequentado por pessoas de todas as idades (Figuras 38 e 39). Apesar 
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de não ter uma quadra poliesportiva, contém vários atributos físicos facilitadores de 

práticas de lazer variadas, além de ser mantida pela Delphi Engenharia (empresa que 

adotou a praça por meio do programa “Adote o Verde” da prefeitura) durante o período 

de coleta de dados, o que favorece o cuidado com o paisagismo e a estética do ambiente.  

 

 

Figura 36. Localização do bairro Lagoa Nova no Mapa de Natal 
Fonte: SEMURB (2009) adaptada 

 



59 

 

 

 
 

Figura 37. Localização da Praça Kalina Maia no Mapa de Lagoa Nova 
Fonte: SEMURB (2009) adaptada 
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Figura 38. A praça no bairro – entorno imediato 

Fonte: CAERN (2007) adaptada 
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Figura 39. Planta Baixa da Praça Kalina Maia 
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2.2.  Condução da investigação 

Para investigação do uso da praça selecionada, foi escolhido o método de 

Mapeamento Comportamental, observação sistemática que permite a representação 

gráfica das localizações das pessoas no espaço, por meio do registro dos seus 

comportamentos em determinado tempo e lugar (Sommer & Sommer, 1997; Pinheiro, 

Elali & Fernandes, 2008). 

 Realizei dois procedimentos distintos, clássicos nessa área: o Mapeamento 

Comportamental Centrado no Lugar (MCCLugar), a fim de verificar o que acontece e 

onde as pessoas se dispõem na praça; e o Mapeamento Comportamental Centrado na 

Pessoa (MCCPessoa), para identificar os movimentos e atividades das pessoas 

individualmente, incluindo o tempo que utilizam para isso. 

O início de tais atividades exigiu o levantamento da estrutura física da praça, 

para que eu pudesse ter o desenho em planta baixa contendo o máximo de informações 

sobre o ambiente, bem como a confecção de fichas de observação específicas para cada 

tipo de mapeamento (Apêndices A e B).  

Foram necessárias cinco visitas à praça para o levantamento físico e 

conferências do desenho. Durante este período dei início à confecção das fichas, que 

precisaram ser ajustadas algumas vezes até chegar à sua versão final, sendo várias vezes 

submetidas às críticas dos docentes e discentes participantes das reuniões do Grupo de 

Pesquisa das Interações Pessoa-Ambiente em março e abril de 2010. 

O mapeamento comportamental ocorreu de 19 de abril a 22 de junho de 2010, 

após dois dias de pré-teste e realização dos testes de confiabilidade (ver item “c”, p. 67). 

Para preencher todos os horários dos sete dias da semana, configurando o que 

poderia ser considerada uma “semana típica de ocupação”, foram feitos 35 dias de 
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coleta dos dados para a pesquisa (Tabela 10). A atividade foi realizada entre 5:00h e 

20:00h, não sendo realizados registros nos demais horários. 

Tabela 10 
Quadro de horários de observação 
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

05:00-07:45h 1 30 24 18 12 6 35 
08:00-10:45h 8 2 31 25 19 13 7 
11:00-13:45h 15 9 3 32 26 20 14 
14:00-16:45h 22 16 10 4 33 27 21 
17:00-20:00h 29 23 17 11 5 34 28 

 

É importante salientar que durante a pesquisa eu não tive como me manter fora 

do setting, pois para apreender visualmente a totalidade das cenas observadas, precisei 

me situar em sua área central, me deslocando um pouco em alguns momentos, devido 

aos obstáculos visuais encontrados. Apesar das pessoas inicialmente notarem a minha 

presença e, de certa forma, terem curiosidade em descobrir o que eu estava fazendo, não 

considero ter interferido em seus comportamentos a ponto de comprometer a coleta de 

dados, uma vez que elas continuaram desenvolvendo suas ações rotineiras. 

2.2.1. Mapeamento comportamental centrado no lugar 

Para o MCCLugar foi definido que o sistema de registro de comportamento seria 

de 15 em 15 minutos, tempo necessário para acontecerem mudanças de uso, permitindo 

ainda que, simultaneamente, fosse possível fazer o MCCPessoa durante os intervalos de 

registro. 

a) Definição da ficha de observação 

A ficha para o MCCLugar (Apêndice A) foi definida de acordo com os 

comportamentos observados nas visitas informais, agrupados em categorias de lazer, de 

acordo com a classificação de Robba e Macedo (2003), que divide as atividades em 

lazer contemplativo, lazer ativo, lazer esportivo e lazer cultural. Dessa maneira, as 

categorias definidas para a ficha foram: 
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a) Vazio – quando o setor estivesse vazio; 

b) Circulação – quando as pessoas estivessem em deslocamento, apenas de 

passagem, sem intenção de permanência na praça; 

c) Lazer Contemplativo – quando os comportamentos estivessem relacionados às 

atividades contemplativas, dividindo-se em contemplar (descansar, olhar a 

paisagem, esperar por alguém, entre outras) ou outro, para atividades que sejam 

de contemplação, mas não se encaixe perfeitamente na ação contemplar, como é 

o caso do “deitar”; 

d) Lazer Ativo – quando os comportamentos estivessem relacionados às atividades 

dinâmicas, mais voltadas para a diversão, dividindo-se em brincar (brinquedo, 

jogo, bicicleta, patins, entre outros), ou outro, caso o comportamento observado 

não se enquadre na brincadeira; 

e) Lazer Esportivo – quando os comportamentos estivessem relacionados às 

atividades físicas, dividindo-se em fazer ginástica, caminhar/correr ou outro, no 

caso das atividades físicas que não sejam ginástica, caminhada ou corrida; 

f) Lazer Cultural – quando os comportamentos estivessem relacionados às 

atividades culturais, dividindo-se em dançar/atuar/tocar, ler/estudar/escrever, ou 

outro, no caso de atividades como pintar, desenhar, ou outra que não esteja 

inserida nas categorias citadas acima; 

g) Outros – quando os comportamentos estivessem relacionados às interações 

sociais, mas não se enquadrassem nos diversos tipo de lazer acima, dividindo-se 

em conversar, telefonar, alimentar-se, namorar, negociar, trabalhar, ou outro. 

Dumazedier (2004) e Camargo (2008) indicam as atividades sociais como uma 

categoria de lazer, mas para este estudo optei por não aplicar tal diferenciação, pois 

considero que toda forma de interação entre pessoas representa uma atividade social.  
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Além disso, é importante salientar que considerar a atividade social 

isoladamente dificulta tomar as categorias mencionadas acima mutuamente excludentes, 

pois uma mesma atividade poderia envolver mais de uma classificação. Um jogo entre 

amigos, por exemplo, é uma atividade física de lazer, mas também associativa, uma vez 

que a motivação para que ocorra pode ter seu ponto de partida no desejo de estar perto 

daquelas pessoas estarem em contato entre si. 

b) Setorização 

A divisão da praça em setores foi feita de acordo com características físicas do 

ambiente, atreladas aos comportamentos verificados informalmente, acompanhando 

certa setorização de atividades em função dos equipamentos existentes.  Ao todo foram 

definidos 12 setores (Figura 40) assim caracterizados: 

Figura 40. Setorização da Praça Kalina Maia 
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Figura 41. Setor 1 

Setor 1 (Figura 41): Localizado na região 

central, é composto por um caramanchão 

em concreto, começando a ser coberto por 

bouganvilles. Possui três conjuntos de 

mesa e dois bancos em concreto. 

 
Figura 42. Setor 2 

Setor 2 (Figura 42): Semelhante ao Setor 

1, com três conjuntos de mesa e dois 

bancos em concreto. Possui um pouco 

menos de bouganvilles nas vigas do 

caramanchão. 

 
Figura 43. Setor 3 

Setor 3 (Figura 43): Área central da praça 

que envolve os dois caramanchões. Possui 

muito espaço livre, alguns canteiros e 

bancos. No chão há dois retângulos ainda 

não pintados, destinados à amarelinha. 

 
Figura 44. Setor 4 

Setor 4 (Figura 44): Área destinada aos 

equipamentos tradicionais de ginástica, 

em concreto, circundada por uma faixa de 

grama com bancos ao redor. Possui banco 

curvo em sua extremidade oeste. 

 
Figura 45. Setor 5 

Setor 5 (Figura 45): Localizado em uma 

das extremidades da praça, voltado à 

contemplação. Possui bancos curvos, 

bancos tradicionais e duas amarelinhas. 
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Figura 46. Setor 6 

Setor 6 (Figura 46): Área destinada à 

“Academia da Melhor Idade”, com 

equipamentos em ferro pintado. Possui 

também um pequeno trecho com bancos, 

destinado ao lazer contemplativo. 

 
Figura 47. Setor 7 

Setor 7 (Figura 47): Região de 

contemplação onde se encontra a região 

mais sombreada, pela presença da árvore 

com a maior copa da praça. Possui banco 

curvo e bancos tradicionais. 

 
Figura 48. Setor 8 

Setor 8 (Figura 48): Mais uma área de 

contemplação, que possui canteiro curvo 

com um banco tradicional e duas placas: 

uma de inauguração e outra que conta a 

história de Kalina Maia. 

 
Figura 49. Setor 9 

Setor 9 (Figura 49): Próximo ao 

estacionamento, em porção central da 

praça. Possui canteiros curvos com bancos 

tradicionais. 

 

 
Figura 50. Setor 10 

Setor 10 (Figura 50): Região destinada ao 

lazer contemplativo, bem próxima ao 

playground. Marcada pelos seus bancos 

circulares e amarelinha pintada no chão. 
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Figura 51. Setor 11 

Setor 11 (Figura 51): Playground da 

praça, com equipamentos em concreto em 

solo de areia, circundado por faixa 

gramada. Tem formato curvo e bancos em 

suas extremidades. 

 
Figura 52. Setor 12 

Setor 12 (Figura 52): Setor livre, definido 

pelo contorno de toda a praça, equivalente 

à calçada e, portanto, mais destinado à 

circulação, corrida ou caminhada. 

 

c) Teste de Confiabilidade 

Antes de dar início à coleta de dados, foi realizado um teste de confiabilidade do 

MCCLugar, para verificar se a ficha estava adequada para a observação e as minhas 

anotações eram condizentes com a realidade. Para tanto, apresentei a praça e seus 

setores para dois participantes do Grupo de Pesquisa das Inter-Ações Pessoa-Ambiente 

e expliquei a eles como preencher a ficha.  Isto aconteceu durante dois dias (13 e 15 de 

abril), em horários diferentes (sendo no primeiro dia no período da manhã, e no 

segundo, durante a tarde), cada sessão com um participante, que permanecia no local 

durante aproximadamente duas horas.  

Em um primeiro momento o participante me observava preenchendo a ficha, e a 

partir do momento em que se sentia apto a fazê-lo sozinho, realizávamos o 

preenchimento simultâneo e isolado. As fichas foram comparadas posteriormente, 

tendo-se verificado um índice de concordância de 100% com o primeiro participante e 

87% com o segundo, sendo a ficha e o procedimento considerados aprovados. Além 
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disso, ficou evidente que as discordâncias encontradas foram consequência da diferença 

de alguns segundos entre as duas visadas, o que, dependendo da situação em análise, 

poderia ocasionar que uma pessoa em deslocamento fosse marcada em setores 

diferentes. Isso ocorreu principalmente nos momentos de maior movimento, quando o 

registro era mais demorado, pois havia muita gente para mapear. Também contribuiu 

para essa diferença minha maior experiência com os instrumentos, enquanto os colegas 

voluntários estavam iniciando no processo.  

2.2.2. Mapeamento comportamental centrado na pessoa 

O Mapeamento Comportamental Centrado na Pessoa (MCCPessoa) foi utilizado 

para complementar o MCCLugar, registrando mais precisamente o período de tempo 

que um usuário utiliza a praça, seu percurso, suas principais atividades e o tempo de 

desenvolvimento de suas principais ações. A repetição do procedimento com várias 

pessoas permite que sejam analisadas diferenças de uso em função de sexo e faixa etária 

dos usuários, por exemplo. 

Neste tipo de trabalho o pesquisador escolhe uma pessoa que esteja entrando no 

ambiente estudado e registra os horários de suas ações e os caminhos percorridos 

durante o desenvolvimento destas, utilizando para isso a planta baixa do lugar. Além 

disso, optei por usar canetas coloridas para diferenciar o sexo e a faixa etária dos 

usuários e uma ficha para anotar os comportamentos (Apêndice B). 

Foram preenchidas 50 fichas, procurando um equilíbrio da quantidade de 

pessoas observadas em termos de sexo, idade e horário de frequência ao local. Os 

registros eram iniciados nos intervalos de preenchimento da ficha do MCCLugar e 

terminados apenas no momento em que as pessoas saíam da praça. Em alguns casos a 
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pessoa mapeada saiu e depois retornou ao local, fazendo com que fosse retomado seu 

registro na mesma ficha. 

2.2.3. Vestígios comportamentais 

Os vestígios ambientais da ação humana são os “sinais ou marcas resultantes de 

ocupação de um local encontrados após o término das atividades dos seus usuários” 

(Pinheiro, Elali & Fernandes, 2008, p. 77). Deste modo, em estudos das interações 

pessoa-ambiente, os vestígios ilustram alguns comportamentos identificados pela 

observação de comportamento e também identificam outros que acontecem nos horários 

não compreendidos pelo mapeamento. Eles são divididos em duas categorias: deposição 

e erosão. A primeira corresponde aos traços acrescentados ao ambiente; enquanto a 

segunda ocorre quando algo é retirado do local (Pinheiro, Elali & Fernandes, 2008). 

Uma dificuldade na utilização desta técnica de coleta de dados é a interpretação 

que damos aos traços encontrados, sendo imprescindível a contextualização sócio-

cultural para compreender a cena. Os registros foram feitos por meio de fotografias, 

durante os meses que sucederam o período de mapeamento comportamental. Desta 

maneira, a interpretação dos vestígios foi facilitada pela compreensão prévia das 

atividades que ocorrem na PKM. 

2.2.4. Entrevistas 

A entrevista é um tradicional instrumento de pesquisa que utiliza a conversação 

como fonte de informações, que gera um conjunto de informações sobre o que as 

pessoas pensam, sentem, fazem, conhecem, acreditam e esperam (Zeisel, 1981). Um de 

seus desafios é fazer surgir o interesse e a cooperação do entrevistado, que precisa ser 

esclarecido sobre o propósito do encontro e dar seu consentimento para uso das 

informações, geralmente com preservação do seu anonimato. Nas pesquisas da interação 
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pessoa-ambiente, a entrevista é importante por ter o potencial de destacar a relevância 

da dimensão físico-espacial do ambiente, integrante das experiências e ações humanas 

(Günther, 2008). 

Nesta pesquisa, algumas questões precisavam ser esclarecidas, evitando que a 

análise se restringisse à percepção da pesquisadora que apenas observou os 

comportamentos. Além disso, alguns meses após o término do mapeamento 

comportamental, a praça sofreu algumas modificações no ambiente físico em 

decorrência da falta de manutenção constante, devido ao término do período contratual 

da Delphi Engenharia. Deste modo, a entrevista apresentou-se como técnica oportuna 

para coletar dados que permitissem explorar a opinião dos usuários sobre as mudanças 

ocorridas na praça, bem como esclarecer informações coletadas pelos métodos de 

observação.  

Como a entrevista não estava prevista desde o início da dissertação e para a 

observação de comportamento era necessário preservar ao máximo os objetivos da 

pesquisa daqueles que estavam na praça, evitando que eles modificassem seus 

comportamentos ao serem observados, não foi solicitada nenhuma autorização prévia 

dos participantes para o mapeamento comportamental. Dessa maneira, com a 

necessidade de acréscimo das entrevistas, foi elaborado um termo de consentimento 

informado (Apêndice C), no qual os entrevistados autorizavam a entrevista gravada, 

preservando sua identidade. 

Além da temática a trabalhar, uma decisão importante a ser tomada antes de se 

fazer uma entrevista, é escolher a forma de se fazer perguntas. No caso deste estudo, 

optei por entrevista semi-estruturada, na qual existe uma lista de itens a serem 

trabalhados (Apêndice D), definidos a partir dos objetivos específicos da pesquisa e dos 

dados coletados das observações. Optei, também, por conduzir apenas parcialmente a 
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entrevista, propondo os temas, mas deixando que o participante discorresse livremente, 

interrompendo minimamente sua argumentação.  

Para se reduzir ao máximo o viés da pesquisa; Pareek e Rao (1980) citados por 

Günther (2008) definem quatro fatores relacionados: o ambiente da entrevista, o 

background do entrevistador, background do participante e o contexto cultural em que a 

pesquisa se encontra. 

Quanto ao ambiente e ao contexto cultural, optei por realizar as entrevistas na 

praça, de maneira que os respondentes ficassem próximos do objeto de estudo, 

facilitando as lembranças, permitindo um olhar sobre o presente e resgatando de 

maneira rápida a imagem mental do lugar. Quanto ao meu background como 

pesquisadora, tenho experiência anterior em entrevistas e na realização de grupos focais, 

além de estar familiarizada com o local devido à pesquisa. Procurei me aproximar de 

maneira pouco invasiva, apresentando-me enquanto pesquisadora e em seguida 

perguntando se as pessoas escolhidas aceitavam conversar comigo e gravar o áudio a ser 

posteriormente transcrito. Nenhum respondente se negou a participar e vários se 

mostraram à vontade ao fazê-lo. Mesmo sendo informados de que eu havia observado a 

praça alguns meses atrás, alguns demonstravam entusiasmo ao descrever o local, 

salientando a presença da PKM em seu dia-a-dia. Finalmente, quanto ao background 

dos entrevistados, minha vivência anterior facilitou a escolha de pessoas que pudessem 

representar os grupos presentes no local e que me pareciam frequentá-lo há algum 

tempo. 

2.2.5. Tratamento dos dados 

Para o MCCLugar, os dados coletados foram digitalizados e tabulados no 

software Excel, enquanto que os percursos das fichas de MCCPessoa foram 
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digitalizados isoladamente no AutoCAD por meio do recurso de polilinhas, sendo 

mostrados ou escondidos de acordo com as necessidades. 

No Excel foram trabalhados médias, máximos e mínimos, somas, entre outros 

tratamentos estatísticos, que permitiram a confecção de gráficos. No AutoCAD pude 

representar por meio de mapas coloridos da praça os dados gerados pelo mapeamento. 

Deste modo pude comparar os percursos de acordo com as diferentes faixas etárias e 

confeccionar mapas de número de registros por tipos de lazer, permitindo a rápida 

visualização da diferenciação dos tipos de lazer por setores da praça.  

Para as entrevistas houve a transcrição dos áudios e seleção dos textos que 

respondessem às perguntas da pesquisa. Neste caso não houve tratamento estatístico, 

porém, tratando-se de uma pesquisa qualitativa, foram utilizadas várias falas para 

ilustrar a discussão dos resultados no corpo da dissertação.  
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3. Resultados 

3.1. Observando os lugares 

3.1.1. Utilização da praça 

De modo geral verifica-se que a PKM não é frequentada o tempo inteiro, embora 

seja bem utilizada em horários específicos. O fluxo de pessoas é maior no início da 

manhã e no final da tarde, com exceção do domingo, dia em que as pessoas não 

costumam chegar cedo para fazer uso do espaço (Figura 53). No início da manhã, a 

média de pessoas na praça variou entre 2,4 e 19,1 pessoas; já no final da tarde, entre 16 

e 34,6 pessoas. 

 
Figura 53. Média de pessoas por turno 

 
O maior número de registros de pessoas no local no período matutino ocorreu 

em uma quinta-feira às 6:15h (37 usuários); no período vespertino o pico foi atingido às 

18:00h de uma terça-feira, com 57 registros (Figura 54).  

Durante todos os dias de observação o fluxo de pessoas diminuiu no decorrer da 

manhã, até chegar ao horário com menor movimento, que compreende o terceiro turno 

(das 10:45h às 13:45h). No período da tarde o fluxo de pessoas aumentou 

gradativamente, até chegar ao período de maior movimento da praça (final da tarde e 

início da noite). 
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Figura 54. Quantidade de pessoas por horário de observação 

 

No início da manhã verificou-se maior quantidade de adultos e idosos, utilizando 

a praça para as atividades físicas, nas quais predominam a ginástica, a corrida e a 

caminhada. Antes das 8:00h muitos adultos e alguns adolescentes utilizam o espaço 

como passagem, no caminho do trabalho ou da escola. 

Algumas idosas que moram em uma residência geriátrica localizada no entorno 

imediato da praça costumam utilizar o ambiente para contemplação e também para 

exercícios físicos orientados por suas cuidadoras; elas chegam por volta das 8:15h, e 

permanecem durante 1 hora aproximadamente. Geralmente sentam em cadeiras de 

balanço trazidas para o local; outras em cadeiras de rodas, e ocupam o Setor 7, onde 

existe a árvore com a maior copa na praça, proporcionando uma grande faixa de 

sombreamento neste horário. A maioria delas possui limitações físicas e permanece 

sentada embaixo da árvore, outras fazem passeios em cadeiras de rodas. 

No horário de almoço o movimento cai consideravelmente, visto que a praça 

ainda não apresenta sombreamento necessário para boas condições de conforto. Por 

outro lado, é um horário utilizado por crianças e adolescentes quem vêm da escola e 
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ficam conversando e/ou namorando nas áreas sombreadas (Setores 1, 2, 7 e 10) ou 

brincando nos equipamentos de ginástica do Setor 6. Alguns moradores de rua e 

catadores param nas áreas sombreadas para descansarem neste período. Eles também 

costumam lavar seu rosto e pertences como copos, talheres e pratos nas torneiras que se 

localizam nos Setores 3 e 8. Os adolescentes também são responsáveis pelo aumento do 

fluxo de passantes, visto que atravessam a praça antes ou depois da aula. 

A tarde é menos movimentada entre 14:00h e 16:00h. Após este horário a praça 

mostra seu maior movimento, sendo freqüentada por pessoas de todas as idades: 

Crianças brincam no playground (Setor 11) e nos equipamentos de ginástica 

(Setor 6), andam de bicicleta (normalmente os meninos) e patins (só as meninas), jogam 

futebol e trocam figurinhas, visto que o período de coleta de dados da pesquisa 

antecedeu a Copa do Mundo. Tanto o futebol, quanto o bafo (jogo com as figurinhas da 

Copa do Mundo) são jogados por meninos e meninas, mas predomina o sexo masculino 

nesta atividade. Utilizam todos os setores da praça, devido ao desenvolvimento dessas 

atividades dinâmicas. Muitos quando terminam as brincadeiras param para conversarem 

entre si.  

Os adolescentes e adultos namoram, conversam com amigos e se exercitam na 

academia de ginástica ou ao redor da praça caminhando e/ou correndo. Nos exercícios 

predominam os adultos em relação aos adolescentes. Os idosos também utilizam a praça 

para os exercícios físicos, mas numa quantidade reduzida em relação ao início da 

manhã. Eles normalmente utilizam o ambiente para conversa ou contemplação da 

paisagem neste horário. 

A PKM durante a noite tem seu movimento diminuído, mas as atividades são 

semelhantes às do período vespertino. A Figura 55 ilustra a média da quantidade de 

pessoas, de acordo com o sexo e a faixa etária, durante todo o período de observação 
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sistemática. Nota-se a predominância de mulheres em relação aos homens, e os adultos, 

em geral, em relação às demais faixas etárias. Observa-se também o fluxo predominante 

dos adolescentes no horário do almoço e início da tarde, como mencionado 

anteriormente. 

Figura 55. Média de pessoas por sexo e faixa etária 

 

Já as figuras 56 e 57 ilustram a quantidade de pessoas por sexo e faixa etária no 

dia de maior ocupação registrada (terça-feira) e no domingo. Observa-se que no 

domingo os exercícios físicos dos adultos e idosos têm intensidade reduzida em relação 

aos outros dias da semana, e também são iniciados um pouco mais tarde. Por outro lado, 

no período da tarde, os adolescentes do sexo masculino estão em maior número nos 

finais de semana, devido à prática do le parkour1

                                                 

 

 

1 Atividade cujo princípio é mover-se de um ponto a outro o mais rápida e eficientemente possível, 
usando principalmente as habilidades do corpo humano. Criado para ajudar a superar obstáculos de 
qualquer natureza no ambiente circundante (Wikipédia, 2010). 

 e do hip hop que acontecem entre a 

sexta-feira e o domingo. O número de adolescentes do sexo feminino também aumenta 
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nos finais de semana; este fato é facilmente percebido como uma intenção de interagir 

com os meninos que praticam o le parkour e dançam hip hop. 

Figura 56. Quantidade de pessoas por sexo e faixa etária na terça-feira 

 

Figura 57. Quantidade de pessoas por sexo e faixa etária no domingo 

3.1.2. Lugares e comportamentos 

Pelo mapa de ocupação da praça por setores, nota-se que o setor mais utilizado é 

o 6 (55,50% do total de registros), seguido pelo 12 (53,16% do total de registros), o que 

demonstra a predominância  do lazer esportivo; enquanto os menos utilizados são o 4 e 

o 8 (menos de 5% durante todo o período de observação). O Setor 4 pela preferência 

dos usuários de se exercitarem na academia do Setor 6, e o Setor 8, pela falta de 

sombreamento e de equipamentos que despertem atenção para o uso local (Figura 58).  
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Figura 58. Mapa de Ocupação da Praça 

 

No mapa apresentado acima nem todos os comportamentos que geram a 

ocupação são atividades de permanência na praça. Grande parte das pessoas mapeadas 

utilizam a praça como local de passagem, principalmente pelos Setores 3 e 12 (Figuras 

59 e 60).  

Por razões óbvias, a calçada de praça (Setor 12) tem essa destinação; e pela 

configuração espacial da PKM, a área pavimentada e livre do Setor 3, em posição 

central, oferece boas condições de circulação para quem atravessa a praça, em todos os 

sentidos que forem convenientes. 

Nos demais setores com alguma expressividade mostrada pela Figura 60 

(Setores 5, 6, 8 e 9) a atividade de circulação é justificada por serem setores marginais, 

próximos a calçada, e que possuem caminhos que direcionam as pessoas ao Setor 3. 



80 

 

Figura 59. Mapa de Ocupação por Circulação 

 

Figura 60. Circulação por Setores 

 

Discutindo agora mais especificamente os comportamentos de lazer, foram 

elaborados mapas de ocupação da praça centrados nos tipos de lazer. 

Quanto ao lazer contemplativo, os setores mais utilizados são o 3 e o 10. 

Normalmente a contemplação no Setor 3 acontece nos bancos que o circundam, e 

muitas vezes essa atividade é antecipada pelos exercícios físicos que acontecem 
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predominantemente nos Setores 6 e 12. Já no Setor 10 as pessoas descansam e deitam 

nos bancos circulares sombreados pelas copas das árvores (Figuras 61 e 62). 

Figura 61. Mapa de Ocupação por Lazer Contemplativo 

 

Figura 62. Lazer Contemplativo por Setores 

 

Nos demais setores hachurados a atividade contemplativa também é 

desenvolvida nas regiões mais sombreadas (Setores 1 e 7), ou nos setores com bancos 

mais distantes das demais áreas e que permitem mais privacidade (Setores 5 e 6).  
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O deitar acontece predominantemente nas áreas sombreadas: no Setor 1 

geralmente se deitam crianças e adolescentes que chegam na praça depois de saírem da 

escola, no Setor 7 é mais frequente encontrar catadores deitados (adultos, adolescentes e 

crianças de ambos os sexos), no 10 não foi verificada predominância. Nos diversos 

locais em que acontece, o deitar sempre ocorre entre 11:00h e 13:45h. 

A brincadeira se destaca nos Setores 3, 11 e, principalmente, no 6. No Setor 3 

acontecem as brincadeiras mais dinâmicas como o jogo de futebol, corre-corre, o andar 

de patins, skate ou bicicleta. No Setor 11 são brincadeiras típicas de playground 

(balanço e escorregador); porém, além das crianças, adolescentes tanto do sexo 

feminino quanto do sexo masculino costumam utilizar principalmente os balanços para 

recreação. No Setor 6 os equipamentos da ginástica, destinados preferencialmente aos 

idosos,  se transformam nos brinquedos preferidos das crianças e dos adolescentes 

(Figuras 63 e 64). 

Figura 63. Mapa de Ocupação por Lazer Ativo 
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Figura 64. Lazer Ativo por Setores 

 

O lazer esportivo é bem setorizado. Concentra-se nos Setores 6 e 12, sendo o 6 

mais destinado à ginástica e o 12 às atividades de corrida e caminhada. Este tipo de 

comportamento foi o mais registrado pelo método de mapeamento comportamental, 

chegando à faixa de 40% a 49,9% do número total de registros (Figuras 65 e 66). 

Figura 65. Mapa de Ocupação por Lazer Esportivo 
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Figura 66. Lazer Esportivo por Setores 

 
O lazer cultural foi o menos verificado na PKM. A maior quantidade de registros 

estão nos Setores 1 e 3. No Setor 1 as crianças e adolescentes utilizam o conjunto de 

mesa e bancos para desenhos, leituras e estudos. Também foi registrado um adolescente 

dançando hip hop em cima da mesa. No Setor 3 o hip hop é predominante, já que sua 

configuração é livre e assim permite o multiuso (Figuras 67 e 68). 

Figura 67. Mapa de Ocupação por Lazer Cultural 
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Figura 68. Lazer Cultural por Setores 

 

Alguns outros comportamentos classificados como lazer também são 

significativos na PKM, como a conversa e o namoro. A conversa acontece em quase 

todos os setores que possuem bancos, com exceção dos Setores 4, 8 e 12. A conversa 

predomina nos Setores 1, 3 e 5, relacionando-se ao comportamento de contemplação, 

muitas vezes um antecedendo o outro. Já o namoro foi registrado principalmente nos 

Setores 1, 2, 5, 7, 10 e 11; sempre buscando maior distância com relação às demais 

pessoas que estavam na praça no momento (Figura 69). 

 

Figura 69. Outros Comportamentos por Setores 
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Observa-se também o caso do “dormir na praça” (diferente de “deitar-se”) nos 

Setores 1 e 2, justificado pelo abrigo dos caramanchões. Este comportamento foi típico 

dos moradores de rua e presenciado com mais frequência no início da manhã. 

Alguns comportamentos registrados com menor frequência acontecem de modo 

particular na PKM. Como a praça era adotada por uma construtora, o trabalho do 

zelador foi registrado algumas vezes; assim como o trabalho das cuidadoras das idosas 

que moram no solar geriátrico. O comportamento de telefonar foi desenvolvido por 

moradores do entorno imediato da praça, que deixavam suas casas para conversarem ao 

celular com mais privacidade.  

3.2. Descobrindo os caminhos dos comportamentos 

3.2.1. Percursos 

Os caminhos percorridos pelas pessoas mapeadas confirmam a boa utilização da 

praça, em todos os seus setores (Figura 70). Há uma maior concentração de percursos 

no Setor 12 e atravessando os Setores 3 e 5, visto que a maior parte das pessoas 

mapeadas estavam circulando. Nota-se também concentração na área de ginástica do 

Setor 6, ocupado por pessoas de todas as idades.  

Assim como mostrado no MCCLugar, o Setor 4 apresenta o menor movimento 

registrado pelos percursos, justificado pela preferência das atividades físicas no Setor 6. 

Quanto às entradas das pessoas na praça, acontecem predominantemente nas esquinas 

ou a partir do estacionamento, visto que muitos chegam de carro.  

Comparando mais uma vez esta planta gerada pelo MCCPessoa à Planta de 

Ocupação da Praça apresentada anteriormente, gerada a partir das fichas de MCCLugar, 

confirmamos os setores de maior utilização: 6 e 12; destacando-se então o uso da praça 

para o lazer esportivo. 
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Figura 70. Percursos de todas as pessoas mapeadas 

 

Foram mapeadas 50 pessoas ao todo (25 do sexo feminino e 25 do sexo 

masculino), cuja idade estimada variou de 3 a 75 anos. As pessoas passaram entre 40 

segundos e 1 hora e 27 minutos na praça, tendo uma média geral de 18,3 minutos de 

permanência. 

As crianças do sexo feminino passaram em média 23 minutos na praça, e do 

sexo masculino 30,3 minutos. Adolescentes do sexo feminino passaram 23,8 minutos, 

enquanto os adolescentes do sexo masculino passaram 16,8 minutos. Na idade adulta 

também foi observado tempo maior de permanência do sexo feminino (19,9 minutos) 

em relação ao sexo masculino (4,8 minutos). A média entre os idosos foi equilibrada: 15 

minutos de permanência para o sexo feminino e 14,5 minutos para o sexo masculino. 

Ou seja, com exceção das crianças, as mulheres permaneceram mais tempo na praça do 

que os homens. 
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As atividades mais observadas nas crianças foram a brincadeira e o jogo, além 

de passeio e conversa com amigos. Em sua principal atividade, as meninas passaram em 

média 19 minutos e os meninos 17,6 minutos (Figura 71). As atividades desenvolvidas 

pelas crianças são bem distribuídas entre os setores da praça, principalmente das 

meninas, algumas mapeadas patinando, passando por todos os setores. Todas as 

meninas mapeadas chegaram na companhia de um responsável. Elas passearam com 

cachorro e desempenharam brincadeiras variadas como pular corda, patinar, andar de 

bicicleta e brincar tanto no playground (Setor 11), quanto nos aparelhos de ginástica dos 

Setores 4 e 6. Os meninos nem sempre chegam acompanhados, mas normalmente 

encontram os amigos no local. Eles também desempenharam atividades dinâmicas 

como futebol, corre-corre, amarelinha e brincadeiras nos equipamentos dos Setores 6 e 

11; e se concentram mais em determinadas porções da praça (Setores 3, 5, 6 e 10).  

 
Figura 71. Percursos das crianças 
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A maioria dos adolescentes mapeados, principalmente os do sexo masculino, 

utilizou a praça como local de passagem, embora alguns deles tenham conversado com 

amigos, brincado, dançado hip hop e descansado no local. As adolescentes passaram em 

média 20,3 minutos e os adolescentes apenas 7,5 minutos. 

A passagem dos adolescentes pela praça foi feita utilizando qualquer área 

pavimentada, em todos os sentidos. A conversa se concentrou no Setor 7 e o hip hop 

mapeado foi iniciado no setor 10 e depois distribuído entre os Setores 1 e 3. O 

playground (Setor 11) foi utilizado pelos adolescentes para o lazer ativo, apesar dos 

equipamentos serem destinados às crianças. Os percursos dos adolescentes que 

permaneceram alguns minutos na praça se concentram nas áreas mais sombreadas, visto 

que grande parte deles frequenta a praça por volta das 12:00h (Figura 72). 

Figura 72. Percursos dos adolescentes 
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Na idade adulta a passagem também foi o comportamento mais observado, 

principalmente em relação ao sexo masculino. Em segunda colocação temos as 

atividades físicas de ginástica, corrida e caminhada. Algumas mulheres foram mapeadas 

conversando e passeando de bicicleta com uma criança. As mulheres passaram no local 

18,5 minutos em média, enquanto os homens apenas 4,4 minutos. 

Os homens e as mulheres adultos não utilizam todos os setores da praça, se 

mantendo em seu perímetro, com exceção daqueles que não circulam e permanecem na 

praça utilizando a área de ginástica (Figura 73). 

Figura 73. Percursos dos adultos 

 

A passagem também foi predominante no mapeamento dos idosos, prevalecendo 

mais uma vez o sexo masculino. Semelhante à idade adulta, a ginástica, a corrida e a 

caminhada também foram atividades observadas, bem como a conversa e a 

contemplação. As idosas passaram em média 9 minutos e os idosos 8,1 minutos no 
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local. Desta maneira, as mulheres idosas passam menos tempo que as adultas, enquanto 

que os homens idosos permanecem mais tempo na praça do que os homens adultos. 

Tanto as atividades desenvolvidas pelos idosos na praça quanto seus percursos 

se mostraram semelhantes aos dos adultos. Havendo uma concentração de suas 

atividades estáticas nos Setores 6 e 12, ao se exercitarem (Figura 74). 

Figura 74. Percursos dos idosos 

3.3. Últimas notícias! 

Alguns meses após o período de mapeamento comportamental voltei à PKM 

com o objetivo de registrar fotograficamente as affordances identificadas pelos métodos 

de observação e os vestígios de comportamento que ajudam a discutir o que acontece na 

praça durante o período não compreendido pelo mapeamento. Estas visitas foram 

iniciadas em outubro, e logo verifiquei que as placas de adoção da praça pela Delphi 

Engenharia tinham sido retiradas, o que significou o fim do contrato da empresa com a 
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prefeitura. Em maio de 2010 eu já havia sido alertada para essa possibilidade pelo então 

zelador da praça, e anotado em meu diário de campo: 

O novo cuidador da praça veio hoje conversar comigo e me falou um pouco 
sobre seu trabalho. Lamentou o estado da praça, com tanto lixo para ser 
retirado (o zelador anterior foi desligado no início do mês), e se mostrou 
preocupado com sua situação após o término do contrato com a Delphi 
Engenharia, previsto para o final do ano. (Trecho do Diário de Campo escrito 
em 24 de maio de 2010).  
 

 Desta maneira, os vestígios de comportamento registrados entre outubro 

e dezembro de 2010 mostram que a ausência dos traços de comportamento antes do fim 

da adoção era um indicativo de manutenção constante, enquanto que a presença destes 

no momento do registro passou a ser vestígio de sua falta. 

3.3.1. As marcas deixadas na praça 

Na Praça Kalina Maia os vestígios de deposição mais freqüentes foram roupas e 

outros objetos de uso pessoal abandonados nos canteiros (Figuras 85 a 88). 

Considerando que alguns moradores de rua dormem na praça, tomam banho e lavam 

seus pertences, podemos supor que muitos desses objetos encontrados pertencem a eles. 

No caso dos copos e colher descartáveis, não podemos ter certeza, pois outras pessoas 

que frequentam a praça como grupo de jovens e adultos, podem ter lanchado e jogado o 

que sobrou nos canteiros. 

 
Figura 75. Roupas abandonadas nos canteiros 

  
Figura 76. Papelões e roupa próximos à lixeira 
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Figura 77. Copos e colher descartáveis 

 
Figura 78. Sabonete usado 

 

Foram encontrados também embalagens de comprimidos e seringa usada nos 

canteiros, o que nos leva a pensar que durante a noite pode haver uso de drogas no local, 

principalmente embaixo dos caramanchões, onde esses objetos foram encontrados 

(Figuras 89 e 90).  

 
Figura 79. Embalagem de comprimido 

 
Figura 80. Seringa usada 

 

O caderno no canteiro próximo ao caramanchão (Figura 91) ilustra mais uma 

vez o uso dos Setores 1 e 2 para o lazer cultural (estudo, desenho, leitura), mas também 

o descuido com o material, enquanto uma camisinha usada (Figura 92), encontrada 

também em um dos canteiros do caramanchão, sugere haver relações sexuais no período 

da noite / madrugada.  
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Figura 81. Caderno 

 
Figura 82. Camisinha usada 

 

Outros vestígios de deposição muito frequentes na fase atual da PKM são os 

grafites e as escritas em corretivo nas mesas dos caramanchões e equipamentos em 

concreto da praça, alvo de queixas de muitos entrevistados (Figuras 93 a 96), como 

atividades típicas de crianças e adolescentes. 

 
Figura 83. Escrita com corretivo na mesa 

 

 
Figura 84. Escrita com corretivo no banco 

 
Figura 85. Grafite nos equipamentos de ginástica 

 
Figura 86. Grafite nos bancos 
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Analisando os vestígios de erosão, temos bancos arrancados e jogados no chão, 

pisos quebrados, lixeiras arrancadas e canteiros queimados, o que mostra que a praça 

não está livre do vandalismo, típico dos centros urbanos (Figuras 97 a 100).  

 
Figura 87. Banco arrancado 

 

 
Figura 88. Piso quebrado 

 
Figura 89. Lixeira arrancada 

 
Figura 90. Queimada no canteiro central 

 

No caso dos pisos quebrados, vale ressaltar que algumas atividades que 

acontecem na praça, no caso do skate e do le parkour, são apontados como causa desse 

problema e os próprios skatistas assumem a autoria nas entrevistas: 

Diferença maior que eu vejo, é que ela tá sendo acabada por causa disso aqui, 
do skate. Porque não tem espaço, aqui em Natal não tem uma pista própria pra 
exercer, né? A função do skate... e aí a gente tem que vim aqui pra praça. 
Infelizmente, né? No caso, a gente tem que ter corda, rampão, aí piso normal... 
que sempre ele quebra, que aqui é azulejo... (Trecho da Entrevista 7, realizada 
em 11 de dezembro de 2010)  
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Por outro lado, devemos pensar que em espaços urbanos como praças, é 

necessário que haja pisos mais resistentes do que a cerâmica utilizada. 

A queimada dos canteiros é consequência não apenas do vandalismo, mas 

também do abandono que a praça sofreu após o término do contrato de adoção. Nota-se 

também nas figuras anteriores a grama seca e o lixo acumulado em alguns canteiros, 

vestígios de que a praça deixou de ser “cuidada”, fazendo a paisagem verde se 

transformar numa paisagem amarelada e seca.  

3.3.2. A voz dos usuários da Praça Kalina Maia 

As entrevistas foram realizadas entre novembro e dezembro de 2010 com 14 

pessoas (7 pessoas do sexo feminino e 7 do sexo masculino), procurando equilibrar os 

entrevistados por faixas etárias diferenciadas. 

Quando questionados em relação ao tempo em que frequentam a praça, temos 

pessoas que frequentam a PKM há menos de um ano, enquanto outras frequentam há 6 

anos. A maioria encontra-se na faixa de 1 a 3 anos (6).  

A maior parte dos respondentes costuma ir ao local mais de uma vez por 

semana, quatro dos quais afirmam ir diariamente (Figura 101). 

 

Figura 91. Frequência de utilização da praça 
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Quanto às atividades desenvolvidas por eles, predomina o lazer esportivo, citado 

por nove respondentes, confirmando mais uma vez o destaque das atividades físicas na 

praça. Entre elas estão principalmente a caminhada, corrida e os exercícios na academia 

do Setor 6. Em segundo lugar estão as atividades contemplativas como passear com os 

filhos e passear com cachorros, citadas por sete dos respondentes. Depois temos o lazer 

ativo citado por três respondentes (jovens), que disseram andar de skate, bicicleta e 

jogar bola. Dentre as outras atividades (que não se destacaram) estão a conversa entre 

amigos e o cuidar da praça.  

- E que atividades você costuma fazer aqui na praça? 
- As vezes caminhar... E vou naquelas máquinas ali também...  
- Você vem mais sozinha ou mais acompanhada? 
- Com os meninos, meu esposo... Eu venho mais na verdade pra eles brincarem, 
né? Porque eu gosto muito do ambiente, de fato.  
(Trecho da Entrevista 3, realizada em 27 de novembro de 2010) 
- Fazer a minha caminhada, depois exercício.  
- Exercício na academia? 
- É, na academia. 
(Trecho da Entrevista 5, realizada em 11 de dezembro de 2010) 
 
- Ah, a tarde venho andar de skate com os meninos aqui, e a noite venho só 
olhar mesmo... passear, ficar por aqui.  
(Trecho da Entrevista 7, realizada em 11 de dezembro de 2010) 

 

Quando questionados em relação às atividades que percebiam as outras pessoas 

desenvolverem, as respostas mais frequentes voltaram-se mais uma vez às atividades 

esportivas de caminhada, corrida e exercícios na academia do Setor 6, citadas por todos, 

e uma pessoa que lembrou o le parkour. Em seguida temos o lazer ativo citado por sete 

pessoas, obtendo respostas como crianças brincando, brincadeiras no geral, andar de 

bicicleta, patins, skate, jogar bola e meninos soltando pipa, destacando-se mais do que o 

lazer contemplativo (lembrado por apenas um) e o lazer cultural (foram lembrados a 

capoeira e o hip hop).  
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- Que atividades você também observa outras pessoas fazerem? 
- Caminhar, correr... barra... e essa academia ao ar livre aí... o pessoal vem pra 
cá... Principalmente idosos, né? 
(Trecho da Entrevista 1, realizada em 27 de novembro de 2010) 

- Ah, eu vejo muitos idosos usando os equipamentos, principalmente de manhã 
cedo, que quando eu venho pela manhã cedo eles estão usando... aí tem uns 
meninos soltando pipa, crianças brincando de bicicleta... Mais crianças 
brincando! Geral, né? Pessoal brincando de tarde...  
(Trecho da Entrevista 10, realizada em 18 de dezembro de 2010) 

 

As transformações que a praça sofreu depois do fim da adoção pela Delphi 

Engenharia não foram percebidas por todos. Quatro participantes acharam que a praça 

continua a mesma e três pessoas recordaram a PKM antes da adoção pela construtora, 

quando no lugar da academia do Setor 6 tinha apenas um espaço gramado no qual os 

jovens jogavam bola, e acabaram atribuindo a instalação dos equipamentos de ginástica 

como a mudança que a praça sofreu nos últimos tempos, não se referindo à conservação 

do ambiente.  

- O que foi que mudou? 
- Mudou porque melhorou... Construíram a academia, né? Aí o pessoal não 
ficou só naquela atividade de fazer caminhada, também tem academia que ajuda 
muito... 
(Trecho da Entrevista 9, realizada em 11 de dezembro de 2010) 

 

Aqueles que perceberam as mudanças dos últimos meses (nove pessoas) 

mencionaram a falta de cuidado, a grama morrendo e o aumento do vandalismo com as 

lixeiras e bancos quebrados e as pichações nos equipamentos e nas mesas dos 

caramanchões. Outros aspectos também foram mencionados como falta de cuidado, 

como a queimada que houve em alguns canteiros da praça, os canos estourados, fiações 

elétricas aparentes, formigas e abelhas em excesso, piso quebrado por causa do skate, 

falta de segurança e o aumento no número de assaltos. Dois desses entrevistados 
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mencionaram a ausência da construtora na praça, mas a maioria atribui o descaso à 

prefeitura.  

- Pra você o que foi que mudou na praça nos últimos meses? 
- O cuidado! Quando eu cheguei aqui era lindo... lindo! Tudo verdinho, 
maravilhoso... mas agora, está praticamente abandonado! Tudo quebrado, as 
árvores... é tudo que a molecada... Não é criança não, viu? Tudo grande mesmo, 
até adulto que não valoriza nada disso... Piso quebrado, é... tudo! Coqueirinho 
ali lotado de coco, não pode por um que eles tiram e jogam tudo aí... o 
vandalismo está tomando conta. Muito assalto, o pessoal parou de freqüentar... 
muito assalto...  
(Trecho da Entrevista 2, realizada em 27 de novembro de 2010)  
 
- Tá um pouco acabada...   
- E você sabe me dizer o que foi que aconteceu? 
- Pixação... e também tem assim uns rapazes, né? Que vem aqui com os skate, aí 
fica pulando, aí fica quebrando a calçada...  
- E outro dia também eu vim, tinha um cano ali estourado, quebrado, que 
arrancaram... aí tava vazando muita água... foi a semana passada! E também 
andaram queimando ali também, onde você vê...  
(Trecho da Entrevista 3, realizada em 27 de novembro de 2010)  
 
- Do mesmo jeito ela não continua não; que quando era na época da Delphi, ela 
era mais bem cuidada. Hoje em dia tá um pouco suja, hoje em dia tá um pouco 
desgastada, não tem tanto cuidado com as plantinhas como quando era 
adotada... Se você observar ali tem cano estourado... a coisa tá precária aqui!  
(Trecho da Entrevista 14, realizada em 18 de dezembro de 2010)  
 
 
Depois de ouvir algumas pessoas, passei a notar um conflito entre as gerações 

que frequentam a PKM, principalmente dos idosos em relação aos jovens que praticam 

le parkour, dançam capoeira e hip hop e andam de skate. Acrescentei esse tema à minha 

conversa com os entrevistados e um deles confirmou que realmente existe medo e uma 

convivência não muito tranquila quando estes jovens estão presentes: 

- Quando veio o skate, tinha um pessoal também fazendo capoeira do CAIC, aí 
isso também afastou também... Porque no começo o pessoal pensava que era 
briga, mas deixa que não era... O cara trazia um rádio, botava uma música, aí 
ficavam... 
- Hip hop 
- É, porque tavam pintando lá... onde eles faziam, os espaços do CAIC, aí 
vieram praqui. Aí todo mundo que frequentava, ninguém entendeu... As pessoas 
de mais idade ficavam com medo... 
- Você acha que a juventude afasta as pessoas mais velhas da praça?  



100 

 

-Temor! Causa...  Eu mesmo, tenho 53 anos, e sou muito pacato, muito na 
minha, mas eu ficava realmente com medo, principalmente dos cara que subia 
aqui... (referindo-se ao le parkour em cima do caramanchão) Os bombados que 
faziam carreira e TAAAAM BUUUUM! Aí davam uma cambalhota!  
(Trecho da Entrevista 8, realizada em 11 de dezembro de 2010)  
 

Alguns entrevistados ressaltaram aspectos que os motivavam a utilizar a praça, 

destacando o paisagismo (natureza, as plantas, o verde), os equipamentos de ginástica e 

o fato da praça agregar pessoas. 

- Assim, porque eu me sinto bem assim... e adoro é... né? Natureza... vir pra cá, 
assim... venho praticar exercícios, barra ou correr um pouco... 
(Trecho da Entrevista 1, realizada em 27 de novembro de 2010)  
 
- O que é que você mais gosta aqui? O que te atrai? 
- Ah! As plantas!  
(Trecho da Entrevista 13, realizada em 18 de dezembro de 2010)  
 
- E o que é te atrai aqui nessa praça? 
- Da maneira que tá, nada, né?... Da maneira que tá, nada... 
- E antes? 
- Antes poderia ser bem melhor, antes poderia ser bem melhor... É porque ela 
quando surgiu, ela surgiu com a proposta de agregar pessoas pra vir pra cá, 
né? Mas foi frustrada essa parte, essa passagem...  
(Trecho da Entrevista 4, realizada em 1 de dezembro de 2010)  

 

Nos últimos dias em que estive presente na PKM notei uma melhora 

significativa em relação ao cuidado com as plantas. A grama voltou a crescer e ficar 

verde e o lixo diminuiu nos canteiros. Talvez isso tenha feito com que algumas pessoas 

não demonstrassem ter notado mudanças no ambiente; ou, sejamos otimistas, quem sabe 

o simples conversar tenha provocado alguma mudança.  
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4. Discussão 

4.1. O lazer na Praça Kalina Maia 

Considerando que os comportamentos mapeados na PKM estão mais voltados 

para as atividades que promovem descanso, bem-estar, prazer e recreação, podemos 

afirmar sua utilização para os diversos tipos de lazer, mais do que para outros fins como 

o comércio e serviços. Porém, os tipos de lazer não acontecem na mesma proporção, 

verificando-se que o lazer esportivo tem destaque em relação aos demais, chegando à 

faixa de 40% a 44,9% do total de registros; enquanto que o segundo colocado, o lazer 

ativo, só atinge a faixa de 5% a 19,9%. O lazer contemplativo se assemelha 

quantitativamente ao lazer ativo (de 10% a 14,9% do total de registros), e as entrevistas 

confirmam este dado, uma vez que as pessoas mostram gostarem de praça porque esta 

promove bem-estar, devido à presença da natureza e equipamentos ao ar livre. O lazer 

cultural é o menos frequente, atingindo a faixa de 5% a 9,9% dos registros; mas mostra 

que a praça, apesar de não apresentar tanta variabilidade de equipamentos destinados ao 

diversos tipos de lazer, apresenta espaços multiuso que permitem o desenvolvimento de 

atividades diversas. 

Podemos atribuir o destaque do lazer esportivo à presença da “Academia da 

Melhor Idade” que estimula as pessoas de todas as idades (não apenas os idosos), a 

frequentarem a praça para fazerem exercícios; além disso, parte do lazer ativo de 

crianças e adolescentes também acontece nesses equipamentos, bem mais do que no 

playground.  

Os comportamentos de namoro e conversa na praça não são tradicionalmente 

classificados como um tipo de lazer, e por isso, apesar de presentes na ficha de 

MCCLugar, não estavam inseridos numa categoria especifica. Apesar disso, são 
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comportamentos que fazem parte das atividades associativas, integrantes do lazer e 

definidas por Dumazedier (2004) e Camargo (2008) como aquelas centradas no contato 

com as pessoas. Além disso, tais comportamentos acontecem normalmente quando 

procuramos nos afastar do estresse do dia-a-dia, como atividade de escape da rotina de 

trabalho, mais uma vez ligada à idéia da praça como ambiente restaurador (Kaplan, 

Kaplan & Ryan, 1998). 

Embora a circulação não seja considerada lazer, podemos considerar a escolha 

de passar pela praça como uma maneira de apreciar a paisagem, mais agradável do que 

outras circundantes (mais áridas, quentes ou inseguras).  Para esclarecer melhor esta 

idéia, vamos imaginar dois caminhos possíveis de se chegar à parada de ônibus mais 

próxima da escola. O primeiro é uma avenida movimentada, com muitas edificações 

comerciais e muros altos de residências e condomínio de apartamentos; o segundo, uma 

praça bem conservada, arborizada e dinâmica. Qual seria a melhor escolha, 

considerando que os dois percursos resultam em distâncias e tempos semelhantes para 

serem percorridos?  

Provavelmente, o caminho que passa pela praça será escolhido; e acredito que a 

passagem pela PKM, tão frequente nos registros do mapeamento comportamental, dá-se 

por este motivo; sobretudo para as crianças e adolescentes que saem da escola.  

Voltando ao projeto das praças contemporâneas, as quais são marcadas pela 

multiplicidade de usos, definindo os lugares em setores de acordo com os tipos de lazer 

(Robba & Macedo, 2003), observa-se que a PKM define bem as áreas de lazer 

contemplativo (Setores 5, 7, 8, 9 e 10), lazer ativo (Setor 11), lazer esportivo (Setores 4 

e 6), convivência (Setores 1 e 2), espaço multiuso (Setor 3) e circulação (Setor 12). 

Porém, nem sempre os usos previstos por esses setores são os mais frequentes.  
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Os caramanchões (Setores 1 e 2), são utilizados para o lazer cultural (estudar, 

ler, desenhar, dançar hip hop); le parkour (lazer esportivo) e também servem de abrigo 

para os moradores de rua; além de serem áreas de convivência, como previsto. Os 

Setores 4 e 6, destinados ao lazer esportivo, são também bem utilizados para o lazer 

ativo e a conversa. Os equipamentos encontrados nestes setores costumam virar 

brinquedos para as crianças, principalmente no Setor 6. O Setor 4 é até mais utilizado 

para a conversa e a brincadeira do que para o exercício físico, apesar de que o le 

parkour, bem presente no setor, seja considerado um esporte. O playground, por sua 

vez, também é utilizado para a conversa e o le parkour; além das tradicionais 

brincadeiras. Esta setorização inusitada e verificada pelo mapeamento comportamental 

nos remete às affordances (Gibson, 1986). 

4.2. Affordances identificadas 

Encarando affordances como possibilidades de ação latentes em um objeto ou 

local, decodificadas pelos usuários em função de suas necessidades específicas (Gibson, 

1986); são vários os exemplos observados na PKM e relatados em diário de campo: 

Nos Setores 1 e 2, como já mencionado, acontece o hip hop. A dança é esperada 

que aconteça no chão, porém, acontece também em cima das mesas. Nestas mesas as 

pessoas também sentam (Figura 102), deitam e se alongam no tampo. Os pórticos que 

formam os caramanchões são frequentemente escalados pelo grupo de adolescentes que 

praticam le parkour (Figura 103), principalmente no Setor 2; e os pilares destes pórticos 

são muito usados como apoio para os alongamentos antes e depois dos exercícios 

físicos. 
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Figura 92. Skatistas sentados no tampo da mesa 

 
Figura 93. Le Parkour no caramanchão 

 

No Setor 3 é comum ver as pessoas fazendo abdominais nos bancos próximos à 

área de ginástica, cujos encostos também são usados para o alongamento das pernas 

(Figura 104), como assento (por mais que o assento do banco esteja desocupado) e 

como apoio para os obstáculos do skate (Figura 105). Já os canteiros do setor se 

transformam em tanques usados pelos moradores de rua e catadores de lixo para lavar 

seus pertences e até tomar banho.  

Figura 94. Banco funcionando como apoio para 
alongamento de pernas 

 
Figura 95. Banco funcionando como apoio para 

obstáculos do skate 
 

No Setor 4, os equipamentos destinados aos abdominais viram escorregador para 

as crianças e bancos para os adultos e adolescentes conversarem mais reservadamente. 

Além disso, esta é a área mais usada para a prática do le parkour, que transforma os 

elementos urbanos em desafios inusitados a serem vencidos, sempre de modo 

imprevisível (Figuras 106 e 107).  
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Figura 96. Le Parkour no Setor 4 

 
Figura 97. Le Parkour no Setor 4 

 

O Setor 5 possui uma pequena árvore que as crianças escalam com frequência. 

Os bancos tradicionais também são usados para os abdominais e alongamentos, 

principalmente aqueles que ficam próximos ao Setor 6. 

O Setor 6, que é frequentado por pessoas de todas as idades, talvez só seja tão 

utilizado devido às diferentes affordances que oferece, pois os equipamentos de 

ginástica, diferentes das academias convencionais, além de usados para o exercício 

físico, estimulam crianças e adolescentes a brincarem de maneiras variadas e inusitadas, 

desde subir neles, até pendurar-se ou esconder-se (Figura 108). Um poste localizado 

bem próximo à academia de ginástica é usado como apoio para alongamento de pernas, 

local de descanso (apoio), colar cartazes, avisos, etc. (Figura 109). 

 
Figura 98. Criança brincando no equipamento de 

alongar braços 

 
Figura 99. Rapaz se alongando no poste 
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No Setor 7, as atividades se concentram onde se localiza a árvore que 

proporciona o maior sombreamento, acima do banco longo e curvo, tanto para os 

exercícios físicos, como também para o lazer contemplativo; de modo que os 

abdominais e o alongamento no banco (que acontecem de modo diferente devido à falta 

de encosto) são presenciados enquanto affordances de lazer esportivo, e o deitar e o 

dormir neste mesmo banco, são observados enquanto affordances de contemplação ou 

descanso. 

O Setor 8, apesar de não ser muito utilizado como os demais setores da PKM, 

apresenta affordances diferentes daquelas encontradas nos outros setores. A torneira do 

canteiro, usada para a irrigação do jardim, é percebida e utilizada pelos catadores de lixo 

e moradores de rua para a lavagem de seus pertences, banho, além de beber água, 

refrescar-se ou até lavar uma bicicleta e os tapetes de um carro. 

No Setor 9 as affordances que se diferenciam do esperado se restringem ao 

alongamento nos bancos, principalmente para as pessoas que chegam na praça de carro. 

No Setor 10, com a presença dos bancos circulares, as affordances observadas 

são deitar e até dormir nos bancos, principalmente nos que são mais sombreados pelas 

copas das árvores.  

No Setor 11, playground da praça, espera-se que os balanços e os escorregadores 

sejam usados para as brincadeiras típicas dessas áreas de jogos; porém, na PKM, esses 

equipamentos são usados para o le parkour; e mesmo nas brincadeiras com os 

escorregadores, as crianças costumam subir pelo lugar de descida e descer pelo lugar da 

subida. Os bancos deste setor também são utilizados para deitar, trocar fraldas de 

crianças pequenas, para colocar bolsas e mochilas, engraxar sapatos, etc.  

O Setor 12, calçada da PKM, apresenta comportamentos inesperados para lugar 

de circulação; o primeiro que se destaca é o deitar e dormir na faixa próxima ao Setor 7, 
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onde se pode aproveitar a sombra da árvore para este tipo de lazer contemplativo; outro 

comportamento inesperado é “rezar o terço” enquanto se caminha, observado em 

algumas idosas.  

Por todos os exemplos acima mencionados, percebe-se que a PKM possui 

affordances que estimulam as atividades de lazer, e que influenciam os diferentes usos 

do local.  

4.3. Considerações sobre os comportamentos 

Sobre o CSEH, algumas considerações são importantes de serem discutidas na 

PKM. Quanto ao Espaço Pessoal, apesar de ser algo difícil de ser apreendido pelos 

métodos de observação, alguns comportamentos demonstram certa invasão de Espaço 

Pessoal. Além disso, alguns trechos das entrevistas confirmam o incômodo provocado 

por determinados grupos. Exemplificam essa dificuldade: 

a) Situações em que um casal de namorados ou um grupo de amigos ocupavam 

um dos caramanchões e as demais pessoas que chegavam à praça evitavam 

ficar próxima, como se fossem incomodar aqueles que ali estavam, ou até 

mesmo, por medo de conversar algo e as outras pessoas ouvirem; 

b) Nos casos em que os moradores de rua dormiam no chão dos caramanchões, 

as pessoas evitavam com mais frequência o local; 

c) O le parkour, em qualquer situação, parece incomodar aqueles que não são 

jovens, o que foi confirmado pelas entrevistas realizadas com alguns adultos 

e idosos, que atribuíram aos jovens alguns dos problemas do ambiente físico; 

d) No playground era comum alguns casais namorarem enquanto ninguém 

ocupava o setor; mas quando alguém chegava perto, logo o casal se retirava.  
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Discutindo agora as distâncias indicadas por Hall (1977), a íntima pode ser 

observada nos comportamentos de namoro, nos passeios dos adultos com bebês no colo 

e abraços entre amigos e família. A distância pessoal é verificada nas conversas. A 

social é bem comum na área de ginástica, nas caminhadas e corridas pelo Setor 12, nas 

brincadeiras, especialmente nos jogos, nas conversas entre pessoas que não têm muita 

intimidade e no hip hop. A distância pública é a mais comum de ser observada numa 

praça; no caso da PKM ela é verificada principalmente no le parkour.  

A privacidade está diretamente relacionada ao espaço pessoal (Altman & 

Chemers, 1980). Na situação do namoro foi notada a busca de privacidade nos locais 

mais escuros, com menos visibilidade: atrás das árvores, dos escorregadores do 

playground, dos equipamentos de ginástica do Setor 4 e nos bancos mais isolados dos 

demais setores da praça. 

Algumas conversas também aparentaram precisar de afastamento das demais 

pessoas que estavam presentes na praça. As pessoas envolvidas procuravam os bancos 

mais isolados, em áreas que não estavam sendo ocupadas no momento. O ato de 

telefonar na praça é outra demonstração de necessidade de privacidade, mais 

especificamente, de reserva; pois na maioria dos casos dos telefonemas mapeados, as 

pessoas haviam saído de suas casas, atravessado a rua e procurado locais reservados na 

praça para poderem conversar ao celular. Nesse caso verifica-se certa contradição no 

que se refere à esfera pública, já que a busca da privacidade é diretamente ligada aos 

locais menos públicos, onde não há o objetivo de encontrar pessoas.  

Algumas situações de solidão foram presenciadas, principalmente ligadas aos 

momentos de contemplação. Já as questões de intimidade estavam ligadas aos grupos, 

principalmente dos jovens (crianças e adolescentes), que iam ao local para poderem 

fazer o que queriam longe da supervisão da família ou escola.  
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A territorialidade (Gifford, 1987) foi facilmente percebida nos moradores de rua, 

que fazem da praça seu território de descansar, dormir, lavar pratos, copos, talheres, 

lavar e secar suas roupas, tomar banho, fazer suas refeições, entre outros. Os grupos 

fixos de usuários também demonstraram comportamento territorial em seu horário 

comum de uso: o le parkour, o hip hop, o jogo e as demais brincadeiras definem 

territórios momentâneos, que se outras pessoas invadirem vão atrapalhar a atividade. 

Normalmente essas atividades ocorrem no Setor 3, que é um espaço multiuso e por isso 

permite vários arranjos. 

A aglomeração está sempre ligada à invasão do espaço pessoal (Hombrados, 

1998). As dimensões da PKM comportam muitas pessoas em um mesmo momento, 

dificilmente havendo densidade de pessoas suficiente para provocar incômodo por 

superlotação. Mesmo na área da ginástica, em seus horários mais movimentados, às 

vezes há necessidade de esperar um determinado aparelho ser desocupado para poder 

utilizá-lo, mas a convivência entre as pessoas é tranquila e não foi presenciado nenhum 

problema. No entanto, sendo a aglomeração uma sensação individual, a simples 

observação dificilmente a detectaria. 

Os comportamentos que acontecem na praça e que podem ser relacionados à 

aglomeração são relacionados aos grupos de jovens, principalmente aqueles que 

praticam o le parkour, que incomodam principalmente os adultos e idosos, o que pode 

ser confirmado por alguns relatos nas entrevistas.  

4.4. Mudanças no ambiente e suas implicações 

Como verificamos no capítulo de resultados, os entrevistados que perceberam as 

mudanças na praça decorrentes da falta de manutenção apontam para a menor 

frequência dos usuários, alegando que, quando era mais bem cuidada, a praça atraía um 
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maior número de pessoas. Nesse aspecto, enquanto pesquisadora, criei laços afetivos 

durante o tempo em que estive diariamente na praça, e talvez por isso lamentei e fiquei 

preocupada com fatos como a queimada e a falta de irrigação na praça, temendo o 

afastamento de seus usuários e a quebra da vitalidade que me atraiu para o estudo do 

lazer, especificamente na PKM. 

Considerando que algumas pessoas se mostraram atraídas pela praça por causa 

da natureza, das plantas e do encontro entre as pessoas, não seria estranho que a falta de 

manutenção gerasse mais uma praça esvaziada na cidade do Natal.  

Além disso, as entrevistas mostram a visão dos adultos e idosos de que os jovens 

degradam o ambiente e tumultuam a praça, retomando os discursos de Thompson 

(2007) e Travlou (2007) que discutem o fato dos adolescentes serem frequentemente 

associados aos problemas da cidade, seja pelas limitações físicas que fazem os mais 

velhos se sentirem frágeis frente aos movimentos acelerados e inesperados dos jovens, 

ou pelo medo, associando-os à violência e ao crime. 

Aparentemente esta convivência entre as diferentes idades na PKM era pacífica, 

mas ouvir os usuários foi essencial para entender que na verdade se tratava de uma 

convivência forçada, facilitada pela presença de uma manutenção eficiente. É 

importante ressaltar que os jovens também não estão confortáveis com esta situação, 

pois dizem ocupar a praça para as atividades como o skate, por exemplo, pela falta de 

espaços mais apropriados para a prática desta atividade na cidade, como skate parks.  

A mudança da paisagem ocorrida na PKM pareceu não causar tanto impacto na 

percepção dos usuários sobre o lugar, quanto a gradativa presença dos novos grupos de 

usuários que surgiram na praça após a reforma que aconteceu em 2007, como no caso 

dos jovens da capoeira, do skate e do le parkour. Este aspecto foi surpreendente para 

mim, enquanto observadora do ambiente e dos comportamentos que neles ocorrem, já 
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que as mudanças ocorridas na PKM foram impactantes na minha percepção. Por outro 

lado, é necessário que a administração pública e/ou a mobilização dos moradores 

trabalhem para manutenção do bom estado de conservação que a praça possuía; caso 

contrário, o ambiente cada vez mais será degradado e a presença das pessoas no local 

será cada vez menor. 
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5. Considerações finais 

Antes de encerrar o estudo realizado, considero fundamental registrar que, 

dentre muitos aspectos que me encantam nas investigações das relações pessoa-

ambiente, destacam-se a expectativa com relação aos resultados (nem sempre 

previsíveis), as múltiplas facetas da pesquisa de campo e a mudança de paisagem diária 

do objeto de pesquisa, que tornam a rotina acadêmica mais leve, dinâmica e prazerosa. 

 Começo assim esse tópico final porque ao submeter o projeto de pesquisa ao 

PPgPsi da UFRN, algumas incertezas me inquietavam, sendo a principal delas o 

desconhecimento das praças a investigar. Surpreendi-me com o processo de escolha e 

com o meu próprio encantamento com “a escolhida” e a vitalidade que denunciava seu 

potencial para as atividades de lazer. Além disso, a PKM foi idealizada pela menina 

Kalina Maia, uma criança paraplégica e já falecida, que não teve a oportunidade de 

vivenciá-la antes da construção; fato que não apenas sensibiliza aqueles que se dedicam 

à leitura atenta da história exposta na praça, como também indica algum tipo de 

atendimento à solicitação da vizinhança. Desde então, a Praça Kalina Maia passou a 

fazer parte do meu dia-a-dia, não apenas como objeto de pesquisa, mas como lugar com 

o qual me identifico e que, hoje, em algumas situações também me identifica: sou, 

como disse um dos entrevistados, “a moça que ficava estudando na praça”. 

O trabalho de campo também surpreendeu em vários momentos. Primeiramente 

ao observar atividades cotidianas (como a confraternização entre vizinhos presenciada 

em uma das primeiras visitas) e depois ao descobrir comportamentos não previstos 

inicialmente (como o lazer contemplativo, envolvendo inclusive as idosas da residência 

geriátrica) e atividades que eu nem imaginava que poderiam acontecer ali (como o le 

parkour e o hip hop).  
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Estar na praça ao fazer o mapeamento comportamental tornou inevitável o 

contato com os usuários. Alguns se aproximaram curiosos, outros me olhavam de vez 

em quando, mas mantiveram distância, outros, ainda, simplesmente não notaram minha 

presença (ou foram indiferentes a ela). Esclareci aos mais curiosos, sempre procurando 

preservar ao máximo os objetivos da investigação, exceto no período de entrevistas. Em 

geral, acredito que os comportamentos dos usuários não foram afetados com a minha 

presença, pois sempre voltaram às suas atividades.  

Enquanto pesquisadora, a experiência do mestrado foi enriquecedora, tanto pela 

“ousadia” de entrar em um Programa de Pós-Graduação em Psicologia sem ter 

formação específica na área (e apreciando imensamente a oportunidade de entrar em 

contato com conhecimentos bem diferentes dos que tive acesso na graduação em 

Arquitetura e Urbanismo), quanto pela experiência do trabalho acadêmico em si, e o 

amadurecimento que traz com ele.  

Tendo como ponto de partida uma curiosidade relacionada à utilização de praças 

para o lazer, verificamos que uma questão aparentemente simples tornou-se complexa 

ao investigarmos o uso desses locais a partir das relações pessoa-ambiente, de modo a 

aliar a avaliação física do espaço construído, a uma investigação social com base no 

comportamento humano observado. Além disso, o método escolhido para este trabalho 

(mapeamento comportamental) permite a exploração adequada do problema de 

pesquisa, já que consiste-se na essência dos estudos das relações pessoa-ambiente, ao 

associar diretamente determinados comportamentos com o local em que ocorrem.  

Respondendo a esse objetivo geral, verificamos que o lazer na PKM acontece de 

modo variado, sendo aquele local apreciado pelas pessoas que o frequentam ou apenas 

atravessam de passagem. Vale lembrar que o lazer é consequência do uso efetivo do 

ambiente, facilitado pela boa localização na malha urbana, próximo a uma residência 
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geriátrica, escolas e comércios próximos, que numa região residencial facilita o tráfego 

de pedestres na rua. 

Nota-se, ainda, que algumas atividades de lazer acontecem com mais frequência 

do que outras. Esta ocupação se mostra diretamente relacionada à configuração espacial 

da praça e aos equipamentos nela dispostos. Assim, o lazer esportivo, que se destaca 

entre os demais, é privilegiado pela presença da “Academia da Melhor Idade” e por 

haver uma calçada plana e livre de obstáculos que possam impedir a corrida e a 

caminhada.  

A presença de pessoas de faixas etárias variadas também contribui para o 

encontro dos diversos tipos de lazer na PKM. Os jovens se dedicam mais ao lazer ativo 

e a conversa, enquanto que os adultos e idosos preferem os exercícios físicos e o lazer 

contemplativo. E por falar em contemplação, vimos que a praça enquanto cenário (uma 

de suas funções), também se configura como atividade de lazer na medida em que os 

passantes e os residentes do seu entorno imediato, mesmo que não estejam dentro de 

seus limites, aparentam dedicar algumas horas do dia para descanso e apreciação 

daquela paisagem.  

Algumas outras particularidades merecem destaque em relação ao lazer que a 

PKM oferece. Além da presença dos equipamentos de ginástica, utilizados tanto para o 

lazer esportivo quanto para o lazer ativo, os adolescentes costumam praticar o le 

parkour e as manobras de skate na praça, visto que as affordances estimulam a prática 

dessas atividades.  

Esta variedade de grupos e atividades, entendida como uma convivência pacífica 

e saudável a partir da observação de comportamento (evidente na diferenciação de 

horários e locais para os diversos usos), com base nas entrevistas mostrou também 

abrigar situações que indicam conflito entre gerações, como medo e acusações mútuas, 



115 

 

e evitação de encontros. Eis aí, portanto, uma das contribuições da utilização de 

multimétodos para a investigação realizada. 

Quanto aos horários, verificamos que logo cedo a praça começa a ser 

frequentada para o lazer esportivo e no decorrer do dia a quantidade de pessoas diminui, 

voltando a aumentar a partir das 16:00h. No decorrer da noite o movimento vai 

diminuindo, mas os vestígios de comportamento mostram que mesmo durante a 

madrugada há atividade na praça, apesar de não ser voltada diretamente para as 

atividades de lazer investigadas.  

Os mapas construídos pela observação de comportamento mostraram as áreas 

mais propícias para cada tipo de atividade de lazer praticado. Vale ressaltar que os 

mapas em si, trazem muita informação agregada, apreendida pela simples visualização 

das manchas e percursos representados. Em linhas gerais, podemos afirmar que o 

sucesso de utilização de praças está associado à diversidade de ambientes e de 

oportunidades proporcionados aos usuários. Assim, a PKM abre-se para receber a 

população, oferecendo a ela uma mistura de setores sombreados e setores ensolarados, 

regiões reservadas que permitem alguma privacidade e áreas que possibilitam a reunião 

de pessoas para o desenvolvimento de atividades dinâmicas (como futebol ou roda de 

capoeira), além de equipamentos que propiciam affordances decodificáveis como 

facilitadoras de variadas atividades de lazer (academia de ginástica, brinquedos, bancos, 

mesas, caramanchões).  

A investigação também permitiu identificar algumas deficiências da PKM, que 

podem ser corrigidas para melhorar ainda mais o ambiente e serem evitadas em novos 

projetos de gênero. Uma delas é o limitado investimento em arborização, dificultando a 

utilização do local entre as 10:00h e as 16:00h, horário em que a temperatura é muito 

elevada, provocando desconforto para possíveis usuários. Outra é o uso de materiais de 
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construção pouco resistentes e seguros: o piso utilizado não é suficientemente 

antiderrapante e mostrou-se pouco resistente, quebrando com facilidade. Por sua vez, os 

equipamentos em concreto (playground e academia convencional) não foram 

adequadamente planejados em temos de ergonomia e segurança das crianças, o que 

aumenta a possibilidade de pequenos acidentes. Também não existem equipamentos 

lúdicos, que atrairiam ainda mais pessoas ao local, além de diferenciar uma praça das 

demais, facilitando os processos de identificação e apego ao lugar. Um último ponto 

seria uma maior preocupação com a realização de intervenções com a participação da 

comunidade em seu planejamento e execução; embora a praça tenha sido uma espécie 

de resposta a uma demanda da comunidade (especialmente da menina Kalina Maia). Em 

seu projeto, execução e manutenção não se verifica participação direta da vizinhança, 

fator que poderia contribuir para maior sucesso do empreendimento, especialmente em 

situações menos favoráveis, como aconteceu ao final do contrato da construtora que 

fazia sua manutenção. 

De modo geral, acredito que a discussão acerca de praças feita neste trabalho 

mostra a necessidade de olhar os espaços públicos brasileiros sob um ponto de vista 

humano e ocupacional. Assim, embora na maioria das vezes tais lugares sejam 

compreendidos como locais em processo de deterioração e cuja vitalidade está 

rapidamente se perdendo devido ao abandono das pessoas, que buscam o lazer seguro 

encontrado nos shoppings centers, a pesquisa realizada mostrou que a PKM não está 

abandonada. Mais do que isso, existem nela certas características que contribuem para o 

sucesso de seu papel enquanto lugar de lazer, especialmente a sua localização em área 

predominantemente residencial, o bom estado de conservação, e a presença de diversos 

equipamentos destinados aos vários tipos de atividades. Neste sentido, é importante 

divulgar os resultados da pesquisa, ressaltando o bom uso verificado na praça.   
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Além disso, a pesquisa mostra-se importante para futuras intervenções tanto na 

praça estudada, quanto na manutenção de outras que sejam semelhantes ou em futuros 

projetos, evidenciando a importância dos projetistas valorizarem as questões humanas, e 

não apenas técnicas construtivas, custos da obra ou modelos previamente determinados 

para o projeto de praças.  Nesse sentido, o contato com os usuários constitui 

significativa contribuição para a proposição de espaços públicos cujo uso seja efetivo e, 

consequentemente, promovam o desenvolvimento de relações afetivas com o lugar.  

Apesar dos resultados obtidos na pesquisa realizada na PKM nos ajudarem a 

compreender como acontece o lazer em praças, há duas ressalvas à sua generalização:  

Quanto à primeira, embora a indicação de aspectos que favorecem ou não o uso 

para o lazer na PKM possam ser semelhantes àqueles relativos a outros 

empreendimentos do gênero, é essencial ressaltar que cada ambiente guarda suas 

singularidades, ou seja, nesse caso, cada praça possui características sócio-ambientais 

específicas (vizinhança, história, usuários/freqüentadores de vários tipos, elementos 

físicos, temperatura, presença/ausência de natureza e equipamentos, entre outros) que 

irão favorecer/inibir comportamentos diversos. Logo, a transposição dos resultados 

pode não ser adequada a outros contextos, só devendo ser feita com muito cuidado e 

mediante novos estudos.  

Em segundo lugar, a paisagem e a sociedade estão em constante mudança, o que 

acarreta tanto alterações no ambiente quanto variações de comportamento ao longo do 

tempo. Como exemplo disto, os entrevistados relataram mudanças na frequência de 

utilização da praça pela vizinhança, que aumentou o fluxo de pessoas no local logo após 

a reforma, e diminuiu quando as pessoas se sentiram ameaçadas pelos assaltos que ali 

ocorreram em um determinado momento. Assim, embora ao término da pesquisa tenha 

ficado evidente que a PKM se ressentiu do fim da adoção pela Delphi Engenharia, o 
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local estava aos poucos se recuperando dos danos sofridos, e a dificuldade de 

planejamento em longo prazo, inerente ao contexto em que vivemos, faz com que não 

seja possível afirmar categoricamente se, em um futuro próximo, encontraremos a praça 

bem conservada e utilizada, sofrendo um processo de desgaste físico e ocupacional, ou 

passando por intervenções que alterem as condições de seu uso.  

Ainda com relação à pesquisa, a integração dos métodos foi fundamental para o 

sucesso do trabalho. Sob esse ponto de vista, as observações de comportamento 

associadas ao relato em diário de campo renderam, por si só, boas reflexões acerca do 

lazer em praças; no entanto, a posterior realização das entrevistas mostrou-se essencial 

para a compreensão real dos comportamentos, esclarecendo as dúvidas geradas pela 

observação.  

A integração entre teorias diversas também enriqueceu o trabalho, permitindo a 

discussão do tema com base em três pontos de vista: lazer, comportamento sócio-

espacial humano e affordances. As muitas possibilidades de análise geradas por essa 

perspectiva indicam a importância de contribuir para a construção do conhecimento a 

partir do relacionamento entre os vários olhares sobre um determinado objeto.  

Finalmente, o próximo passo previsto para a pesquisa aqui apresentada é a 

devolução dos resultados à comunidade vizinha da PKM, possibilitando que, a partir do 

reconhecimento de algumas das características da ocupação da área, possa fazer sua 

própria leitura sobre o que nela acontece e se organizar para, de acordo com o seu 

entendimento, dar continuidade ao trabalho. Espero, com isso, dar minha pequena 

contribuição aos estudos das relações pessoa-ambiente em nossa realidade, não apenas a 

partir da somatória entre o diagnóstico do espaço físico e o entendimento do seu uso 

pelos frequentadores, mas pela busca do maior conhecimento das relações entre ambos. 
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Apêndice A 
Ficha de Mapeamento Comportamental Centrado no Lugar 
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Apêndice B 
Ficha de Mapeamento Comportamental Centrado nas Pessoas – Parte 1 

 

FICHA DE MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL CENTRADO NAS PESSOAS 
 
DATA:  
PESSOA Nº: 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
SEXO: 
IDADE (APROXIMADA): 
CARACTERÍSTICAS: 
OBS:  

 
MOMENTO HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÕES 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
. 
. 
. 

   

25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    

 
RESUMO: 
 
TEMPO TOTAL DE PERMANÊNCIA:  
OBJETIVO DO USO: 
PRINCIPAL ATIVIDADE DURANTE A PERMANÊNCIA: 
TEMPO NA PRINCIPAL ATIVIDADE: 
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Ficha de Mapeamento Comportamental Centrado nas Pessoas – Parte 2 
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Apêndice C 
Termo de Consentimento Informado 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

 

Meu nome é Cíntia Camila Liberalino, sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

Inter-Ações Pessoa Ambiente da UFRN, e estou desenvolvendo um trabalho para 

análise do uso da Praça Kalina Maia. Por meio deste documento, estou convidando o (a) 

Sr. (Sra.) a contribuir com esse trabalho, participando de uma entrevista gravada, na 

qual será solicitada sua opinião sobre essa praça. 

O (A) Sr. (Sra.) foi selecionado (a) como possível participante dessa pesquisa, e 

tem plena liberdade para aceitar ou recusar esse convite. Caso concorde em participar, 

solicitamos que leia com atenção este documento e esclareça possíveis dúvidas, antes de 

passar a responder às questões que lhe serão formuladas. 

 

Eu, 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(escreva seu nome completo), concordo em participar da pesquisa sobre o uso da 

Praça Kalina Maia, respondendo às questões que me serão formuladas e aceitando que 

minhas respostas sejam gravadas, e sabendo que quaisquer resultados da pesquisa serão 

divulgados sem a identificação dos nomes dos participantes. 

  

Assinatura: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Natal, ___ de __________ de 2010 
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Apêndice D 
Roteiro para Entrevista 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

 

DATA:  

PESSOA Nº: 

IDADE APROXIMADA: 

 

1. Há quanto tempo frequenta a praça? 

2. Quais atividades você desenvolve aqui? Em quais horários e dias da semana? 

3. Quais as atividades que você observa as outras pessoas desenvolverem aqui? 

4. A praça mudou...O que aconteceu? 
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Apêndice E 
Trechos do Diário de Campo 

 
 
21/03/2010 

 
Foi a primeira vez que vi a Praça Kalina Maia habitada. Cheguei às 17:32h e 

ao olhar a movimentação da praça me senti encantada com a sensação de 
descontração tão evidente, ainda não observada em nenhuma outra praça visitada.  

Um senhor fazia cooper ao redor da praça, mulheres de todas as idades se 
aglomeravam embaixo de um caramanchão, muitas pessoas se exercitavam nos 
equipamentos de ginástica e crianças pequenas brincavam no playground 
acompanhadas de suas mães ou babás.  

Olhando mais atentamente para o caramanchão, vi que não eram apenas 
mulheres que estavam ali, mas também um senhor e um casal de jovens namorados, 
reunidos às demais mulheres, todos lanchando coletivamente na sombra da 
bouganville. No sentido do outro caramanchão comecei a escutar uma música de 
longe. Ao observar quem estava ali e fazendo o quê, vi três jovens de 
aproximadamente 18 anos muito animados, ensaiando passos de hip hop. Alguns 
minutos depois um dos jovens passou a ensinar alguns passos para o colega. 

Nesta praça também haviam crianças andando de bicicleta, um pai 
segurando o filho bebê no colo, circulando por todos os espaços da praça, e uma 
senhora passeando com seu cachorro. Às 17: 49h parou um carro no estacionamento 
da praça e dele desceu uma senhora acompanhada de uma idosa, que parecia ser sua 
mãe. As duas passaram cerca de 20 minutos caminhando ao redor da praça.  

O playground estava animado e as crianças pareciam muito satisfeitas, mas 
não havia muita interação entre elas. Saí às 18:22h e a dinâmica da praça parecia a 
mesma. Durante o tempo que passei lá muitos adultos chegaram para caminhar e se 
exercitar nos equipamentos de ginástica, que diferentemente das outras praças 
visitadas até então, não tinham crianças brincando ou adultos conversando nos 
aparelhos. 

 

(...) 

07/04/2010 
 

Hoje foi o dia do meu pré-teste da ficha de mapeamento comportamental 
centrado no lugar, no início me senti pouco situada, mas passados uns 15 minutos 
já estava mais adaptada ao objeto de estudo. Acredito que esta sensação esteja 
relacionada à não familiaridade com a setorização da praça que terminei de definir 
ontem.Testando também o registro do diário de campo simultaneamente à ficha de 
mapeamento centrado no lugar, faço algumas considerações: 

A praça foi usada por dois grupos de jovens que praticavam le parkour, em 
horários diferentes. Primeiramente um grupo formado por três jovens do sexo 
masculino escalavam as barras da área destinada à musculação, corriam e saltavam 
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as mesas do caramanchão. Alguns minutos depois, outra dupla de jovens do sexo 
masculino escalavam todos os equipamentos da mesma área. Observei também um 
idoso do sexo masculino se alongando no poste próximo à academia dos idosos, um 
menino subindo em uma árvore enquanto seu pai caminhava ao redor da praça, uma 
mulher fazendo abdominal em um banco de praça e um breve jogo de futebol de sete 
adolescentes do sexo masculino, que pareciam frequentar a praça no caminho para 
escola, talvez esperando o horário certo do início da aula. Muitos homens e mulheres, 
alguns deles idosos, outros casais, caminhavam ao redor da praça neste fim de tarde.  

 

(...) 

20/04/2010 
 

Hoje cheguei às 7:47h na Praça Kalina Maia. O tempo estava nublado e a 
maioria das pessoas fazia ginástica, enquanto uma mulher caminhava ao redor da 
praça. Aproximadamente às 8:15h chegou um grupo de idosas acompanhadas por 
suas cuidadoras. Elas moram em um solar geriátrico localizado no entorno imediato. 
Algumas vêm de cadeira de rodas e outras sentam em cadeiras de balanço trazidas 
pelas cuidadoras. Ficam todas sentadas, na maioria do tempo caladas, na sombra da 
árvore localizada no Setor 7. Uma destas senhoras é cega. Poucos minutos após a 
chegada destas senhoras, uma mulher chega na praça, cumprimenta algumas 
senhoras e em seguida percebe a minha presença. Logo veio perguntar o que eu estava 
fazendo e perguntou se podia ficar ali perto enquanto eu fazia o meu trabalho. Por 
volta das 9:35h a mulher que conversava comigo foi para uma mesa no Setor 1 
conversar com a pessoa que ela estava esperando, enquanto as senhoras que 
contemplavam e faziam exercícios embaixo da árvore voltavam aos poucos para o 
solar. A partir das 9:50h a praça foi ficando vazia e as pessoas que entraram depois 
desse horário apenas circulavam. Um carroceiro entrou para catar lixo reciclável e 
bebeu água de uma tubulação quebrada do canteiro do Setor 8. Por volta das 10:13h 
chegou um grupo de 4 adolescentes, sendo 1 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. 
Estes permaneceram na praça até o momento em que terminei a observação do dia. 
Eles estavam fardados e traziam cadernos nos braços. Ficaram conversando na 
sombra da árvore que há pouco tempo as senhoras do solar ocupavam. Por alguns 
minutos, uma adolescente se afastou do grupo e foi deitar no tampo da mesa do Setor 
1, depois retornou ao grupo. 
 
(...) 
 
15/05/2010 
 

Cheguei às 13:56h e um casal namorava no Setor 1. Pouco tempo depois uma 
menina acompanhada de um adulto do sexo masculino chegou na praça e foi brincar 
na academia; depois ela pegou sua bicicleta e deu voltas na praça. Em certo momento, 
deu uma ventania na praça e meus papéis saíram voando. Saí correndo para recolher 
as fichas e ninguém se dispôs a me ajudar. Um homem chegou na praça e ficou 
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muito tempo passeando em um tipo de skate adaptado com rodas de bicicleta. Os 
meninos que jogavam futebol no setor 3 lavaram suas cabeças na torneira do Setor 8 
e depois foram escalar o coqueiro que se encontra no mesmo setor. Retiraram alguns 
cocos e beberam a água.  

 

(...) 

22/05/2010 
 

Quando cheguei às 4:58h um homem dormia no chão do Setor 2, coberto por 
um lençol e fazendo sua mochila de travesseiro. Uma senhora se exercitava na 
academia e um homem corria em volta da praça. Havia roupas estendidas nos 
canteiros, que depois percebi que eram do homem que dormia, pois quando ele acordou 
às 5:52h foi apanhá-las e depois saiu da praça, após guardar seus pertences na 
mochila. Com o passar do tempo mais pessoas foram chegando à praça para se 
exercitarem e passearem com cachorros. Alguns apenas circularam. Um casal chegou 
à praça e começou a namorar no Setor 2, mais tarde os dois começaram a arrancar 
plantas. O homem foi depois sentar na mesa para tirar os talos das plantas 
arrancadas. Uma das senhoras que caminhava rezava o terço ao mesmo tempo. 
Outra mulher mais jovem também levou seu terço para fazer suas orações na praça. 
 
(...) 
 
27/10/2010 
 

Depois de alguns meses após o término do Mapeamento Comportamental, 
passei pela PKM algumas vezes, mas não permaneci no local. Hoje voltei efetivamente 
à praça para registrar fotograficamente alguns vestígios de comportamento e 
infelizmente me deparei com a praça bem mudada. As placas do programa “Adote o 
Verde” foram retiradas, e com esta falta de adoção o ambiente já apresenta alguns 
problemas, principalmente o lixo acumulado nos canteiros, bem como a grama seca e 
amarelada. A paisagem realmente está bem diferente e isto me desanima. 
 
(...) 
 
01/11/2010 

Estive na PKM mais uma vez e a situação da falta de manutenção se 
agravou. Além do lixo acumulado e falta de irrigação da vegetação, o canteiro central 
da praça está queimado. Apesar da praça não estar tão bonita, muitas pessoas 
estavam lá. Havia três casais passeando com suas crianças, algumas pessoas 
fazendo ginástica e um grupo de jovens praticando le parkour. Aproveitei a 
oportunidade e fiz alguns registros do esporte para discutir affordances.  
 
(...) 
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01/12/2010 
 

Hoje só fiz uma única entrevista, com um senhor de 65 anos que contribui 
para a conservação da praça. Alguns funcionários da prefeitura faziam a 
manutenção dos canteiros, e o senhor que entrevistei afirmou que depois que os 
rapazes começaram a limpar a praça, o ambiente está melhorando aos poucos, apesar 
de não haver recursos para uma melhor manutenção. 
 
(...) 
 
08/01/2011 
 

A praça está melhor conservada. A grama voltou a ser verde e o canteiro que 
sofreu a queimada está se recuperando. Hoje no final da tarde, encontrei alguns 
garotos soltando pipa e vários adultos se exercitando. Aos poucos foram chegando 
crianças acompanhadas de seus responsáveis para lá brincar. 
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