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Quando morrer vou voltar para buscar
Os instantes que não vivi junto do mar.

(Inscrição, Sophia de Mello Breyner)
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Resumo
Esta tese discute nexos entre arquitetura e sociedade em espaços públicos; especificamente em
três praias urbanas de Natal-RN. Malgrado serem importantes espaços públicos de socialização
e lazer em cidades brasileiras, as razões de grupos sociais escolherem certas praias são distintas
– situação antagônica à mítica de serem arenas universalmente acessíveis, “democráticas”.
Nossos estudos de caso em Natal, apesar de terem traços em comum – paisagens atraentes,
transporte público, estruturas de lazer e usos intensos – são descritas de modos contrastantes: a
Redinha como remota e popular, a Praia do Meio como “decadente” e Ponta Negra frequentada
pela classe média e turistas. Entende-se que espaços públicos são bens essenciais de sociedades
urbanas, e que a forma do espaço pode ajudar a unir ou apartar pessoas, favorecendo níveis
distintos de vitalidade urbana, entendida aqui como pessoas diversas convivendo
pacificamente, e estabelecendo vínculos com a área. Atributos arquitetônicos são investigados
– de per si e em perspectiva comparada entre as praias – que foram referenciados na literatura
como facilitadores da vitalidade urbana. A arquitetura é entendida como configuração espacial
(o vazio) e conjunto construído (o cheio). Em cada praia a estrutura do espaço - enquanto um
sistema de limites e permeabilidades - compõe diferentes rotas prováveis entre ou para lugares
– mais locais ou mais abrangentes – que confluem ou se dissociam, juntando ou separando
fluxos. Isto gera padrões de movimento que caracterizam distintos conjuntos construídos e
grupos sociais em cada praia, os quais influenciam também em costumes e visões. Deste modo,
a forma na Redinha e na Praia do Meio acentua clivagens, ao passo que em Ponta Negra,
minimiza separações, já que sua malha urbana se conecta melhor ao entorno. No geral, achados
reforçam uma conhecida polaridade, entre menos e mais favorecidos economicamente; assim,
limitadas vitalidades urbanas são expressas por arquiteturas que mais das vezes separam cada
qual na sua praia.
Palavras-chave: Arquitetura, Sociedade, vitalidade urbana, praias, Natal.
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Abstract
This thesis discusses nexus between architecture and society in public spaces, specifically in
three urban beaches in Natal (Brazil). Although they are important public spaces for
socialization and leisure, reasons for social groups in choosing certain beaches are distinct – in
opposition to their myth as universally accessible, ‘democratic’, arenas. Our study cases in
Natal, although having common traits – enticing landscapes, public transport, leisure facilities
and intense uses – are described in contrasting fashions: Redinha as a remote place frequented
by common folk, Praia do Meio as “decadent”, and Ponta Negra frequented by the middleclass and tourists. It is understood that public spaces are essential assets of urban societies, and
that spatial form can help unite (or separate) people, favouring distinct levels of urban vitality
understood here by diverse people coming together peacefully, and bonding with the area.
Architectural attributes are investigated – as per se and in a comparative perspective between
beaches – that were referred in the literature as promoters of urban vitality. Architecture is
considered, in this work, as consisting of spatial configuration (the voids) and built form (the
masses). In each beach the structure of space - as a system of limits and permeabilities –
composes different probable routes that pass through or to places – more local or more
embracing – that converge or dissociate themselves, joining or separating flows. This generates
patterns of movement that characterize distinct built forms and social practices in each beach,
also influencing habits and views of people. As such, the form at Redinha and Praia do Meio
emphasize separations, while at Ponta Negra, minimizes, as its urban grid connects better to
surrounding areas. Generally, findings reinforce a well-known polarity between less, and more
economically privileged; thus, limited urban vitalities are expressed by architectures that mostly
separate each to their own.

Key words: Architecture, Society, urban vitality, beaches, Natal.
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Resumé
Cette thèse traite des liens entre l’architecture et la societé dans les espaces publics,
specificement dans trois plages urbaines de Natal (Brésil). En dépit d'être des espaces publics
importants pour la socialisation et de loisirs, les raisons des groupes sociales de choisirais
certaines plages sont distincts - situation contraire à mythiques d'être arènes universellement
accessibles «démocratique». Nos études de cas à Natal, même si elles ont des traits en commun
- de beaux paysages, avec transports publics, installations de loisirs et utilisés fortement - sont
décrits de façon contrastée: Redinha comme distant et populaire, Praia do Meio comme
«décadente» et Ponta Negra de la classe moyenne et de touriste. Il est entendu que les espaces
publics sont essentiels pour les sociétés urbaines, et que l'espace peut contribuer à unir (ou
séparée) personnes, a facilitée distinct niveaux de vitalité urbaine, etudiée pour différrents
personnes vivent paisiblement, et établise liens avec la région. Attributes architecturaux sont
étudiée – per se et en perspective comparative dans les plages – a référencée dans la littérature
en tant que facilitateurs de vitalité urbain. Architecture Les pratiques sociales étalonne
l'architecture et les influences de telle sorte que les champs sont plus proches ou plus éloignés
de la vitalité urbaine. Lárchitecture est entendu pour la configuration spatiale (vide) et
l’ensemble construit (le plein). A chaque plage la structure de l'espace - comme un système de
limites et des perméabilités – faisant différents probable itinéraires entre ou pour lieux - plus
locales ou plus larges - qui convergent ou se dissocient, a joindre ou séparer les flux. Cela crée
des schémas de mouvement qui caractérisées ensembles construits et groupes sociales distincts
dans chaque plage, également à influencer les coutumes et les vues de la population. Ainsi, le
form à Redinha et Praia do Meio accentue les clivages, alors que dans Ponta Negra, minimisant
séparations, comme son tissu urbain relie mieux à l’environment. Dans l'ensemble, les résultats
renforcent une polarité connue entre plus et moins favorisés économiquement; vitalités urbaines
ainsi limitées sont exprimés par des architectures que la plupart du temps en dehors, chacun
dans sa propre plage.
Mots-clés : Architecture, Societé, vitalité urbaine, plages, Natal.
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1. IN NUCE: UMA INTRODUÇÃO

Mareada1
Em algum lugar do mar
Jaz a minha libertação
E eu vou aos poucos me expandindo da cidade
Despedindo
Em algum lugar Ar em mim
Jaz o meu ser, que precisa se libertar
E ter carinho e movimento, para além de mim
Em algum lugar, meu mar
Eu sei me entregar
E eu sou ser de sal, água e sol
Nada mais, nada mais...
Eu sou tudo isso,
Eu inspiro a maresia
E me lavo por inteira
Meu sorriso olho é luz em reflexo
Em qualquer dia
E minha cidade é qualquer
Mar que me dá.
Lucy Donegan, 17/05/2012.

1

Poemas da autora disponíveis no blog: http://lucydonegan.blogspot.com.br/
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1.1 Apresentação

Tendo vivido em países de diferentes culturas, minhas experiências acompanharam as práticas
próprias daquelas culturas: quando morava na Europa, e íamos passear, o destino era o parque,
enquanto no Nordeste brasileiro é a praia. Em Fortaleza (Ceará) uma mudança de hábito
enquanto frequentadora da Praia do Futuro me sensibilizou para relações entre arquitetura e
sociedade na orla. Quando adolescente ia com amigos para as barracas de praia, escolhendo
lugares com os quais nos identificávamos. Depois, como surfista, deixei a areia para ficar no
mar, e minha perspectiva mudou, o cenário de usos na areia da praia começou a ser minha
paisagem, e a escolha do local para entrar no mar era regida por outras lógicas. Uma vez no
mar, as correntezas me levavam de um lado para o outro, e eu “aportava” nos mais diversos
lugares, e, caminhando de volta pela areia, para onde eu tinha primeiro chegado à praia,
observava neste percurso uma diversidade de edificações, “tribos” e usos.
Enquanto isto havia discussões, de longa data e ainda em curso, sobre o futuro das barracas da
Praia do Futuro; opiniões gerais eram divididas em grupos ora favoráveis à manutenção ora à
destruição, e citavam-nas como um conjunto homogêneo, mesmo que cada grupo, à sua
maneira, ressaltasse diferentes aspectos de diferentes barracas a favor dos seus argumentos. Os
discursos não ponderavam nem mencionavam a diversidade de situações, nem atentavam para
relações entre localizações, edificações e públicos.
Estes aspectos foram o mote da minha dissertação de mestrado, e se inter-relacionaram. Ainda
que existam pontos em comum nas barracas da Praia do Futuro - uma edificação principal2 no
calçadão e um conjunto de quiosques3 na areia – outros aspectos são distintos, como porte,
atrativos e, obviamente, localização. Em minha pesquisa de mestrado constatei que tais
mudanças das barracas de praia se relacionaram entre si e com a vida social, respondendo a, e
atraindo, públicos diferentes (em termos de idades, local de moradia etc.) que estabeleciam
relações diferentes com a praia. Complementarmente, de acordo com as barracas que

2

Edificação maior à altura do calçadão, com cozinha, banheiros/ vestiários e área de mesas coberta, por onde
geralmente se passa para alcançar a faixa de areia.
3 Pequenas estruturas de coberta que dão abrigo do sol a uma mesa, ou conjunto de mesas, na faixa de areia.
Geralmente estas estruturas na Praia do Futuro são de cobertas em palhas de piaçava sustentadas por troncos de
carnaúba.
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frequentavam, as pessoas tinham percepções distintas da área como um todo, sendo possível
identificar diversas “praias do futuro”.
Mudando-me para Natal (Rio Grande do Norte), observei que praias intensamente usadas Redinha, Praia do Meio e Ponta Negra - tinham estruturas de apoio ao lazer4 usadas no decorrer
do ano que, mesmo que menores, e mais semelhantes entre si, que as barracas de praia em
Fortaleza, evidenciavam: (i) certa regularidade de visitas naquelas praias, já que tais estruturas
se estabelecem e se mantém como fixas (ii) a possibilidade de abrigo às intempéries,
principalmente o sol. Juntamente com serviços e infraestrutura ofertadas, possibilitam
condições confortáveis para visitas com permanências mais longas na praia. Além disto,
observei que as falas sobre as praias carregavam - e carregam - um lastro marcante de
diferenciações, relacionando-se com aspectos sociais e de localização na cidade, sugerindo que
existem praias “aceitas” ou “não aceitas” por determinados públicos, compondo visões
geralmente sectárias.
Como estas praias são usadas? Por quem? Quais as relações entre localizações, edificações e
públicos?

1.2 Problemática

“Qual é a sua praia?” é uma expressão idiomática brasileira usada tanto para indicar lugares
que se costuma frequentar e com os quais nos identificamos, quanto para atestar gostos pessoais
ou de grupos, dos quais se faz parte. Por outro lado o termo “não é a minha praia” é uma figura
de linguagem usada para “se retirar”, “se posicionar fora” de certos grupos, ou de certas
preferências. Uma vez que a praia se situa no limite da cidade, supõe-se que as pessoas que
estão nela tomaram uma decisão consciente de ir para lá, ou seja, não “pararam lá”
acidentalmente no percurso de algum outro caminho. Não se “tropeça” na praia para alcançar
outro lugar; quando se “vai para a praia” esta é a escolha e o destino. O título desta tese “Qual
é a sua praia?” se contextualiza neste processo de escolha, e se refere tanto à caracterização do

4

As estruturas de apoio das três praias são quiosques padronizados, e provêm, juntamente com outros mobiliários
e calçadões, de intervenções do governo, originalmente de 2001, discutidas por Montenegro (2005). Atualmente
duas das três praias sofreram intervenções mais recentes como parte das reformas para a Copa de 2014, mas
finalizadas neste ano, que serão discutidas adiante.
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lugar físico das praias na cidade, quanto das pessoas que estão nela, e, finalmente, das relações
entre pessoas e características físicas das praias, no nosso caso confrontando três situações
urbanas em Natal.
Destacamos alguns fatores como contribuintes para o papel das praias como importantes
espaços de socialização e lazer das cidades costeiras brasileiras: - uma cultura litorânea
historicamente enraizada; - o poder de atratividade do magneto maior, o mar; - a natureza
pública dos terrenos da União; - a precária oferta e manutenção de outros espaços públicos
apropriados para o lazer em muitas cidades; e - um clima aprazível no decorrer do ano,
particularmente no nordeste, onde as águas do mar também se mantêm mornas.
As praias são espaços públicos de propriedade federal que não podem ser privatizados e devem
permitir o livre acesso a todos, dando origem a uma crença geral de que são arenas
democráticas5 exemplares por deverem ser universalmente acessíveis. No entanto, certos
grupos escolhem certas praias, ou mesmo certos espaços de certas praias, para o lazer, como
apontam relações identificadas na minha dissertação de mestrado, na Praia do Futuro, em
Fortaleza (DONEGAN, 2011) e visões gerais distintas sobre as praias em Natal, como segue.

1.2.1 As praias em Natal

Nossos estudos de caso têm como aspectos em comum: são praias urbanas acessíveis por
transporte público, têm estruturas de apoio ao lazer - calçadões com bancos e quiosques, que
funcionam como bares à beira-mar, que geralmente contam com estruturas guarda-sóis e mesas
na faixa de areia - e atributos naturais comparáveis – paisagens atrativas, areias finas, águas
mornas e balneáveis. No entanto, localizações na cidade (Figura 1), ambientes construídos do
entorno, e grupos sociais nas orlas variam, e são geralmente percebidos como razões para
frequentar, ou para evitar, estes lugares, conforme indicam referências na mídia e a nossa
própria vivência na cidade.

5

Por lei terrenos próximos ao litoral não devem ser ocupados, terrenos de marinha - 33 metros a partir da Linha
do Preamar Médio de 1831, e acessos a estas áreas devem ser livres, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del9760.htm, acesso em setembro, 2015. Juntando a esta condição o uso das praias para o lazer ser disseminado
entre classes sociais, pessoas comentam de estas serem arenas democráticas, para onde todos vão.
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A Redinha localiza-se ao Norte do Rio Potengi e é comumente descrita como uma praia remota
e popular. A Praia do Meio, próxima ao Centro Antigo de Natal, é vista como uma área que
costumava ser boa, mas agora está em decadência e utilizada por moradores das proximidades,
significando moradores mais pobres da vizinhança. Ponta Negra no extremo sul da cidade é
descrita como a preferida pela população de classe média e pelos turistas.
Figura 1 - Imagem aérea de Natal (marcando o Aeroporto, o Centro Antigo) e imagens das praias.

Fonte: (i) Natal: Imagem Google Earth; (ii) praias: tiradas pela autora em janeiro, 2015;

As frases de apresentação das praias no sítio eletrônico do Wikipédia6, a enciclopédia livre
eletrônica, assim as descrevem (grifos nossos):
- “Por ser a única praia da Zona Norte da cidade, a Redinha atualmente é mais
frequentada pelos moradores da região que procuram um pouco de distração nos fins
de semana.”;
- “Até 1980, a Praia do Meio era a praia mais turística da cidade, e a Praia de Ponta
Negra era a mais frequentada pelos potiguares. Após a construção da Via Costeira na
década de 80, ocorreu uma inversão, Ponta Negra se tornou completamente turística e
a Praia do Meio virou a mais frequentada pelos potiguares. Por causa desse fenômeno,
a área entrou em decadência (...)”;

6

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Meio_%28Natal%29; acesso em outubro de 2014 (em português).
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- “Depois da urbanização, a praia (de Ponta Negra) se tornou a mais famosa da capital
e a mais visitada pelos turistas”.
Estão aí implícitas (ou explícitas) algumas afirmações, permeadas de juízos de valor, como: (i)
a praia da Redinha só interessa para as pessoas da Zona Norte de Natal, que procuram um pouco
de “distração”; (ii) Existe uma polaridade entre Praia do Meio e Ponta Negra; - o processo de
abandono de turistas e o predomínio de potiguares na Praia do Meio, são a causa da decadência
da área; - os potiguares são associados à decadência, e por comparação, os turistas são vitais; Ponta Negra é completamente turística, por isto famosa, e vista com bons olhos.
Nas descrições do Wikipédia parece haver uma valorização do turista em relação aos usuários
locais, implícita (i) na descrição contraditória da Praia do Meio, como a mais frequentada por
potiguares, por isso, decadente; e (ii) na descrição geral positiva de Ponta Negra. Quanto à
descrição da Redinha, a Zona Norte parece ser interpretada como uma fração a parte, distinta,
de Natal.
Afirmações sobre as praias são controversas e permeadas de juízos de valor, no entanto são
veiculadas como fatos, apesar de não apresentarem evidências da realidade, tampouco reflexões
acerca desta realidade.
Entende-se que há mais que a vista alcança em discursos fortes e opostos – desde as praias
brasileiras serem universalmente acessíveis e interpretadas como democráticas, frente a
descrições contrastantes de praias - e que a arquitetura - entendida enquanto configuração
espacial e conjunto construído - tem algo a ver com isto.
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1.2.2 Norteadores da pesquisa

Partimos de algumas premissas7 que representam, para nós, aspectos ideais evidentes – como
diversidade social é boa (e capitaneiam nossa busca de vitalidade urbana) – ou mesmo
verdades óbvias – como, existe uma lógica social do espaço, e da arquitetura, ao passo que a
arquitetura estrutura o sistema onde vivemos e por onde nos movemos.
No entanto, não as apresentamos como axiomas8 porque, mesmo que claros no nosso
entendimento, não são aceitos como verdades por todos. Por exemplo, sobre diversidade social,
em observações no dia a dia é comum escutar pessoas citando que não vão para lugares porque
não gostam de “se misturar”, e que “se misturar” é (obviamente) ruim. Sobre arquitetura,
mesmo que impregnada no nosso dia, relações entre espaço e sociedade parece ainda ser
entendida de modo precário9, e assim prevalece uma vacilação a quão a arquitetura é intrínseca
a atividades sociais. A dificuldade de entender relações entre vida social e arquitetura, e como
se influenciam mutuamente, parece atrelado a uma dificuldade fundamental do campo da
arquitetura de encontrar uma linguagem para representar, apresentar e analisar o espaço
(HILLIER, 1996; HILLIER; HANSON, 1984; TRIGUEIRO, 2012) e repercute em uma
dificuldade de identificar e discutir lógicas entre arquitetura e sociedade.
Valemo-nos do aparato teórico-metodológico da Lógica Social do Espaço - ou Sintaxe do
Espaço - como oferecendo uma linguagem para representar, analisar e descrever o espaço e
assim facilitar encontrar nexos com a vida social.
Apresentamos resumidamente ideias que apoiam nossas premissas (serão aprofundadas no
capítulo A priori) apontando na direção dos caminhos adotados na investigação, seguindo para
achados gerais e, no próximo tópico, a estrutura da tese.
Vitalidade urbana é relacionada a um conjunto de qualidades de um assentamento que concentra
múltiplas atividades e relações econômicas, ou, um conjunto de qualidades sociais e

“s.f. Proposição; fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio ou um estudo: partiram da premissa de que
toda criança tem direitos.” Dicionário de língua portuguesa (http://www.dicio.com.br/), acesso em dezembro,
2015;
8 “s.m. Evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia; princípio evidente por si mesmo.” Dicionário de
língua portuguesa (http://www.dicio.com.br/), acesso em dezembro, 2015;
9 Como apontado por Hillier & Hanson no prefacio de abertura do livro The Social Logic of Space (1984), que
então apresentou uma nova maneira de análise espacial e de como relacioná-la à vida social, e se alinha ao enfoque
desta tese.
7
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microeconômicas das cidades (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012, p. 261). Jane Jacobs
(1996) focou a noção de vitalidade urbana ligada às interações sociais que acontecem na cidade,
entendendo-a como uma “qualidade vibrante” de cidades. Jan Gehl (2010, p. 63) destacou que
o importante para a vida de cidades não é apenas a existência de pessoas no espaço público,
mas o senso de que espaços são convidativos e acolhedores a uma diversidade de pessoas. De
maneira complementar, o termo ‘urbanidade’ é empregado de maneira aproximada ao de
vitalidade urbana, relacionando-se a espaços de maior cordialidade e tolerância entre pessoas
diferentes (Holanda, 2002; 2010a; 2013).
Entendemos que a vida social é o aspecto mais importante da esfera pública (SENNET, 2008),
e que o espaço público é um bem essencial de sociedades urbanas. A exposição a esferas de
maior diversidade social é importante por ajudar na habilidade das pessoas se adaptarem a
mudanças (HALL, 2012, 2010). Compartilhar o espaço público com outros é um ato essencial
de “ser na/em sociedade” (LEGEBY, 2013, p. 1). Relações entre pessoas diversas (laços
fracos10) criam pontes fora de círculos fechados, interpretados como importante para uma
melhor comunicação, interação e articulação em sociedades, caracterizando comunidades com
mais capital social positivo (GRANOVETTER, 1973). Capital social se refere aos, assim
esperados, benefícios mútuos da cooperação entre indivíduos (MATOS, 2009; KEELEY,
2007), contribuindo para uma sociedade mais tolerante, democrática e politicamente engajada
(PUTNAM, 1995). Assim, a existência de espaços de reconhecimento mútuo11 entre pessoas de
perfis diversos no espaço público é interpretada como um recurso cultural das cidades
(HILLIER, 1996; PEPONIS, 1989).
Apesar dos benefícios de maior mistura entre pessoas diversas presenciamos a separação de
classes sociais, com a reclusão e segregação de grupos menos favorecidos em certos espaços,
que dificulta a sua inserção na sociedade como um todo (VAUGHAN & PENN, 2005). A
segregação também impacta em padrões de mobilidade (HOLANDA, 2000; MORAIS, 2010),
resultando em poucas esferas de copresença entre diferentes (NETTO et al 2015). Em Natal
existe uma polaridade entre um norte (e oeste) menos privilegiado economicamente e um sul (e
leste) mais privilegiado (MEDEIROS, 2013a; MORAIS, 2010; SILVA, 2003, CARMO, 2014).

10

Laços fracos (weak ties) são estabelecidos com pequena constância de encontros, entre pessoas de grupos
diversos, em oposição a laços fortes (strong ties), que apresentam maior constância de contatos, como os
familiares. Serão retomados no Capítulo 2.1 – Sociedade.
11 Reconhecimento mútuo de pessoas em espaços continuamente acessíveis (cf URRY, 2002), que foi chamado de
copresença por Bill Hillier (1996). Será retomado no Capítulo 2.1, Sociedade.
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Por outro lado, em relação a usos em praias, atributos naturais são importantes pelo seu poder
de restauração no cotidiano da população (KAPLAN, KAPLAN & RYAN, 1998). Por outro
lado, usos e percepção em praias também foram interpretados como importantes para a
manutenção desses espaços (BRETON et al. 2006). A valorização e a existência de vínculos
afetivos das pessoas com frágeis áreas urbanas foram destacadas como fundamentais para a sua
manutenção; à medida que as pessoas usam um espaço regularmente, elas tendem a agir
positivamente na sua manutenção (ELALI, VELOSO, 2006; MELLO, 2008).
Assim, vitalidade urbana importa. As praias estudo de caso têm pontos em comum que foram
constatadas de partida - e assim compuseram motivos de sua escolha com estudos de caso -,
são intensamente usadas, apontadas pela inserção na cidade, as funções das estruturas de lazer,
e observações e vivências pessoais. Assim, a nossa investigação de vitalidade urbana investiga
e compara aspectos da nossa problemática que mais pareciam contrastar na vida social das
praias, nos termos:
- Diversidade social: compartilhar o espaço público com outros é um ato essencial de
ser em sociedade e benéfico para a construção de uma sociedade mais tolerante e
democrática; a diversidade social é investigada pela distribuição de pessoas de perfis
diversos, principalmente em termos de idade, local de moradia, escolaridade, etc.;
- avaliação favorável revela cenários de maior tolerância e aponta para a manutenção
da capacidade restauradora das praias, contribuindo para sua valorização; refere-se a
imagens ambientais e avaliações positivas (e que demonstram menos vulnerabilidade)
das praias;
- familiaridade: Esta categoria de análise diz respeito a se as pessoas utilizam
regularmente as praias e estabelecem vínculos com a área. A familiaridade é interpretada
como estratégia para a manutenção de ambientes urbanos frágeis; investigada em termos
de frequência e tempo de uso.
Características da arquitetura são interpretadas como estimulantes ou facilitadoras de tais
qualidades. Como a expressão recorrentemente usada por Bill Hillier na Inglaterra “o espaço
une o que a sociedade dividiu” (HANSON; HILLIER, 1987, grifo nosso), se alinha ao que
achamos que deveria acontecer em espaços públicos da cidade, e seguimos à procura de
atributos capazes de contribuir para tal união. De maneira complementar o espaço e o desenho
urbano deveriam servir como um recurso cultural que “pode assumir a função de reintegrar a
sociedade como um todo” (PEPONIS, 1989, p. 106), unindo pessoas e ideias.
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Arquitetura representa todos os espaços físicos em que a sociedade se realiza, entendendo que
qualquer espaço intencionalmente produzido, toda construção social é arquitetônica
(KOHLSDORF, 1996, p.18), tendo como atenção “todo e qualquer lugar produzido ou
apropriado pelos humanos” (HOLANDA, 2013, p. 40). Arquitetura importa, porque informa,
configura e estrutura possíveis campos de movimento e de encontros, e pode ajudar a unir, ou
apartar, pessoas. Nesta tese arquitetura é interpretada pelos ‘cheios’ (conjunto construído) e os
‘vazios’ (configuração espacial).
Estudos relacionaram características do conjunto construído à vitalidade urbana, Jane Jacobs
(1992) elencou, dentre outros, a diversidade de usos do solo e tipos construídos, atraindo
pessoas diversas em atividades distintas, exercendo funções que podem se complementar, e se
beneficiar mutuamente. A autora também destacou a existência de fortes interfaces entre
espaços públicos e privados contribuindo para maior vigilância natural, ou “olhos na rua”
(JACOBS, 1992), interfaces mais fortes caracterizam espaços de maior animação e sensação de
segurança (FERRAZ, 2008; PAULA, 2010; TRIGUEIRO, 2012; VAN NES; LÓPEZ, 2007;
VAUGHAN; DHANANI; GRIFFITHS, 2013). Estudos também ressaltaram que espaços bem
articulados ao entorno, com maior continuidade, facilitam a movimentação de pedestres e a
ocorrência de interações sociais de maior qualidade e quantidade, enriquecendo o senso de
comunidade (APPLEYARD; LINTELL, 1969).
A configuração espacial funciona como um mecanismo para gerar contato (HILLIER, 1996),
correlacionando-se com fluxos reais na cidade (PENN, 2001). O espaço configura hierarquias
de movimento potencial, interpretadas por tipos de acessibilidade topológica, como aqueles que
representam movimentos potenciais entre lugares (choice, ou escolha, intermediação) e
movimentos potenciais para lugares (integração) em abrangências diversas (no mapa axial12 e
no mapa angular de segmentos13 ASA (HILLIER, 2009). Espaços mais rasos apresentam mais
movimento potencial; atividades se localizam no sistema para tirar proveito de tal movimento
e por si atraem mais fluxos (ciclo do movimento natural, HILLIER, 1996), e renovações
edilícias (TRIGUEIRO; MEDEIROS, 2003). Estudos descrevem a contínua localização de
grupos menos favorecidos economicamente em espaços mais remotos (VAUGHAN, 2007;
VAUGHAN et al., 2005; VAUGHAN; ARBACI, 2011). Por outro lado maior mistura social

12

Raios topológicos, abrangências das análises limitam-se a níveis de profundidade, ou mudanças de direção (mapa
axial).
13 Raios métricos são limitados a uma abrangência métrica, utilizado no mapa de segmentos e, especificamente,
no nosso caso, na análise angular de segmentos, Angular Segment Analysis (ASA).
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tende a acontecer em espaços melhor conectados e mais acessíveis (CARPENTER, PEPONIS,
2010). Espaços de maior sincronia entre níveis de integração local e global (mapa axial) confluência entre raios topológicos – foram interpretados como mais legíveis (MEDEIROS,
2013b), funcionando bem como sistemas independentes (PERDIKOGIANNI; PENN, 2005).
Análises apontaram que lugares com sobreposição entre tipos de acessibilidades (integração e
choice, análise angular de segmentos, ASA) por abrangências métricas caracterizaram
copresenças potenciais, apresentando mistura de funções, com interdependência entre viagens
e atividades diversas (DHANANI; VAUGHAN, 2013; VAUGHAN; DHANANI; GRIFFITHS,
2013). Vizinhanças onde tais acessibilidades14 em diferentes abrangências coincidem foram
relacionadas a uma melhor inserção num contexto maior (YANG, TURNER, 2012; ALGHATAM, 2015).
No geral, estudos apontam que nenhuma variável por si só pode “explicar” vitalidade urbana,
mas sim a inter-relação entre características da arquitetura, apontando para a interpretação da
cidade como um ‘problema em complexidade organizada’ (JACOBS, 2002).
Estudos focando a configuração espacial, alinhados à Lógica Social do Espaço (LSE), apontam
seu papel em moldar campos de movimento, copresença e encontros. No entanto, na maioria
das vezes tais estudos vislumbram a vida social em termos de fluxos, ou de quantidades de
pessoas no espaço, e dificilmente caracterizam perfis dos usuários, e suas visões. Por outo lado,
estudos sobre usos em praias e em ambientes urbanos frágeis (como da sociologia e da
percepção ambiental), focam em perfis de usuários e visões, mas poucas vezes relacionam-nos
com morfologias da arquitetura.
Assim, esta tese trata de nexos entre arquitetura e sociedade, na busca por qualidades de
vitalidade urbana nas praias, investigadas em termos de diversidade social, tolerada de modo
pacífico, onde as pessoas estabelecem vínculos com a área. As questões norteadoras da tese
são:
(a) Qual a natureza da arquitetura das três praias? Há fatores de diferenciação e
recorrências (em termos de configuração espacial e conjunto construído)?

14

Medidas normalizadas de choice e integração foram apresentadas para comparar sistemas de tamanhos diversos
(HILLIER, YANG & TURNER, 2012).
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(b) Maneiras distintas de vida social podem ser observadas em cada praia isoladamente
ou comparativamente entre as três praias?
(c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais à arquitetura?
(d) Existem espaços com maior vitalidade urbana? Quais são as variáveis arquitetônicas
ali existentes e como se relacionam?
A nossa ideia central é que existem inter-relações entre arquitetura e vida social nas praias, e
que visões gerais sobre as praias têm a ver com arquitetura, possibilitando identificar
combinações de características arquitetônicas que facilitam, ou dificultam, vitalidade urbana.
Relações arquitetura-sociedade identificados em estudos de referência foram tomados como
desdobramentos da ideia central:
(i)

Áreas acessíveis topologicamente, ou mais centrais no sistema, apresentam mais
mistura social (CARPENTER; PEPONIS, 2010); áreas mais remotas da cidade
tendem a ser redutos de grupos menos favorecidos economicamente (cf VAUGHAN
et al., 2005; CARMO, 2014);

(ii)

Vizinhanças melhor inseridas no entorno, onde rotas são potencialmente usadas para
diversos tipos de fluxos (entre e para lugares) de maneira abrangente têm maior
mistura de funções, atividades e pessoas (DHANANI; VAUGHAN, 2013; ALGHATAM, 2015; YANG, HILLIER, 2012);

(iii)

Interfaces fortes entre espaços públicos e privados e diversidade de usos do solo
contribuem para maior animação urbana (MELLO, 2008; VAN NES, 2009)

(iv)

Lugares com continuidade para pedestres reforçam o senso de comunidade e
avaliações favoráveis (ANCIAES et al., 2014; APPLEYARD; LINTELL, 1969).

A tese avança no entendimento de nexos entre arquitetura e sociedade em espaços públicos,
especialmente em praias urbanas, tendo por base estudos de caso Redinha, Praia do Meio e
Ponta Negra, em Natal. A análise revelou que nexos caracterizaram situações mais próximas
ou distantes de cenários ideais de vitalidade urbana, de modo que variáveis arquitetônicas que
contribuem para vitalidade urbana foram identificadas.
Especificamente a tese permitiu - entender relações entre configuração espacial e conjunto
construído nas praias; - caracterizar diferenças e recorrências na arquitetura das praias; - refletir
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sobre as praias enquanto lócus de socialização da cidade; e - contribuir para aprofundar o
conhecimento entre arquitetura e sociedade.

1.2.3 Cenas dos próximos capítulos

A ideia de as praias como arenas democráticas foi interpretada de início uma falácia e, de fato,
é. No entanto, também como esperado, a arquitetura contribuiu para cenas sociais em situações
mais próximas de uma falácia completa ou de situações mais próximas do nosso ideal de
vitalidade urbana.
Neste sentido se evidenciou o papel da estrutura do espaço – enquanto um sistema de limites e
permeabilidades – condicionando movimentos potenciais distintos, que ora confluem, ora se
dissociam, em cada praia, como legitimam discursos contrastantes sobre estas.
Distintos padrões de movimento se refletiram, e caracterizaram construções - níveis de
renovações edilícias e tipos de atividades – e em perfis de pessoas em cada praia, ajudando a
unir, ou separar, grupos, respaldando em seus vínculos com a área e visões acerca do lugar.
Assim resultados também trouxeram à luz preconceitos sociais, ou de juízos de valor, e apontem
que o “senso comum” por vezes dista do observável.
As praias estudadas apresentam vitalidades urbanas limitadas e expressam uma sociedade
profundamente segmentada, com perfis arquitetônicos contrastantes. Tais perfis contrastantes
são caracterizados por sistemas espaciais dissociadas da trama urbana principal de Natal, e umas
das outras. Apesar de os achados combinados de arquitetura e sociedade geralmente reforçarem
uma conhecida polaridade em Natal – entre um sul (e leste) economicamente privilegiado e um
norte (e oeste) desprivilegiado – variáveis arquitetônicas às vezes se articulam de modo a:
facilitar familiaridade com a área ou pouco senso de vulnerabilidade (Redinha), estimular
diversidade social (Ponta Negra), ou, infelizmente, agravar tensões (Praia do Meio).
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1.3 Estrutura da tese

A tese se divide nas partes: problemática e questões de pesquisa (in nuce), referências
arquitetura-sociedade (a priori), metodologia (modus operandi), análise (in loco), discussão (a
posteriori), e conclusões (a fortiori).
Nesta parte (in nuce) apresentamos o conteúdo da tese com a problemática (das praias e
norteadores da pesquisa) e a estrutura da tese vislumbrando alguns achados.
O capítulo dois (a priori) articula referências teórico-metodológicas sociedade/arquitetura que
apoiam nossa investigação, e apresenta Natal e as praias.
Considerando a vida social como o aspecto mais importante do espaço público, entende-se a
diversidade social em espaços continuamente acessíveis como ajudando na construção de
comunidades engajadas; por outro lado as recorrentes segregações que impactam inclusive em
padrões de mobilidade no Brasil limitam esferas de reconhecimento mútuo entre pessoas
diversas. Discorre-se sobre usos em praias, entendendo-as como ambientes restauradores no
cotidiano da população. Das referências apresentadas sobre vida social destacam-se qualidades
de vitalidade urbana a serem comparadas entre nas praias.
Em segundo momento se foca na arquitetura, discutindo ideias gerais sobre a cidade,
interpretando-a como um sistema, ou rede de relações, onde a sociedade se realiza. Sobre a
definição abrangente de “Arquitetura”, investigada aqui em termos de cheios (conjunto
construído) e vazios (configuração espacial). Estudos relacionam características do conjunto
construído à vitalidade urbana, a partir dos quais destacamos atributos comparados nas praias
como facilitadores de vitalidade urbana. A configuração espacial trata da teoria da Lógica
Social do Espaço (SE) e da metodologia da Análise Sintática do Espaço (ASE), definindo
medidas usadas na pesquisa.
A última parte deste capítulo apresenta as praias em Natal. Articula-se a localização das praias
com intervenções, como a via costeira e a ponte, que completaram o circuito costeiro da cidade.
Discutem-se reformas nas orlas.
O capítulo três (modus operandi) versa sobre os caminhos de investigação da arquitetura
(configuração espacial, conjunto construído) e da sociedade. A ordem de abordagem se mantém
no restante da tese, numa escala maior (as praias na cidade), seguindo para o conjunto
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construído (entorno das praias), até a sociedade (as praias, e em locais específicos), conforme
a sequência da pesquisa realizada.
A primeira seção apresenta como investigamos a arquitetura: (a) configuração espacial (ASE),
sobre a representação linear da cidade, seu processamento (axial e ASA), e a delimitação dos
subsistemas das praias; (b) a classificação do conjunto construído: os usos do solo e níveis de
verticalização (subsistemas); e, interfaces público/privado e continuidades entre rua, calçadão
e areia (frentes de orla).
A segunda seção apresenta como investigamos a sociedade, pela observação e aplicação de
questionários igualmente distribuídos entre as praias, para abordar diversidade social, avaliação
e familiaridade, e motivos de escolha e modos de apropriação (p.ex. atividades e mobilidade).
Apresenta-se a amostra de questionários, o cronograma, pontos de aplicação, a tabulação e
análise de dados, de modo a articular vida social nas praias e em locais específicos, e mudanças
entre períodos, de férias e de aulas.
O capítulo quatro In loco apresenta as análises da arquitetura e da sociedade nas praias.
Achados da arquitetura, sobre a configuração espacial, as praias se localizam dissociadas entre
si e pouco articuladas às tramas de maior acessibilidade de Natal. Os subsistemas das praias são
caracterizados quanto a: acessibilidade, confluência entre raios topológicos e resiliência entre
acessibilidades, além de profundidades a partir das orlas para o sistema. Mudanças recentes na
configuração espacial em Natal também são discutidas, frente à transferência do aeroporto.
Sobre o conjunto construído das praias, usos do solo e níveis de verticalização dos subsistemas,
interfaces entre espaços públicos e privados, e continuidades nas frentes de orla. Em cada praia
diferentes níveis de acessibilidade ora confluem ora se separam, relacionando a distintos
conjuntos construídos nos entornos. Redinha, com um conjunto construído simples, pouco
verticalizado, Praia do Meio, com uma arquitetura segmentada, e Ponta Negra um complexo
comercial e turístico. Destacam-se contrastes e recorrências nas praias e efeitos de intervenções
recentes.
Na segunda seção do capítulo In loco, discute-se a sociedade destacando relações do público
total, e, depois, comparativamente, entre as praias, e os pontos. A seção discorre sobre: considerações gerais sobre motivos de escolha das praias, avaliação de aspectos e atividades.
Depois se segue para a comparação entre as praias (e os pontos), dos aspectos: - diversidades
sociais, sobre os perfis das pessoas nas praias (e mudanças de público entre período letivo e

38

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

férias) e sobre escalas de diversidade social (em termos de faixas etárias, escolaridade e renda),
mais elevada em Ponta Negra; - familiaridade, sobre frequências e tempo de uso entre as praias,
que foram mais elevadas dentre os públicos da Redinha e da Praia do Meio - avaliações, sobre
imagens ambientais e avaliação de aspectos das praias, mais negativa na Praia do Meio;– sobre
modos de apropriação, em termos de mobilidade e atividades desempenhadas. As imagens
ambientais das pessoas em relação às outras praias demonstraram uma negatividade em relação
“ao outro”. A seção finaliza discutindo quadros síntese da sociedade.
O capítulo cinco (a posteriori) discute nexos arquitetura-sociedade. Discutem-se aspectos
gerais (desenredos), relações com outros aspectos de infraestrutura e sociodemográficos, segue
com a discussão de vitalidade urbana nas praias e nos pontos, e finaliza discutindo questões de
pesquisa. Mudanças sociais se relacionaram a variações da arquitetura, compondo perfis
distintos em cada praia. Ponta Negra, com uma malha que se espraia para o entorno, sobrepõem
mais tipos de movimentos potenciais, um conjunto construído com mais usos não residenciais,
e apresenta uma vida social de maior diversidade e avaliação favorável, apesar de baixa
familiaridade. Como um contraponto, Redinha e Praia do Meio são enclaves espaciais, e sociais,
concentrando públicos de baixa renda e escolaridade, avaliação desfavorável e elevada
familiaridade.
O capítulo seis (a fortiori) finaliza a tese. Destaca-se a serventia da Análise Sintática do Espaço
para entender a cidade enquanto um “problema em complexidade organizada” (cf JACOBS,
1992), e se discutem os achados frente às ideias que embasaram a tese; no geral limitadas
vitalidades urbanas são moldadas por arquiteturas que, mais das vezes, apartam fluxos e
pessoas, de modo que cada grupo está basicamente na sua praia.
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PRIORI:

AS

LÓGICAS

SOCIAIS

DA

ARQUITETURA

In varietate unitas
(Lema da União Europeia)

As cidades nas quais todos querem viver deveriam ser limpas e seguras, ter serviços
públicos eficientes, serem apoiadas por uma economia dinâmica, fornecerem estímulo
cultural, e também contribuir da melhor maneira possível para curar as divisões de
raça, de classe e étnicas da sociedade. Estas não são as cidades nas quais vivemos.
Cidades falham em todos estes aspectos devido a políticas governamentais, doenças
sociais irreparáveis, e forças econômicas para além do controle local. A cidade não é
seu próprio mestre. Ainda assim, algo deu errado, radicalmente errado, na nossa
concepção do que uma cidade em si deveria ser.15 (SENNET, 2006, p. 1)

Uma calçada na cidade por si só é nada. É uma abstração. Significa algo somente em
conjunção com os edifícios e outros usos que a ladeiam, ou que ladeiam outras
calçadas muito próximas. A mesma coisa pode ser dita de ruas, no sentido que elas
servem a outros propósitos além de carregar tráfico sobre rodas no seu meio. Ruas e
suas calçadas, os espaços públicos principais da cidade, são seus órgãos mais vitais. 16
(JACOBS, 1992, p.39)

Por mais que nós possamos preferir discutir arquitetura em termos de estilos visuais,
seus efeitos práticos de maior alcance não estão de maneira alguma no nível das
aparências, mas no nível do espaço. Ao dar formato e forma ao nosso mundo material,
arquitetura estrutura o sistema de espaço no qual nós vivemos e nos movemos.17
(HILLIER; HANSON, 1984, p. ix, (a) grifo nosso; (b) no original)

Do original em inglês: “The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public
services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's
divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in. Cities fail on all these counts due to
government policy, irreparable social ills, and economic forces beyond local control. The city is not its own master.
Still, something has gone wrong, radically wrong, in our conception of what a city itself should be.”
16 Do original em inglês: “A city sidewalk by itself is nothing. It is an abstraction. It means something only in
conjunction with the buildings and other uses that border it, or border other sidewalks very near it. The same
might be said of streets, in the sense that they serve other purposes besides carrying wheeled traffic in their
middles. Streets and their sidewalks, the main public places of a city, are its most vital organs.”
17 Do original em inglês: “However much we may prefer to discuss architecture in terms of visual styles, it’s most
far-reaching practical effects are not at the level of appearances at all, but at the level of space. By giving shape
and form to our material world, architecture structures the system of space in which we live and move.”
15
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As citações que abrem este capítulo a priori mencionam aspectos-chave da tese, a partir dos
quais investigamos as praias, tratados no decorrer do capítulo, como: (i) diversidades são
importantes e complementares (lema da União Europeia); (ii) “boas” cidades deveriam abrigar
diversidades, fazendo o máximo para sanar divisões da sociedade, mas que falham nestes e em
outros sentidos (SENNET, 2006); (iii) calçadas e ruas não são entidades separadas,
independentes, e suas funções ultrapassam o mero transporte veicular (JACOBS, 1992); (iv)
que os efeitos práticos de maior alcance da arquitetura não estão no nível das aparências, mas
no sistema de espaços “onde vivemos e nos movemos” (HILLIER; HANSON, 1984).
Variáveis da arquitetura ajudam a posicionar a sociedade em algum lugar numa escala de
vitalidade urbana, como a entendemos, encontrando nexos arquitetura-sociedade nas praias,
que também ajudam a clarificar juízos de valor intrínsecos em discursos.
O capítulo contextualiza as premissas de pesquisa. Sobre sociedade, aborda-se a importância
da diversidade social e dos benefícios mútuos da copresença entre pessoas de círculos distintos
frente às tendências de segregação nas cidades (e em Natal); interpretam-se usos em praias,
também do ponto de vista da opinião do usuário e hábitos, como estratégias para manutenção
destes espaços. Sobre arquitetura, discorre-se sobre a cidade, o nosso conceito amplo de
arquitetura, e estudos que destacam atributos arquitetônicos que facilitam cenários de maior
vitalidade urbana, do conjunto construído e da configuração espacial, alinhado à teoria da
Lógica Social do Espaço (e metodologia da Análise Sintática do Espaço). Ingredientes
(sociedade) e facilitadores (arquitetura) de vitalidade urbana são sintetizados ao final destas
seções. Por último, a contextualização das praias – Redinha, Praia do Meio e Ponta Negra em
Natal.
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2.1 Sociedade

2.1.2 Diversidade Social
Mas espaço público não é meramente não privado – o que sobra quando todos muram
seus domínios privados. Um espaço é genuinamente público, como Kevin Lynch
apontou, apenas até o ponto que é realmente abertamente acessível e receptivo a todos
os membros da comunidade à qual serve. 18 (MITCHELL, 1996, p. 125)
(…) Sociabilidade, ou mais precisamente a habilidade de socializar entre outros, é
uma aptidão que se forma pela contínua exposição a uma variedade de situações
sociais, e no contexto de mudança rápida é uma aptidão que requer contínua
renovação. As aptidões sociais necessárias para engajar-se com diferença e mudança
requerem mais, ao invés de menos, exposição e participação regular sobre encontros
passageiros. A cidade e suas localizações variadas e submundos importam para
acessar espaço no qual se possa aprender e realizar trocas.19 (HALL, 2012, p. 108)

O reconhecimento mútuo entre pessoas diversas em espaços públicos é destacado por muitos
autores como um dos principais atributos da cidade, trazendo benefícios sociais, culturais e
econômicos. A cidade - e as praias urbanas – deveria(m) ser palco de trocas e vivências não
planejadas entre pessoas diversas, de modo distinto de vivências em âmbito privado. Ideias
apresentadas nesta seção se alinham ao nosso entendimento que a diversidade social em espaços
continuamente acessíveis ajuda na construção de comunidades mais engajadas com mútua
cooperação, que facilitam desenvolvimento econômico e contribuem para desenvolvimento
social. Tal vida social é entendida como se relacionando à configuração espacial e a
características do conjunto construído, que serão focadas no tópico “Arquitetura”.
Suzanne Hall (2010; 2012) em uma ótica antropológica, enfatiza a importância da cidade
enquanto local de trocas. A autora investigou usos a partir de um recorte local, ao longo de uma
rua comercial no sul de Londres, e relações mantidas em um café e em uma alfaiataria,
sublinhando a importância de se entender a sociabilidade entre diferentes grupos como uma

Do original em inglês: “But urban public space is not merely un-private – what’s left over when everyone walls
off their private domains. A space is genuinely public, as Kevin Lynch pointed out, only to the extent that it really
is openly accessible and welcoming to members of the community that it serves.”
19 Do original em inglês: (...) Sociability, or more precisely the ability to socialize amongst others, is a skill that
forms out of being exposed to a variety of social situations, and in the context of rapid change it is a skill that
requires continual renewal. The social skills needed to engage with difference and change require more rather
than less exposure and regular participation over fleeting encounter. The city and its varied locales and subworlds matter in accessing space in which to learn and exchange.
18
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oportunidade de aprender e trocar experiências, e como uma condição de ser-social, realizado
em lugares de usos cotidianos da cidade.
John Peponis (1989) defende o papel do espaço urbano como um recurso cultural para ajudar a
unir ideias e pessoas, e o papel específico das ruas como espaços de reconhecimento mútuo:
“(...) para buscar a relevância social de padrões de ruas não na execução de formas ativas de
interação ou na busca de atividades particulares, mas sim em sustentar a percepção mútua. 20”
(PEPONIS, 1989, p. 104). Richard Sennet (2008) reflete sobre a importância de trocas
realizadas no espaço público da cidade, como o aspecto mais importante da esfera pública, onde
se podem acessar informações de modo mais expansivo que na esfera privada.
O fato mais importante sobre a esfera pública é o que acontece nela. Reunir estranhos
possibilita certos tipos de atividades que não podem acontecer, ou não acontecem
bem, na esfera privada íntima. Em público, pessoas podem acessar conhecimento
desconhecido, expandindo os seus horizontes de informações.21 (SENNET, 2008, p.
2)

A copresença implica o reconhecimento mútuo de pessoas por estarem no mesmo ambiente,
continuamente acessível visual e/ou fisicamente, onde as pessoas podem se perceber,
reconhecer e se comunicar. Mesmo que interações não necessariamente aconteçam, a
probabilidade e o reconhecimento do outro já são por si uma qualidade social, como matéria
crua da comunidade (HILLIER, 1996). Hillier (1996) também argumenta que os padrões de
copresença (e a possibilidade de encontros) são produto do desenho espacial, ao qual
voltaremos.
Indivíduos copresentes podem não se conhecer, ou mesmo reconhecerem uns aos
outros, mas será argumentado que isto não significa dizer que copresença não é um
fato social e um recurso social. Pessoas copresente não são uma comunidade, mas são
parte do material cru da comunidade, que pode no devido tempo se tornar-se ativa, e
pode ser ativada se for necessário. No entanto, mesmo sem se convertes em interação,
padrões de copresença são um recurso psicossocial, precisamente porque copresença
é a forma primitiva da nossa percepção de outros. Padrões de copresença e
copercepção são o produto característico do desenho espacial, e constituem, será
argumentado, os constituintes primeiros do que será chamado ‘comunidade virtual’ 22.
(HILLIER, 1996, p. 141)

Do original em inglês: “(...) to seek the social relevance of street patterns not in the enforcement of active forms
of interaction or the pursuit of particular activities but rather in the natural sustainment of mutual awareness.”
21 Do original em inglês: The most important fact about the public realm is what happens in it. Gathering strangers’
enables certain kinds of activities which cannot happen, or do not happen as well, in the intimate private realm.
In public, people can access unfamiliar knowledge, expanding the horizons of their information.
22 Do original em inglês: “Co-present individuals may not know each other, or even acknowledge each other, but
it will be argued that this does not mean to say that co-presence is not a social fact and a social resource. Copresent people are not a community, but they are part of the raw material for community, which may in due course
become activated, and can be activated if it becomes necessary. However, even without conversion into interaction,
20
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John Urry (2002) define a copresença como a proximidade física e distingue três bases de
copresença: cara-a-cara, encarar-o-lugar e encarar-o-momento (face-to-face, face-the-place,
face-the-moment). Enquanto algumas bases podem ser substituídas por viagens virtuais, outras
não, ainda existindo a necessidade para copresença física e corpórea. O autor finaliza
relacionando-a com o conceito de capital social ao definir o que seria uma “vida boa” e uma
“sociedade boa” como aquela que promove a copresença para e entre grupos sociais.
Além do mais, se todas as outras coisas fossem iguais, então poderíamos imaginar que
uma ‘sociedade boa’ não limitaria, proibiria ou redirecionaria o desejo por tal
copresença a todos os grupos sociais e consideraria violações disso como envolvendo
exclusão social indesejável. Isto se dá parcialmente porque a copresença é desejável
por si só, mas também, de acordo com a pesquisa de Putnam, existem outras
consequências desejáveis. É, de acordo com ele, ‘bom falar’ cara-a-cara já que isto
minimiza privatização, expande capital social altamente desejável e promove
atividade econômica, de modos mutuamente sustentáveis. Uma sociedade
socialmente inclusiva elaboraria e estenderia as possibilidades de copresença para
todos os membros23. (URRY, 2002, p. 270, grifo nosso)

A realização do ser social pela copresença na cidade, que implica o reconhecimento mútuo de
pessoas que estão num mesmo ambiente, também é explorado por Ann Legeby (2013),
apontando que “compartilhar o espaço público com outros é um ato essencial de ‘ser na/em
sociedade’” (LEGEBY, 2013, p. 1). Em paralelo com o “ser-social” trazido pelo ato de
compartilhar o espaço público com outros (LEGEBY, 2013), Suzanne Hall (2012, 2010)
destaca que aprendizagens e capacidades de adaptabilidade a mudanças são trazidas, e
construídas com trocas culturais e de experiências, realizadas principalmente no espaço público
da cidade (a rua).
Assim consideramos que a copresença em espaços públicos de continuidade visual e física na
cidade importa na formação do ser-social; ademais maneiras como tal vida social se mostra
pode contribuir para mais ou menos benefícios sociais, e se alinham à discussão de capital
social.

patterns of co-presence are a psychological resource, precisely because co-presence is the primitive form of our
awareness of others. Patterns of co-presence and co-awareness are the distinctive product of spatial design, and
constitute, it will be argued, the prime constituents of what will be called the ‘virtual community’.”
23 Do original em inglês: “Moreover, if all other things were equal, then we could imagine that a ‘good society’
would not limit, prohibit or re-direct the desire for such co-presence to every social group and regard
infringements of this as involving undesirable social exclusion. This is partly because co-presence is desirable in
its own right but also, according to Putnam’s research, there are other desirable consequences. It is, he says,
‘good do talk’ face-to-face since this minimizes privatization, expands highly desirable social capital and promotes
economic activity, in mutually self-sustaining ways. A socially inclusive society would elaborate and extend the
possibilities of co-presence to all members”.
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O capital social se refere aos, assim esperados, benefícios coletivos e econômicos advindos da
cooperação entre indivíduos e grupos (KEELEY, 2007). Adentrando em aspectos benéficos da
diversidade social, apresentamos a seguir estudos que versam sobre redes sociais e tipos de
relações nestas redes. Tais estudos enfatizam a importância de relações entre pessoas diversas,
que possibilita a construção de mais capital social, e/ou de arenas de maior tolerância entre
pessoas, contrapondo com tendências de segregação social e/ou espacial.
Mark Granovetter (1973) analisa redes sociais interpretando as pessoas como os nós ou vértices,
e conexões entre pessoas como laços, elos, ou relações. O autor distingue laços fortes (strong
ties) de laços fracos (weak ties), correspondendo, respectivamente, a bonding, que são laços
mais familiares, em que conexões entre pessoas são mais frequentes e profundas, e a bridging,
que são laços criados a partir de “pontes” com menores frequências, conexões entre pessoas
mais diversas, mais distantes. A partir da análise destas conexões vislumbradas em escala local,
Granovetter analisa seus efeitos na difusão de informação e em organizações comunitárias em
escalas maiores. Os graus de influência que as pessoas exercem impactam em oportunidades de
ascensão social na sociedade e mobilidade entre campos de trabalho. Como exemplo, contatos
cruciais das pessoas sobre oportunidades de trabalho, vieram de laços fracos (bridging), criados
por encontros casuais, ou por amigos em comum, interpretados também como importantes para
espalhar rumores e até doenças. Aprofundando o estudo sobre fluxos de informações e
mobilidade de emprego Granovetter (1995), analisou uma amostra de 282 pessoas nos Estados
Unidos, concluindo que na maioria das vezes o emprego foi conseguido por contato pessoal, ao
invés da aplicação direta ou de meios formais (como a propaganda). Pessoas com uma rede
social maior tiveram maior facilidade de encontrar novos empregos por contatos pessoais, e
maior mobilidade no decorrer da carreira; laços fracos geralmente são mais numerosos e,
portanto, mais prováveis de beneficiarem a pessoa procurando emprego. Apesar das mudanças
tecnológicas recentes, o autor destaca que as relações sociais continuam tendo um grande papel
e se relacionar com pessoas mais diversas produz benefícios sociais, culturais e econômicos
(termo que chama embeddedness).
Robert Putnam (1995) enfatiza a importância de uma sociedade civil forte e ativa para a
consolidação da democracia, interpretando que em tempos recentes houve um declínio no
engajamento cívico e no capital social na sociedade norte-americana. Conforme o autor, um
dos principais motivos que promoveu esta situação foi a transformação tecnológica do lazer,
que privatizou e/ou individualizou o uso do tempo de lazer, quebrando muitas oportunidades
para a formação de capital social. Putnam destacou a televisão como o instrumento tecnológico
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mais óbvio e poderoso nesta individualização do lazer. Mesmo que superficialmente, o autor
apontou ações que o governo poderia tomar para promover o aumento de capital social e
encorajar maior sociabilidade casual entre pessoas, como relacionados ao desenho de
comunidades e a oferta de espaços públicos.
Ao passo que sociedades com níveis elevados de capital social positivo apresentaram mais laços
fracos (bridging), comunidades com mais relações sociais de laços fortes (bonding) tendem a
apresentar um capital social negativo (MATOS, 2009), pois se fecham mais a contatos com
outras pessoas e outros grupos. Sociedades nas quais as relações familiares são muito fortes têm
maior estranhamento de pessoas que estão fora destes círculos, danificando a comunicação e
transações com pessoas num contexto maior, e dificultar a aceitação de e relações com pessoas
diferentes, excluindo-as do círculo. Estas comunidades se tornam intolerantes e acabam,
também por isso, excluídas da sociedade num sentido mais amplo.
Mas vínculos podem conter e impossibilitar as pessoas, também. Quase por definição,
comunidades intimamente unidas, como as de alguns grupos de imigrantes, têm fortes
vínculos sociais, com indivíduos dependendo largamente no apoio de parentes ou
pessoas que compartilham a sua etnia. Ao mesmo tempo, a sua falta de pontes sociais
pode torná-los eternos forasteiros da sociedade mais ampla, às vezes impedindo seu
progresso econômico. Claro, exclusão social funciona em duas direções: grupos
intimamente unidos podem se excluir, mas eles também podem ser excluídos da
comunidade mais ampla24. (KEELEY, 2007, p. 106, grifo nosso)

Na Itália Fabio Sabatini (2005) distinguiu dois tipos de redes sociais: (i) redes com fortes laços
familiares, capital social de bonding, e (ii) redes moldadas por laços fracos, ambos entre amigos
e vizinhos e por laços formais ligando pessoas de diferentes históricos sociais em organizações
voluntárias, capital social de bridging. Sabatini destaca que áreas com níveis elevados de capital
social de bonding podem sofrer de uma falta de relações fracas (bridging). As comunidades do
norte da Itália tinham mais capital social de bridging, apresentando maior participação em
associações voluntárias e consciência política, ao passo que no sul da Itália as comunidades
tinham maior capital social de bonding; mesmo que houvesse participação em partidos
políticos, não correspondeu a um interesse geral em política e em assuntos públicos. Achados
enfatizam uma conhecida dualidade entre o norte e o sul da Itália, conforme outro estudo
(CRESCENZI; GAGLIARDI; PERCOCO, 2011), que investigou capacidades de inovações em

Do original em inglês: “But bonds can hinder people, too. Almost by definition, tightly knit communities, such
as some immigrant groups, have strong social bonds, with individuals relying heavily for support on relatives or
people who share their ethnicity. Simultaneously, their lack of social bridges can turn them into eternal outsiders
from wider society, sometimes hindering their economic progress. Of course, social exclusion works both ways:
tightly knit groups may exclude themselves, but they may also be excluded by the wider community.”
24
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províncias da Itália. Apenas capital social de bridging (baseado em laços fracos), mais aparente
em regiões ao norte da Itália, pôde ser identificada como promotora-chave do processo de
inovação, enquanto capital social de bonding foi negativo para este processo.
Estudos que discursam sobre capital social abordam a diversidade de relações entre grupos e
pessoas como importante para a construção de capital social positivo, formado em sociedades
com um grande número de relações de laços fracos com pessoas diversas (CRESCENZI;
GAGLIARDI; PERCOCO, 2011; MATOS, 2009). Estudos descrevem como tipos de
organizações podem influir em tipos de relações e redes sociais, mencionam o espaço como o
meio onde as relações acontecem, mas não descrevem, muito menos analisam como o espaço
pode contribuir neste sentido.
Neste sentido, Bill Hillier e Alan Penn (1991) traçaram paralelos entre tipos de relações sociais
e organização de espaços, analisando a produtividade de conhecimento científico em dois
laboratórios de pesquisa com atuações parecidas, mas situadas em prédios com disposições
diferentes dos espaços internos. A análise da configuração espacial comparou organizações a
partir de modelos opostos: longos (programas fortes com rígida separação de espaços e funções,
sem circulações entrecruzadas), e curtos (programas fracos, com superposição de tipos de
circulação, onde a distribuição do movimento é definida pela estrutura do espaço). O estudo
concluiu que o programa fraco, que promoveu encontros casuais entre pessoas de setores
diversos, com diferentes papéis, foi capaz de promover uma maior produtividade no
laboratório. A pesquisa tece relações com o estudo de Granovetter (1973), concluindo que
laços criados pelo espaço são basicamente laços fracos e informais, criando esferas de
encontros casuais entre pessoas, que impactaram positivamente na comunicação e na
produtividade entre diferentes escalas.
Em estudos que versam sobre usos em diferentes vizinhanças de Stockholm, (MARCUS;
LEGEBY, 2012) o conceito de capital social foi usado como base para pesquisar quais tipos de
espaços apresentavam públicos mais diversos - por exemplo, moradores e visitantespossibilitando copresença e interações entre estes. O conjunto das características recorrentes de
espaços que apresentaram maior capital social foi denominado por Lars Marcus e Ann Legeby
(2012, 2010) de capital espacial (ao qual voltaremos).
Sociabilidades casuais e espontâneas articulam atores diversos e criam oportunidades para
compartilhar notícias e experiências, as quais não se teria acesso em círculos mais fechados. Os
estudos expostos explicitam a diversidade social como fundamental para a construção de uma
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sociedade com capital social positivo, formando comunidades mais tolerantes, com maiores
trocas culturais e possibilidades de aprendizagem, e maior dinamismo econômico.
Comunidades com mais conexões do tipo bridging, entre pessoas diversas e de maneiras mais
espontâneas, e esferas em que estes tipos de conexões são estimulados, contribuem para um
bem-estar social sustentável (cf RIGHI, 2013). Portanto, espaços que permitem e, até,
promovem, a copresença entre pessoas diversas, abrigando maior diversidade social, mesmo
sem que existam interações, são entendidos como recursos sociais para a construção de uma
sociedade mais tolerante.

Segregações

Apesar dos benefícios advindos de campos de diversidade social (copresença entre pessoas
diversas), processos de segregação formal e informal são recorrentes, um problema comum a
muitas sociedades (de maneiras mais, ou menos, latentes). Estudos apresentados nesta seção
abordam aspectos de padrões de mobilidade, e da localização da moradia de diferentes classes
(socioeconômicas e/ou étnicas) em espaços da cidade.
Freeman (1978) estuda a segregação em redes sociais, interpretando que inexiste segregação
quando relações são estabelecidas sem qualquer consideração para se as pessoas envolvidas são
membros de determinadas classes. A segregação acontece num espaço social, Granovetter a
interpreta a partir da ideia de redes de relações (pontos representam pessoas e linhas conexões
entre pessoas): a segregação inexiste quando a quantidade de conexões entre classes diferentes
equivale (ou é maior) que a probabilidade de conexões aleatórias (S=0), variando até que não
existam conexões entre diferentes classes (S=1), que representa o cenário máximo de
segregação.
A segregação e o medo do “diferente” na cidade são fenômenos recorrentes de longa data.
Richard Sennet (2014) descreve o “medo do contato” com os judeus na Veneza renascentista
(anos 1590), designados a ficarem separados em guetos. Sennet tece relações com cenários
descritos na obra de Shakespeare “O mercador de Veneza”, destaca que, apesar de os judeus
terem liberdade de fazem contratos e negócios, eram obrigados a viverem segregados na cidade.
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A seleção de espaços da cidade por grupos economicamente mais abastados foi largamente
estudada, em contextos diversos, com a consequente setorização de classes sociais
(ALEXANDER; TREDOUX, 2010; MAIA, 1998; PARHAM, 2012; VAUGHAN, 2007).
Laura Vaughan e Alan Penn (200525) estudaram a localização da moradia de judeus e de grupos
de imigrantes em Manchester e em Leeds, na Inglaterra, no século XIX. Os autores descobriram
características de agrupamentos espaciais dessas comunidades, e que a sua localização nas
proximidades de fontes de renda foi crítica para a futura integração do grupo de imigrantes.
Laura Vaughan (2007) também investigou a localização de populações de diferentes classes em
Londres em épocas distintas, usando os mapas de pobreza de Charles Booth (de 1889 e 1899)
descobriu que certos grupos sociais se localizavam, continuamente, em lugares com
determinadas características, p.ex. as classes pobres em lugares menos acessíveis, e os mais
ricos em lugares a um passo dos mais acessíveis.
Ann Carpenter e John Peponis (2010) descrevem ‘duas Américas’: a dos ricos e a dos pobres,
separados socialmente e espacialmente, destacando que estes problemas são associados com
alguns outros dos EUA (Estados Unidos da América), como: “externalidades negativas que
incluem escassos acessos a emprego, falta de oportunidades de estabelecer e expandir redes
sociais, vulnerabilidade, efeitos psicossociais, cassações políticas, e a provisão inadequada de
serviços, lojas e instalações26.” (CARPENTER; PEPONIS, 2010, p. 108).
Estudos versando sobre segregação muitas vezes abordam questões étnicas (FREEMAN, 1978;
HALL, 2012). No Brasil a reclusão e segregação de grupos estão ligadas, sobretudo, a classes
sociais: referindo-se ao poder aquisitivo, à posição social, ao nível de escolaridade, ao padrão
de vida, etc., “apesar da associação da pobreza com a negritude, as diferenças profundas que
separam e opõem os brasileiros em extratos flagrantemente contrastantes são de natureza
social” (RIBEIRO, 1995, p. 235), e impactam na integração das pessoas na sociedade:
As enormes distâncias sociais que medeiam entre pobres e remediados, não apenas
em função de suas posses, mas também pelo seu grau de integração no estilo de vida
dos grupos privilegiados ‐ como analfabetos ou letrados, como detentores de um saber
vulgar transmitido oralmente ou de um saber moderno, como herdeiros da tradição
folclórica ou do patrimônio cultural erudito, como descendentes de famílias bem
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Abordado em maior detalhe na tese de Laura Vaughan (1999).
Do original em inglês: “negative externalities include poor access to employment, lack of social networking
opportunities, vulnerability, psychosocial effects, political disenfranchisement, and the inadequate provision of
services, shops, and amenities.”
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situadas ou de origem humilde ‐ opõem pobres e ricos muito mais do que negros e
brancos. (RIBEIRO, 1995, p. 136)

Divisões de classes são mais distintas entre pobres e ricos, onde pesam também diferenças de
escolaridade, com discursos negativos em relação “ao outro pobre” na sociedade. Gilberto
Freyre (1936) destacou que separações entre grupos se transformaram depois da época colonial,
mas persistiram:
Essas distancias sociais, si por um lado diminuíram com o declínio do patriarchado
rural no Brasil através do século XIX, e com o desenvolvimento das cidades e das
industrias, por outro lado se acentuaram – entre certos sub-grupos, pelo menos – com
as condições de vida industrial desenvolvidas no paiz, outrora quase exclusivamente
agrícola; com os maiores e mais frequentes attrictos entre os homens, que a Revolução
Industrial excitou em nosso meio. (FREYRE, 1936, p. 7)

Freyre cita comparações entre estas novas distâncias sociais, que se concretizavam no urbano
da cidade, entre sobrados e mocambos:
Quando a paisagem social começou a se alterar, entre nós no sentido das casas-grandes
se urbanisarem em sobrados mais requintadamente europeus (...) novas distâncias
sociais começaram a desenvolver-se entre o rico e o pobre, entre o branco e a gente
de côr, entre a casa–grande e a casa pequena. Maiores antagonismos entre
dominadores e dominados.(...) (FREYRE, 1936, p. 15–16)

Atualmente, Vinicius Netto e colegas (2015) estudaram a mobilidade de pessoas com diferentes
níveis de rendas No Rio de Janeiro. Interfaces mais fortes entre atores diversos, como
visibilidade mútua e copresença entre pessoas com diferentes rendas, foram encontradas apenas
em determinadas áreas da cidade (p. ex. zona sul). Na maioria das esferas a copresença
promovida pela mobilidade se deu entre pessoas de classes sociais com rendas semelhantes.
A mobilidade de grupos sociais foi estudada em Brasília por Frederico de Holanda (2000):
achados indicaram que trabalhadores manuais usaram o espaço público mais intensamente,
principalmente de maneira instrumental no dia-a-dia; e que os usos do espaço público pela
classe média são mais simbólicos, e estes avaliaram o espaço público melhor. Holanda destaca
que grupos sociais estabelecem diferentes relações com o espaço: os trabalhadores manuais
usavam mais as suas casas para o lazer e o círculo de amizades se referia mais a pessoas da
vizinhança, enquanto a classe média mencionava ter menos amigos da vizinhança, quanto mais
a renda aumenta, diminui a dependência do espaço para relações sociais.
Kerstin Sailer e Alan Penn (2009) definem tipos de interações sociais entre pessoas em
diferentes organizações, como as baseadas em proximidade espacial (espacialidade,
‘spatiality’) e outras em proximidade conceitual (transpacialidade, ‘transpatiality’). Jullienne
Hanson e Bill Hillier (1984) relacionam estes conceitos à divisão de trabalho de Durkheim
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(1982); interações estabelecidas por solidariedade orgânica precisam de densidade espacial para
se realizar (espacialidade); da solidariedade mecânica se baseiam em integração através de
similaridade de crenças ou funções e estruturas de grupos, e não precisam de densidade espacial
para se realizar (transpacialidade).
John Peponis (1987) comenta que alguns grupos ou sociedades são mais outros menos
dependentes do espaço: “em cada sociedade existem grupos, instituições e funções que são
menos restritas espacialmente que outros e que estes grupos são invariavelmente aqueles que
comandam maior poder27” (PEPONIS, 1987, p. 104, grifo nosso). Peponis defende que a
morfologia do espaço, ao promover um campo global de não programados, mas previsíveis,
encontros, fornece a base material para que estruturas e diferenças sejam negociadas, e,
portanto, o espaço público funciona como um recurso contra a segregação de pessoas e ideias,
e pode assumir a função de reintegrar a sociedade como um todo.
No entanto, estudos sobre a mobilidade de diferentes grupos sociais no Brasil apontam para o
fato de que existem poucas e limitadas esferas de copresença (pacífica) entre pessoas diversas
nos espaços públicos das cidades. Ao passo que isto acontece, não parece haver lugar para estas
reflexões no planejamento das cidades.
Distâncias sociais persistem na nossa sociedade, e presenciamos o aumento da violência, e do
medo da violência (PINHEIRO; ALMEIDA, 2003). Teresa Caldeira (1996, 2000), aponta que
o aumento da “fala do crime” em São Paulo, ajudou a legitimar a ação de grupos que evitam
usar e passar por lugares da cidade, aumentando o distanciamento do “outro” e reforçando
preconceitos entre classes sociais. A autora interpreta que nos últimos anos existe maior
proximidade espacial entre grupos heterogêneos, que, no entanto, estão cada vez mais separados
socialmente, separação materializada por muros (físicos e simbólicos) e pela utilização de
técnicas de segurança e distanciamento sofisticados.
Apenas com ‘segurança total’ o novo conceito de moradia está completo. Segurança
significa cercas e muros, guardas privados 24 horas por dia e uma série infindável de
instalações e tecnologias – guaritas com banheiro e telefone, monitoramento por
circuito fechado de vídeo etc. Segurança e controle são as condições para manter os
outros de fora, para assegurar não só exclusão, mas também ‘felicidade’, harmonia’ e
até mesmo ‘liberdade’. Relacionar a segurança exclusivamente ao crime é ignorar
todos os seus outros significados. Os novos sistemas de segurança não só oferecem
proteção contra o crime, mas também criam espaços segregados nos quais a exclusão
é cuidadosa e rigorosamente praticada. Eles asseguram o ‘direito de não ser

27

Do original em inglês: in every society there are groups, institutions and functions which are less restricted
spatially than others and that these groups are invariably those that command greater power.
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incomodado’, provavelmente uma alusão à vida na cidade e aos encontros nas ruas
com pessoas de outros grupos sociais, mendigos e sem-teto. (CALDEIRA, 2000, p.
267, grifo nosso)

O discurso se relaciona com a construção de condomínios residenciais fechados em cidades
brasileiras, como em Recife (BARROS, 2012), São Paulo (CALDEIRA, 2000) e Natal
(ARAÚJO, 2012; CARMO, 2014). Condomínios residenciais privados e resorts principalmente
na Zona Sul de Natal (estendendo-se até o município vizinho de Parnamirim), ocupam grandes
quadras, delimitada por extensos e elevados muros, com pouca comunicação entre espaços
públicos e privados (ARAÚJO, 2012; FERREIRA; SILVA, 2008).
Por outro lado, observamos a segregação das camadas de mais baixa renda nas Zonas Norte e
Oeste de Natal. A implantação de conjuntos habitacionais nestas áreas a partir de 1960 expandiu
a trama urbana nestas direções, e criou vazios urbanos, aumentando a fragmentação da cidade.
O quadro de exclusão social na cidade foi enfatizado pela concentração de serviços na Zona
Leste da cidade (MEDEIROS, 2013a), com a distribuição desigual, inclusive, da infraestrutura
viária (Figura 2). Padrões de mobilidade foram interpretados como um problema concreto em
Natal por Tamms Morais (2010), ocasionando grandes deslocamentos (casa-trabalho, casalazer, casa-estudo), impactando na qualidade de vida urbana, concluindo que graus de
mobilidade variam entre Áreas de Expansão Demográfica de Natal, e que a Zona Norte sofre
particularmente neste quesito. Morais registra que a maioria dos deslocamentos diários das
populações de baixa renda se restringe ao mínimo possível, e acontece a pé, subsistindo de
maneira formal ou informal nas suas vizinhanças, de modo que populações de menor poder
aquisitivo tendem a permanecer nas áreas periféricas nas quais residem, restringindo suas
vivências da cidade.
Alexsandro Silva (2003) caracterizou a Zona Norte como um espaço de pobreza em uma área
periférica de Natal, marcada por unidades habitacionais construídas pelo Estado e por
loteamentos informais. Silva destaca que apesar disto a área tem níveis diferenciados de
infraestrutura e ocupações, também apontados por Amanda Medeiros (2013ª) ao investigar
conjuntos habitacionais nas Zonas Norte e Oeste, estudou índices de exclusão em Natal e
definiu estas áreas como socioespacialmente segregadas, com pouca infraestrutura e baixa
qualidade de vida em relação a outras da cidade. Mesmo assim os conjuntos habitacionais se
configuram como ilhas com melhores índices de qualidade de vida do que seu entorno, que
tiram proveito da sua infraestrutura.
A segunda hipótese, dada pela afirmação de que as áreas de implantação dos conjuntos
habitacionais, principalmente, nas Regiões Administrativas Norte e Oeste, são as que
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apresentam maior índice de exclusão e segregação socioespacial na cidade foi
comprovada, mas teve aspectos importantes acrescentados a ela. Foi visto através dos
mapas gerados e das visitas in loco que as áreas onde se implantaram conjuntos
habitacionais no período do BNH se tornaram áreas mais incluídas em relação ao seu
entorno, sendo este mais excluído. (MEDEIROS, 2013a, p. 133)

Estudos consideraram que problemas de segregação foram facilitados pela rápida expansão de
Natal, principalmente após 1950, por conjunturas econômicas e socioculturais, como a procura
de solos mais baratos, e a falta de planejamento. Estudos organizados por Maria Clementino e
Angela Ferreira (2015) investigaram mudanças urbanas de uma metrópole em formação
(Região Metropolitana de Natal – RMN), entre os anos 2000 e 2010. Refletindo sobre lógicas
da localização de moradia (SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015, considerou-se
que a periferia imediata de Natal (p.ex. municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante
- SGA) “repetem, a seu modo, os níveis de desigualdade internas verificadas em Natal desde
1980, isto é, uma expansão de setores médios ao sul e uma fragmentação de setores de baixa
renda ao norte” (SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015, p. 288, grifo nosso). O
estudo também evidencia a instalação de indústrias à margem de eixos rodoviários em
municípios ao norte de Natal (em SGA e Extremoz), também “acolhendo um padrão de moradia
calcado – na década de 2000 – na abertura de loteamentos formais com baixa infraestrutura”
(SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015, p. 288). O Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV) deu prosseguimento a loteamentos com baixa infraestrutura e padrões
extensivos em áreas afastadas dos núcleos de infraestrutura e serviços.
A polaridade entre residentes pobres nas Zonas Norte e Oeste, e residentes mais ricos
concentrados em setores das Zonas Leste e Sul de Natal, foi confirmada por João Carmo (2014),
que investigou a distribuição de residências de diferentes rendas médias, de acordo com o censo
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010 (Figura 3). Carmo identificou um
processo onde as classes de mais alta renda se se direcionaram aos espaços de maior
acessibilidade topológica28 em Natal para residirem, uma expansão ao sudeste a partir do núcleo
de formação da cidade, ao qual chamou da “Forma do Privilégio”. Estas classes também
contribuíram ativamente para que níveis de acessibilidade aumentassem nessas direções. Esta
apropriação, por classes de maior poder aquisitivo, de áreas de maior acessibilidade foi mais
marcante em Natal, quando comparada com outras capitais nordestinas.

28

Conforme princípios da Análise Sintática do Espaço, que será descrita adiante, na seção Arquitetura
(configuração espacial).
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A localização de favelas em Natal segue em parte esta lógica, concentrando-se nas Zonas Norte
e Oeste, mas também existem em outras zonas, próximas a acidentes geográficos, como nos
encontros da malha urbana com o rio Potengi e com Zonas de Proteção Ambiental (Figura 4).
Notamos que existem favelas perto de todas as praias estudo de caso, mais acentuadamente na
Praia do Meio, a única com favelas em área de risco (encostas). Dentre favelas que se
aproximam das praias: - Redinha: Favela África; - Praia do Meio: Brasília Teimosa, Favela
Vietnã, e as favelas localizadas em áreas de risco: Favela da Encosta/ Escadaria e Favela São
José / Jacó; – Ponta Negra: Favela Alagamar e favela Pião.
A expansão da localização das residências das camadas de alta renda, a partir do núcleo de
fundação de Natal em direção ao Leste e ao Sul alinha-se ao processo de expansão linear das
camadas de mais alta renda em cidades brasileiras descrita por Flávio Villaça (2001), Figura
8, que estudou dinâmicas de expansão intra-urbana e transformação de áreas metropolitanas
brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.
Além das tendências gerais de dinâmicas intra-urbanas, Villaça destaca culturas urbanas
específicas desenvolvidas pelo efeito atrator das praias nas cidades marítimas, principalmente
no Rio de Janeiro.
Quando esse sítio natural atraente é constituído por praias, uma série de
especificidades ocorre. Tudo indica que as praias são altamente responsáveis por
uma cultura urbana específica, por um estilo de vida próprio das nossas cidades
marítimas. A forma da casa – não só o apartamento, mas seu tamanho, tendente a ser
cada vez menor, se comparado com os das metrópoles interiores -, a praia e seu
turismo, a vida ao ar livre e o tipo de bairro com alta densidade e mistura de usos do
solo tiveram inegável influência em tal cultura. (...) Estimulados pelos interesses
imobiliários, nossas elites urbanas estão constantemente produzindo novos bairros e
deixando outros para trás. No Rio de Janeiro, entretanto, o fascínio da praia, a vista
panorâmica, o microclima mais agradável e suas irreprodutibilidades têm feito com
que significativas parcelas das camadas de alta renda permaneçam imóveis mesmo
quando seus bairros se transformam. (VILLAÇA, 2001, p. 188, grifo nosso)

Flávio Villaça comenta que, no Rio de Janeiro, a proximidade da praia fez com que as classes
de mais alta renda se mantivessem mais inertes do que, por exemplo, em São Paulo. Esta
situação promoveu uma maior mistura de usos e de grupos sociais nessas áreas. No bairro de
Copacabana (Rio de Janeiro) a diversidade é interpretada como um atributo da área.
O que mais chama a atenção não é tanto a mistura de classes sociais – que certamente
existe -, mas a mistura de funções urbanas e atividades. Os exíguos e os pequenos
apartamentos expelem seus ocupantes para as ruas e praias, onde se desenvolve uma
sociabilidade totalmente distinta da que ocorre nos bairros de apartamentos de São
Paulo e Belo Horizonte. (...) As burguesias da zona Sul passaram a aceitar esse tipo
de bairro e mesmo a considerar a “mistura” uma vantagem que se soma às iniciais –
a praia, a vista panorâmica e a brisa agradável. (VILLAÇA, 2001, p. 191, grifo nosso)
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Figura 2 - estrutura viária principal de Natal.

Figura 3 - Renda por bairros de Natal baseado no censo
IBGE 2010.

Fonte: NATAL, 2010, p. 54

Fonte: CARMO, 2014, p. 171, trabalhado pela autora.

Figura 4 – Localização de favelas, e favelas em área de risco, em Natal.

Fonte: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/, acesso em março de 2015;
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Esta conjunção de fatores, marcada pelo poder de atratividade do mar e da praia pode ser vista
como uma exceção. A tendência geral no Brasil é a setorização de classes sociais nas
metrópoles; a segregação diz respeito a predominância de determinadas classes em
determinadas áreas da cidade, que na maioria das vezes não são áreas homogêneas, havendo
uma separação entre classes de maior, e de menor, poder aquisitivo. Há uma tendência também,
principalmente entre grupos de maior poder aquisitivo, de menor utilização do espaço público;
“Se o padrão de Copacabana promoveu a mistura e o intenso uso do espaço público, o padrão
da moderna incorporação imobiliária favorece a segregação, o isolamento e o primado do
espaço privado” (VILLAÇA, 2001, p. 191).
Os usos das praias para o lazer da população brasileira se fortaleceram a partir do século XX,
transformando a imagem das praias, seguindo uma ótica de valorização na Europa,
intensamente usadas para recreação, saúde e lazer (DANTAS, 2002, 2004). Marcando
dinâmicas de expansão na cidade, as praias foram primeiramente ocupadas para o veraneio,
com a sua incorporação gradual às malhas da cidade e usos no dia-a-dia da população e como
espaços atrativos para residência (Villaça, 2001).
No Brasil muitas cidades marítimas apresentam fortes culturas de praia. De acordo com Sérgio
Buarque de Holanda (199529) a localização de cidades no litoral também se identifica com a
ideia de maior cultura urbana: “(...) A influência desta colonização litorânea, que praticavam,
de preferência, os portugueses, ainda persiste até aos nossos dias. Quando hoje se fala 'interior',
pensa-se, como no século XVI, em região escassamente povoada e apenas atingida pela cultura
urbana. (HOLANDA, 1995, p. 101)”.
Ao menos em primeira instância também se cria que a atratividade da praia possa ter
contribuído para um campo de maior mistura nas nossas praias. No entanto, como espaços
intensamente usados por muitas parcelas da população, em situações onde as praias parecem
deveras ‘misturar’ mais gente, na realidade sediam e representar conflitos da nossa sociedade.
Desta situação se sobressaem, por exemplo, as ondas de arrastões e pânico no Rio de Janeiro
no ano passado (MAIA, 2015).

29

Primeira edição em 1936.
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2.1.3 Usos em praias
Veja a praia, por exemplo. Existe uma quantidade fixa dela, você não pode reproduzila (a não ser de uma forma muito imperfeita), e você não pode movê-la. Você tem que
estar lá para se beneficiar das suas vantagens de clima, beleza cênica, e oportunidade
de recreação. E isolamento não precisa diminuir seu valor como costumava; você pode
se telecomunicar na frente de praia, se quiser. Em um mundo em que muitas distinções
entre lugares se reduzem, o valor particular das praias se sobressai ainda mais
vividamente30. (MITCHELL, 1996, p. 01.5)

As praias em cidades litorâneas são intensamente usadas, considerando a pequena oferta e
manutenção de outros espaços públicos usados para o uso de lazer e a presença do atrator maior,
o mar, funcionando como ambientes restauradores no cotidiano da população.
Esta seção discorre sobre (i) a importância de ambientes naturais para a legibilidade e a
qualidade de vida, dentre estudos que versam sobre a percepção ambiental; (ii) estudos sobre
usos em praias (costeiros, da geografia, etc.).
Ao passo que discussões sobre praias tendem a se concentrar na vulnerabilidade ambiental e
intensidade de ocupação, poucos estudos têm relacionado a arquitetura e sociedade em praias
urbanas. Estudos sobre usos em praias geralmente partem de campos da geografia, antropologia
e sociologia. Por exemplo, estudos costeiros tratam de usos e avaliações favoráveis pelo público
como importantes para a manutenção de ambientes frágeis (Bretón et al, 1996; Quintela et al,
2012), apontando acesso, estruturas de lazer e limpeza como importantes para opiniões
positivas.
Estudos da percepção ambiental partem da experiência do usuário para analisar o ambiente, e
foca as inter-relações pessoa-ambiente, entendendo a pessoa no seu contexto físico e social
(MOSER, 1998). A pessoa age no ambiente, modificando-o, assim como o ambiente impacta
no comportamento da pessoa, influenciando-o. Yi Fu Tuan (1977) interpreta que o espaço se
transforma em lugar, com uma identidade definida, a partir de valores estabelecidos pela
experiência contínua daqueles locais.
O lugar que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que
o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre as qualidades

30

Do original em inglês: Take the beach, for example. There is a fixed quantity of it, you cannot reproduce it
(except in very imperfect form), and you cannot move it. You have to be there to benefit from its advantages of
climate, scenic beauty, and recreational opportunity. And isolation need not diminish its value as it used to; you
can telecommute from the beachfront, if you want. In a world where many distinctions among places are reduced,
the particular value of the beach stands out even more vividly.
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espaciais do lugar; podem igualmente falar das qualidades locacionais do espaço. As
ideias de ‘espaço’ e ‘lugar’ não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da
segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da
ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se pensamos no espaço como algo que
permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível
que localização se transforme em lugar. (TUAN, 1983, p. 6, grifo nosso)

A partir do uso da cidade, o sujeito estabelece elos com ela, se identifica com lugares, e se
expressa através destes lugares, criando afetividades, ao se apropriar do espaço e frequentá-lo.
Portanto em espaços da cidade se expressam tanto o direito às diferenças, quanto a possibilidade
de as pessoas se identificarem, com o espaço e com outros (BOMFIM, 2007).
O entrelaçamento entre o espaço da cidade e da subjetividade, onde possam acontecer
os bons encontros parte, então, do direito à igualdade como do direito às diferenças,
ou mesmo a possibilidade de encontrar o espaço íntimo entre pares e sentir-se
identificado no espaço que é público, com a coletividade (BOMFIM, 2007, p. 67)

Rachel Kaplan, Steven Kaplan e Robert Ryan (1998) discutem que muitas pessoas sofrem de
fadiga, pequeno intervalo de atenção e irritabilidade, e que, portanto, precisam de descanso e
recuperação (Rest and Recuperation – R&R). Os autores destacam que cenários naturais são
particularmente eficientes para descanso e recuperação, e servem de escape no cotidiano da
população. Para que este descanso e recuperação aconteçam não é essencial que a pessoa esteja
dentro do cenário para se beneficiar, até uma curta exposição pode ser beneficial, e tais
capacidades de restauração podem ser alcançadas mesmo que não intencionalmente, e, por
outro lado, o sujeito não necessariamente percebe o ganho imediatamente. Para funcionarem
como alívio do estresse a experiência de ambientes naturais não necessita de lugares remotos e
grandes, nem de uma duração prolongada em um cenário natural. Experiências e vivências em
lugares próximos, e paisagens naturais em situações cotidianas podem contribuir fortemente
para o bem-estar das pessoas.
Além das suas capacidades restauradoras, atributos naturais também foram destacados como
importantes para a legibilidade e a facilidade de “achar caminhos” (wayfinding), influenciando
no processo de orientação de indivíduos. A análise de mapas mentais e imagens ambientais em
espaços urbanos por Kevin Lynch (1997) ressaltou o papel dos elementos naturais como
atributos que facilitam a identificação de pessoas com pontos e marcos do espaço, termo que
no geral identifica com imaginabilidade: “Aumentar a imaginabilidade do ambiente urbano
significa facilitar sua identificação e estruturação visuais” (LYNCH, 1997, p. 106).
Em Natal estudos de Maísa Veloso e Gleice Elali (2006) mostraram que a percepção da
qualidade de vida urbana tem fortes relações com atributos naturais na cidade. A paisagem de
Natal interferiu de maneira positiva na imagem que as pessoas têm da cidade, e na sua
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interpretação da qualidade de vida urbana. O estudo enfatiza a importância das pessoas
reconhecerem espaços específicos e de terem familiaridade com parques, pois “a maior
garantia da preservação/permanência da paisagem (tanto natural quanto construída) de uma
cidade é a sua valorização pela população, reconhecendo-a como patrimônio” (VELOSO;
ELALI, 2006, p. 77, grifo nosso). Espaços verdes que receberam baixas avaliações também não
tiveram a sua preservação reconhecida como importante, destacado como um problema. No
geral, o estudo destaca o papel da mídia na percepção da qualidade de vida urbana pela
população, impactando na avaliação das pessoas, mesmo quando aspectos veiculados não
condizem com fatos reais.
Paulo Nobre (2001) destacou a importância da paisagem em Natal, dada à peculiaridade da sua
situação, em local de encontro entre o rio, o mar e as dunas, e o papel da legislação, com
restrições de construções para a salvaguarda destas características frente às pressões da indústria
da construção civil. O autor destaca, frente à dificuldade de medir questões subjetivas e culturais
(não por isto menos importante), a necessidade de se reforçar a discussão sobre os benefícios
da manutenção da paisagem, e que os elementos naturais hoje inseridos na malha urbana
representam referências visuais e de identidade no tecido urbano, fazendo parte do imaginário
coletivo e social da cidade. As maiores Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) estão próximas
ao rio Potengi e ao Parque das Dunas (Figura 6), que limita à expansão da cidade a partir do
núcleo de formação em direção ao leste. Do outro lado deste Parque existe apenas a Via Costeira
(e o seu parque hoteleiro), como uma conexão alternativa de áreas próximas do centro antigo
com o sul de cidade, em expansão. Em relação às Zonas de Restrição de Gabarito (Figura 5),
as nossas três praias objeto de estudo têm faixas em ZET (Zonas Especiais de Interesse
Turístico) com restrições de gabarito no seu entorno (NATAL, 2009; NOBRE; PESSOA,
2007). A Praia do Meio também tem duas AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social, das Rocas
e de Jacó/ Rua do Motor). Em Ponta Negra as restrições englobam a área ao leste da Av.
Engenheiro Roberto Freire, buscando conservar a paisagem do Morro do Careca a partir desta
via (NOBRE, 2001).
As Zonas de Proteção Ambiental se aproximam de ou mesmo limitam todas as praias estudos
de caso; ao passo que contribuem na manutenção da paisagem natural, também se configuram
como limites ao movimento na cidade e no entorno das praias (Cap. 4).
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Em estudo comparando visões gerais de habitantes e de visitantes sobre Natal, Gleice Elali
(200631) investigou as imagens ambientais, imagens-síntese e a percepção de limites da cidade,
e notou uma preponderância da menção de aspectos naturais e da orla como representativas da
cidade (em oposição a aspectos do ambiente construído). O estudo aponta para uma noção
confusa de unidade territorial: a maioria dos respondentes, inclusive habitantes de Natal,
identificou o rio Potengi como o limite Norte da cidade, excluindo a Zona Norte da sua
percepção da cidade. Ao passo que nesta direção Natal é percebida como menor do que
realmente é, por outro lado, a percepção dos limites junto à costa extrapola o município, ao
incluir como domínio percebido da cidade as dunas de Genipabu, a praia de Pirangi (no
município de Parnamirim) e, até, Pipa (no município de Tibau do Sul). Ademais, mesmo que à
época do estudo a Ponte Newton Navarro ainda não existisse (completando o circuito costeiro,
ao norte), quando os respondentes descreveram trajetos que recomendariam para um visitante,
direcionaram rotas acompanhando o mar, com a predominância do caminho partindo do litoral
sul da cidade até o norte, da praia de Ponta Negra, subindo pela Via Costeira acompanhando o
Parque das Dunas e o mar, atravessando o rio Potengi pela balsa (então existente) e chegando
à Redinha.
Estudos sobre usos em ambientes urbanos frágeis vêm de campos como sociologia, geografia
gestão costeira e de infraestruturas, relacionados ao turismo. Destacamos aspectos das
pesquisas relacionadas com a nossa temática, que forneceram subsídios aos atributos adotados,
e auxiliaram na metodologia de investigação da sociedade nas praias.
Em estudos sociológicos na África do Sul, John Dixon e Kevin Durrheim (2004; 2005)
abordaram consequências do processo de abertura32 das praias a todos (antes formalmente
segregadas, para brancos ou para negros), nas percepções de usuários. Para os respondentes
brancos as consequências foram negativas, demonstrando preocupações acerca de
pertencimento, apego e familiaridade com o lugar, de tal maneira que este processo parece ter
minado, inclusive, a capacidade restauradora da praia. Por outro lado, respondentes negros
expressaram opiniões positivas com o livre acesso às praias. Considerando-se problemas
espaciais e temporais da desagregação dessas praias, o estudo marca uma aparente tenacidade

31
32

Baseada em dados da pesquisa de campo realizada em 1998.
Chamada no artigo do processo “dessegregation”.
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da segregação informal como um sistema para ordenar a vida social, e a necessidade de se
considerar resistências de grupos dominantes diante de espaços com maior mistura.
Figura 5 - Mapa Zonas de controles de Gabarito.

Fonte: (NATAL, 2009, p. 440).

Figura 6 - Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs).

Fonte: NATAL, 2010, p. 68

Na Região Metropolitana de Barcelona, Françoise Breton e colegas (1996) investigaram
percepção, usos e capacidades em diferentes praias como estratégias de manutenção. O estudo
abordou tipos de públicos, suas percepções de diferentes aspectos, e atividades desempenhadas
na praia. Dentre achados da pesquisa, observou-se que avaliações mais positivas das praias
aconteciam em espaços com maior presença de instalações e estruturas de apoio (em quantidade
e qualidade). As pessoas demonstravam maior preocupação com aspectos gerais relacionados
à saúde e à segurança, do que com aspectos naturais específicos da praia. As atividades
desempenhadas pelos respondentes eram na maioria mais pacíficas, como relaxar ou tomar
banho de sol, com poucas menções de atividades esportivas. A maioria dos respondentes citou
a proximidade como razão de escolha das praias, no entanto a noção de proximidade
relacionava-se mais ao hábito de uso da praia do que com a real proximidade física. Os autores
interpretaram que o hábito parece encurtar distâncias imaginárias, destacando a importância da
frequência de usos e familiaridade na percepção dos usuários. Públicos diferentes se
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direcionavam a determinadas praias, de maneira que certa homogeneidade de públicos foi
identificada nas praias, e na distribuição de públicos em áreas das praias.
Em São Miguel, Açores (QUINTELA et al., 2012), estudos relacionaram tipos de praias (dentre
rurais, semiurbanas e urbanas, balneáveis ou não) à quantidade de usuários, e à avaliação de
aspectos pelo público. Em praias balneáveis rurais os usuários apresentaram uma relação social
e cultural mais forte com a área, acarretando em uma maior noção de posse. Aspectos de
lixo/poluição e da qualidade da água foram apontados como importantes para a escolha da praia,
no entanto nas praias com maior valor cênico os usuários deram menor importância ao
lixo/poluição.
Em praias urbanas de Salvador (PAZ, 2011) com problemas de saneamento e balneabilidade, a
poluição foi apontada como razão para seu abandono. A hipótese foi apresentada como
alternativa à de estudos anteriores, que atribuía o abandono à incompatibilidade de convívio
entre diferentes estratos sociais. Na Praia de Boa Viagem, em Recife (SILVA et al., 2008),
padrões de usos (p. ex. intensidades e horários de usos) foram estudados em faixas da orla. A
manutenção das estruturas de apoio ao lazer foi importante para avaliações positivas dos
usuários.
A construção da imagem de Copacabana no Rio de Janeiro entre os anos 1890 e 1940 foi
investigado por Julia O’Donnell (2011; 2013), relacionando culturas de usos nas praias à
especulação e ao crescimento imobiliário, analisando relatos e textos jornalísticos. As tentativas
de direcionar a expansão da cidade nesta direção se valeram em grande parte da publicidade,
veiculando a imagem da praia como ideal para higienização e saúde em contraponto ao centro
antigo da cidade, como um espaço densamente construído e desfavorável para higiene. A
empreitada não foi bem-sucedida nas primeiras tentativas, mas o aumento da infraestrutura e a
contínua propaganda associando uma imagem positiva (de desenvolvimento e saúde) à área
promoveram a ocupação de Copacabana, como praia usada para os banhos terapêuticos de mar.
A partir de 1920 se fixou como lugar de moradia de luxo, e teve um ritmo acelerado de
crescimento, com transformações do ambiente construído: as primeiras chácaras foram
substituídas por apartamentos, marcando a verticalização da área ao longo do séc. XIX. Aos
primeiros usos para os banhos terapêuticos uniram-se atividades como caminhadas e práticas
de esportes na praia, transformando-se em espaços de forte sociabilidade.
Intervenções recentes de parceria público-privado na praia de Copacabana foram investigadas
nas ciências sociais (REGINENSI, 2011). Estruturas antigas foram substituídas por novos
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quiosques padronizados, objetivando promover a revitalização da orla, e foram criticadas por
desconsiderarem a diversidade etnográfica e de opiniões do público. Argumenta-se que o
projeto, com quiosques padronizados com materiais de luxo, promoveu a elitização da orla,
desconsiderando a variedade de atores e trabalhadores existentes na área. A diversidade de
atores sociais em Copacabana também foi abordada em estudo da geografia (GIANNELLA,
2011), identificando múltiplas territorialidades sobrepostas.
Projetos de Reordenamento das orlas do Rio Grande do Norte foram criticados por Glielson
Montenegro (2005) por desconsiderarem a variedade de usuários e culturas: praias em contextos
diversos (em Natal e fora do município), com usos, funções, imagens culturais e valores sociais
específicos a cada lugar, receberam o mesmo tratamento de padronização de quiosques e do
mobiliário urbano.
Estudos sobre usos em praias apontam a importância da manutenção de equipamentos para o
lazer, mas não relacionam usos com a localização na cidade ou com características do ambiente
construído do entorno.
Apropriação, afetividade e avaliação positiva dos espaços pela população foram interpretadas
por Sandra Soares de Mello (2008) como estratégias para manutenção de áreas ambientalmente
frágeis (focando em espaços ribeirinhos). A autora argumenta que quando as pessoas usam
intensamente um espaço, criam vínculos, se apropriam, e ajudam na sua manutenção e proteção.
Características espaciais e usos foram comparados em dois espaços urbanos à beira-rio: no
Núcleo Bandeirantes (Distrito Federal) e em Pirenópolis (Goiás). O estudo concluiu que o
simples comprimento às leis ambientais, que se baseiam na intangibilidade, e que teoricamente
visam proteger estes ambientes frágeis, resultou em espaços com poucas interfaces entre o
usuário e os espaços ribeirinhos, desencorajando a apropriação pela população (ao qual
voltaremos).
A abrangência de estudos sobre usos em praias reforça o papel atribuído a estes ambientes em
contextos socioculturais diversos, de modo que praias em cidades brasileiras são espaços
públicos de lazer e sociabilidade com vocação para serem ambientes restauradores no cotidiano
da população.
Dentre os estudos sobre percepção em praias destacamos aspectos, dentre os quais relacionamos
alguns destes aspectos à arquitetura das praias (Cap. 5);
- A função restauradora de ambientes naturais para a qualidade de vida urbana;
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- A avaliação favorável para manutenção do aspecto restaurador dos espaços e para
valorização do ambiente;
- A manutenção da estrutura de apoio e limpeza para a avaliação positiva;
- A preocupação com aspectos de saúde e segurança por parte dos usuários;
- A importância do hábito e frequência de usos para a percepção de distâncias;
- A apropriação, familiaridade, e avaliação positiva como estratégias de manutenção dos
ambientes urbanos frágeis;
- A distribuição de públicos diversos em áreas diversas;
A ‘comunidade virtual’ (HILLIER, 1996) abordada no início desta seção é ligada à existência
de campos em que ‘vidas sociais’ possam acontecer. Estudos nesta linha, da Lógica Social do
Espaço (LSE) relacionam esta comunidade a características do espaço (próxima seção, 2.2
Arquitetura), entendendo que o espaço configura campos prováveis de movimento, copresença
e encontros (HILLIER et al 1986). No entanto, a maioria destes estudos tradicionalmente foca
a vida social em termos mais quantitativos, de fluxos, ou mesmo de quantidade de pessoas no
espaço, e dificilmente caracterizam os perfis dos usuários, ou suas percepções. Por outro lado,
estudos da percepção ambiental focam na caracterização do indivíduo, mas não
necessariamente os confrontam com características da morfologia da arquitetura.
Como nossos estudos de casos são praias urbanas intensamente usadas, mas marcadas por um
forte lastro de diferenciações (Cap. 1), a nossa problemática em termos sociais é descobrir quem
usa e como estes utilizam as praias; deste modo qualificar arenas mais ou menos tolerantes que
contribuem para a construção de mais ou menos capital social positivo, e finalmente vitalidade
urbana.
Caracterizamos campos de copresença; mesmo que pessoas não estejam necessariamente
interagindo: pessoas na mesma praia, ou, ademais, em pontos33 das praias, estão em um campo
de continuidade física e visual, de ao menos “saber que o outro existe”.
A abordagem da sociedade foca nas qualidades dos usos, aliando aspectos de estudos da
percepção ambiental, e focando na diversidade social, que serão confrontadas com a arquitetura
das praias (alinhado à LSE), entendendo como contribui para unir, ou apartar, pessoas diversas.

33

Em cada praia dois pontos foram selecionados para aplicação de questionários, descritos nos Cap. 3 e 4.
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O Quadro um sintetiza ingredientes da vitalidade urbana a partir dos referenciais, entendendo
quem usa as praias, como usam e como a avaliam.
Quadro 1 - Síntese atributos sociedade relacionado às referências.

ATRIBUTO
DIVERSIDADE
SOCIAL

AVALIAÇÃO
FAVORÁVEL

FAMILIARIDADE

MEDIDAS

O QUE SUGERE

Diversidade de perfis
socioculturais em
termos de idade,
gênero, renda,
escolaridade, local de
moradia, etc.
Imagens ambientais e
avaliação positiva de
aspectos dos locais,
menos insegurança.

Esferas de maior
sociabilidade, tolerância e
democráticos, que fomentam
a construção de capital social
positivo.

Familiaridade com a
área, tempo e
frequência de uso.

Vínculos; Que as pessoas se
importam e valorizam o lugar,
e se preocupam com a sua
manutenção.

Convivência mais pacífica,
tolerância, manutenção da
capacidade restauradora das
praias, e valorização;

ESTUDOS DE
REFERÊNCIA
- GRANOVETTER, 1975,
1995; - PUTNAM, 1995;
- URRY, 2002;
- SABATINI, 2005;
- HALL, 2012;
- LEGEBY, 2013;
- BRETON et al., 1996 ;
- DIXON, DURRHEIM,
2004, 2005;
- VELOSO & ELALI, 2006;
- MELLO, 2008.
- VELOSO & ELALI, 2006;
- MELLO, 2008.

Fonte: elaborado pela autora.

- diversidade social contribui para sociedades mais tolerantes e democráticas, com capital
social positivo, especialmente importante frente às tendências de segregação;
- A avaliação favorável denota espaços onde a convivência é mais pacífica, ademais, aponta
para a manutenção da capacidade restauradora das praias, e valorização das áreas pelas pessoas;
- familiaridade, por tempo e frequência de usos; pessoas que usam intensamente um espaço o
valorizam mais e se importam, ajudando na sua preservação e manutenção.
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2.2 Arquitetura

(…) nossa habilidade de perceber a relevância da rua sobre e acima da resolução de
questões de conteúdo depende da nossa apreciação de que padrões de ruas, como uma
morfologia arquitetônica, constituem padrões de copresenças não intencionais, mas
sistemáticas como um recurso social. Portanto a questão de ruas como uma instituição
social é uma preocupação própria da arquitetura 34. (PEPONIS, 1989, p. 104).

Na seção anterior apresentou-se o embasamento teórico sobre sociedade, destacando
ingredientes comparados entre as praias qualificando cenários de vitalidade urbana. Entendendo
que arquitetura fornece a base, a estrutura, na qual se realizam padrões de copresenças;
contínuos acessíveis - fisicamente e visualmente – onde o reconhecimento mútuo entre pessoas
pode acontecer. Nesta seção se apresenta as bases teórico-metodológicas da arquitetura.
Primeiramente refletindo sobre a cidade, nossa definição de arquitetura, prosseguindo com
estudos que relacionam arquitetura e sociedade, focando primeiramente no conjunto construído
e depois na configuração espacial.

2.2.1 Cidade e Arquitetura

Pensando sobre a Cidade

Estudos abordam mudanças econômicas e tecnológicas recentes da sociedade, relacionando-os
às transformações das relações das pessoas com a cidade, especificamente em consequências
da facilidade e rapidez das comunicações com o advento e a propagação da internet. As
transformações alcançam o grau que inclusive a comunicação de massa, no sentido tradicional,
agora também é comunicação baseada na internet (CASTELLS, 1999a).
Rosane Araújo (2011) considera a transformação total do urbanismo no século XXI, e das
relações das pessoas com a cidade, que chama ‘orbanismo’. A autora argumenta que o urbano

Do original em inglês: “(…) our ability to perceive the relevance of the street over and above the resolution of
questions of content depends on our appreciation that street patterns, as an architectural morphology, constitute
patterns of unintended but systematic co-presence as a social resource. Thus the question of streets as a social
institution is a proper concern of architecture.”
34
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se configura de acordo com a pessoa que sou “eu”, enquanto rede de acessos de informações e
comunicações, que não dependem mais de lugares geométricos e geográficos.
William Mitchell (1996, 2001) estuda mudanças promovidas por custos reduzidos do transporte
de bens, produtos, e pessoas, e maior velocidade de comunicação, facilitados pela larga
distribuição de dispositivos móveis, como celular, tablets e smartphones. Mitchell investiga
transformações na cidade e na arquitetura na era da informação, e reflete sobre como relações
entre pessoas estão mudando, mas defende que, apesar disto, o lugar ainda importa, enquanto
lugar de fruição, e enquanto palco de encontros espontâneos.
A maioria de nós apostaria nossos últimos bits que as reservas de resiliência e
adaptabilidade que permitiram que grandes cidades sobrevivessem aos desafios da
industrialização e ao automóvel irão de maneira semelhante possibilitar que elas se
adaptem à esfera bits. (...) Nós ainda vamos nos importar com onde estamos, e nós
ainda vamos querer companhia.35 (MITCHELL, 1996, p. 169–170)

Mesmo que o lugar e a cidade tenham se transformado no contexto atual, continuam sendo
entidades importantes. Manuel Castells cita as vantagens de descentralização advindas da
comunicação via internet, com as vantagens de encontros face-a-face na cidade. O autor destaca
interfaces entre espaços eletrônicos e lugares, nas quais as redes sociais são articuladas entre o
espaço de fluxos “space of flows” do mundo digital, e o espaço de lugares do mundo real
(CASTELLS, 1999b). “Então, a geografia da nova história não será feita, afinal, da separação
entre lugares e fluxos, mas da interface entre lugares e fluxos e entre culturas e interesses
sociais, ambos no espaço de fluxos e no espaço de lugares36.” (CASTELLS, 1999b, p. 302)
Mitchell (1996) analisa que com a diminuição radical de custos de interação e de mobilidade,
os custos fixos de cada lugar particular se tornam mais dominantes; à medida que a atratividade
de cidades por conta de sua infraestrutura e serviços diminui (viabilizada pela difusão da
tecnologia e das facilidades trazidas com a internet), atributos irreplicáveis ganham maior força.
O autor enfatiza o papel que espaços com atributos únicos ganham neste contexto, o que chama
da ‘vingança do lugar’, “quanto menos a atratividade de um lugar consegue ser replicada ou
substituída eletronicamente, mais desejável e cara será” (MITCHELL, 1996, p.01.5). Mitchell
cita as praias neste contexto, onde, exemplificando que um usuário pode estar lá para aproveitar

35

Do original em inglês: Most of us would bet our bottom bits that the reserves of resilience and adaptability that
have allowed great cities to survive the challenges of industrialization and the automobile will similarly enable
them to adapt to bitsphere. (…) We will still care about where we are, and we will still want company.
36 Do original em inglês: So, the geography of the new history will not be made, after all, of the separation between
places and flows, but out of the interface between places and flows and between cultures and social interests, both
in the space of flow and in the space of places.
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todas as vantagens de recreação e beleza cênica, e ainda assim se telecomunicar com quem
quiser.
John Urry, (2002), destaca a necessidade de estar fisicamente num lugar para conhecê-lo e
usufruí-lo (encarar o lugar, face-the-place). A competitividade de atração de lugares se insere
neste contexto, e atributos irreplicáveis são intensamente propagandeados. A gerência de
cidades e projetos urbanos recentes no Brasil (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2009;
VAINER, 2009), tem trabalhado com estratégias de planejamento para atrair visitantes à cidade,
procurando abrigar eventos, e veiculando imagens ressaltando aspectos culturais e naturais. A
cidade é interpretada como uma mercadoria em competição com outras, resumindo-se a uma
unidade de gestão e de negócios.
“(...) transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como constrói o discurso
do planejamento estratégico, a cidade não é apenas mercadoria, mas também, e,
sobretudo, mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais
compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis.” (VAINER, 2009,
p. 83 grifo no original).

Para as cidades se tornarem competitivas, propagandeiam-se imagens e ideias de atributos
únicos e irreplicáveis como valores para serem consumidos, reforçando o papel da indústria do
turismo. Projetos de reordenamento em orlas seguem estas lógicas, veiculando imagens dos
atributos únicos das cidades litorâneas, como em Natal, a “cidade do sol”, que tem sofrido
sucessivas intervenções na orla.
O papel do turismo na produção e reprodução de espaços e lugares tem sido largamente
investigado no contexto mundial (ATELJEVIC, 2000; MULLINS, 1991; URRY, 1994), com o
aumento de lugares vistos como turísticos e a transformação de cidades para o consumo, e para
visitantes. Mudanças de dinâmicas espaciais, especialmente no litoral, como foco do turismo
no nordeste brasileiro também tem sido discutidos extensamente (DANTAS; FERREIRA;
CLEMENTINO, 2010; FURTADO, 2005; PAIVA, 2011), assim como a veiculação de ícones
urbanos para o desenvolvimento urbano de Natal (BARBOSA, 2014).
No Nordeste brasileiro veiculam-se imagens destes atributos naturais, particularmente das
praias ensolaradas, com areias finas e águas mornas. O litoral urbano é valorizado pelo mercado
imobiliário (e o capital estrangeiro), para o lazer da população e como foco do turismo (SILVA,
2010a). Este cenário contribui para que sejam áreas de intensa transformação edilícia
investigadas, por exemplo, no Rio Grande do Norte (FERREIRA, 2009) e no Ceará (DANTAS,
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2002; PAIVA, 2011), estados nos quais, comparativamente a outros estados nordestinos, o
turismo representa uma grande parcela da economia (SILVA, 2010a).
Henri Lefebvre (2001) interpreta o direito à cidade como o direito à cidadania, enfatizando o
valor de uso da cidade, da vida urbana e do tempo urbano, enquanto arena de realização do ser
na sociedade. David Harvey (2012) destaca o papel da cidade como palco de cidadania e de
lutas sociais, lugar de protestos contra desigualdades da sociedade, e palco da conquista de
mudanças históricas. O autor interpreta que este direito, da maneira como se constitui hoje em
dia, está majoritariamente confinado a uma minoria: “na maioria dos casos na mão de uma
pequena elite política e econômica cuja posição lhes permite moldar a cidade cada vez mais de
acordo com seus interesses e desejos particulares37” (HARVEY, 2012, p. 24). Harvey enfatiza
que, para servir de resistência a este domínio, há uma necessidade de se ocupar, com corpos, o
espaço público para que se torne uma arena política (mas é necessário saber pelo que se luta).
Recentemente se presenciou protestos tomando conta das ruas em cidades do Brasil,
evidenciando o papel dos espaços públicos como lócus de lutas e de transformações políticas,
e o descontentamento da população (MARICATO et al., 2013). Sob o coro de “vem pra (sic)
rua”, as manifestações de 2013 partiram de movimentos a favor do passe livre e contra o
aumento do preço do transporte público, aos quais se uniram outras reivindicações, como (i)
despesas do governo nas obras da Copa 2014, frente à; (ii) precariedade de serviços públicos
básicos para a população; (iii) remoções e despejos para a Copa; (iv) denúncias de corrupção.
A Copa das Confederações (junho, 2013) foi marcada por demonstrações públicas tomando
partido da mídia (nacional e internacional) presente nesses espaços. Controvérsias foram
geradas pela resposta repressiva dada a estes movimentos, criando uma arena de discussão
através de registros compartilhados em redes sociais da internet, como meio de comunicação
alternativa à mídia tradicional. As manifestações de 2013 se transformaram, quase sumiram à
época da Copa 2014 e mais recentemente, focaram as eleições presidenciais. Mesmo assim, no
contexto desta discussão, os protestos nas cidades apontam para: (i) um descontentamento da
sociedade com aspectos políticos, econômicos e sociais; (ii) a importância do espaço público,
como o lugar onde as coisas acontecem, de maneira que os protestos se deram em espaços de

Do original em inglês: “in most cases in the hands of a small political and economic elite who are in a position
to shape the city more and more after their own particular needs and heart’s desire.”
37
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maior visibilidade; (iii) a mobilização viabilizada, principalmente, por comunicações via
internet.
Estes aspectos reforçam os raciocínios expostos por Castells (2009) e Mitchell (1996) também
no Brasil, de que as transformações tecnológicas não eliminam nem diminuem a importância
do lugar físico e da cidade, mas transformam como usamos a cidade.
As interpretações de fluxos, do mundo digital e do mundo real, alinham-se às interpretações da
cidade enquanto redes e sistemas, em que qualquer alteração em uma parte do sistema altera o
sistema como um todo, bem como todas as relações entre as partes, e todas as partes do sistema,
considerando inter-relações entre variáveis em escalas diversas, de modo que “tudo está
relacionado a tudo o mais, mas coisas próximas estão mais relacionadas que coisas distantes38”
(TOBLER, 1970, p. 236). O princípio de Tobler fundamenta análises espaciais, usado como
conceito base para analisar o crescimento e dinâmicas urbanas de naturezas diversas (p.ex.
culturais, sociais e econômicas).
Michael Batty (2013), atingindo grandes escalas de análise, interpreta a cidade ou um grupo de
cidades, como redes a partir das quais localizações emergem naturalmente, enfatizando como
desafio atual compreender manifestações físicas e sociais “no tratamento de sistemas de cidades
e de cidades enquanto sistemas” (BATTY, 2013, p. XVIII). O autor destaca o papel do uso de
tecnologias de visualização e análise (como georreferenciamento), possibilitando relacionar
diversas variáveis e entender melhor essas manifestações e inter-relações. Estes estudos se
alinham à teoria da complexidade, como os desenvolvidos no Centre for Advanced Spatial
Analysis39 (CASA, UCL) “(...) nós começamos a pensar em cidades como padrões de fluxos,
redes de relações, dizendo respeito tanto a movimentos físico-materiais quanto etéreos40”
(BATTY, 2013, p. 9). Alinha-se à interpretação de um espaço de fluxos ligado ao de lugares na
cidade, de Castells.
No começo do século passado integrantes da Escola de Chicago, Robert Park, Ernest Burgess
e Roderick McKenzie buscaram explicar tendências de crescimento da cidade através de
sistemas, estudando e descrevendo esquemas de fluxos e localização de atividades (PARK;

38

Do original em inglês: Everything is related to everything else, but near things are more related than distant
things.
39 http://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa
40 Do original em inglês: “(...) we begin to think of cities as patterns of flows, of networks of relations, pertaining
to both physical-material as well as ethereal movements.”
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BURGESS; MCKENZIE, 198441). Burgess interpretou as dinâmicas de expansão da cidade
como um “laboratório vivo”; criou diagramas para ilustrar o crescimento da cidade por uma
série de círculos concêntricos, correspondendo a zonas onde localizam determinadas funções
da cidade, compondo áreas diferenciadas (BURGESS, 1984), Figura 7. O esquema de Burgess
serviu de base para o esquema ilustrativo das dinâmicas de expansão de cidades brasileiras por
Flávio Villaça (2001), que mostra a localização do Centro Principal e de subcentros, e a
tendência de expansão linear das camadas de mais alta renda (Figura 8). Estas dinâmicas têm
ajudado a explicar o processo de esvaziamento do centro antigo, um fenômeno que parece se
repetir em cidades de economias em desenvolvimento.
Figura 7 - Esquema de crescimento da
cidade de Burgess.

Fonte: BURGESS, 1984, p. 51;

Figura 8 - Alternativas de expansão metropolitana de Villaça.
(a) assemelhando-se às cidades em desenvolvimento, com
maiores desigualdades sociais; (b) países desenvolvidos.

Fonte: VILLAÇA, 2001, p. 340.

O processo de “esvaziamento” do centro antigo é investigado entre as áreas
metropolitanas brasileiras estudadas. Este processo se refere, principalmente, à
escolha de novas áreas pelas classes mais abastadas e o deslocamento de determinados
equipamentos do centro para estas novas zonas, nas quais “os atrativos do sítio natural
e as necessidades e condições de deslocamento (acessibilidade ao centro) foram e
continuam sendo os principais fatores que determinam a localização e a direção de
crescimento das camadas de mais alta renda” (VILLAÇA, 2001, p. 188).

Como mencionado, o raciocínio se alinha à tendência de crescimento e de localização de classes
diferentes também em Natal, identificado por Carmo (2014), entre as Zonas Norte e Oeste, mais
pobre, e as Zona Leste e Sul, em que se concentram as camadas de mais alta renda, que se

41

Primeira edição em 1925.
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apropriam, também, de níveis mais elevados de acessibilidade definindo o que o autor chamou
de “forma do privilégio” (Figura 3).
Christopher Alexander (1965) em seu artigo seminal ‘a cidade não é uma árvore’ criticou o
planejamento separado em funções específicas e a distribuição da circulação na cidade do
planejamento urbano moderno (cidades artificiais). O autor aponta que a circulação da cidade
não deve ser pensada como um sistema organizado a partir de uma estrutura simples, à primeira
vista mais “ordenada”, como a de uma árvore. Alexander defende que os movimentos reais de
pessoas na cidade são mais complexos, pois as pessoas tendem a tirar proveito de uma mesma
rota para desenvolverem mais funções, aproveitando uma viagem para muitas ações. Uma
estrutura assemelhando-se a uma “semi-trama” ou “semi-treliça” (semi-lattice) seria um
modelo urbano mais apropriado (“cidades naturais”), em que elementos do sistema, ou partes
de elementos do sistema, se sobrepõem, permitindo que se tracem rotas alternativas entre
lugares.
Richard Sennet (2006, 2008) aborda o urbanismo e a esfera pública apresentando um
contraponto entre sistemas abertos e fechados. Um sistema fechado significa um sistema em
equilíbrio harmonioso, e um sistema aberto como um sistema em evolução instável. O autor
considera usos e as atividades desenvolvidas no espaço público como o aspecto mais importante
da esfera pública, e, neste contexto, critica projetos pensados como sistemas fechados por serem
excessivamente limitados, restritivos e estagnados. A esfera pública deve ser pensada como um
sistema aberto, com possibilidades de expansão, e como um processo.
A visão sistêmica é uma maneira de proceder na investigação de dinâmicas na cidade, pensadas
aqui enquanto problemas em complexidade organizada (cf JACOBS, 1992), e se alinha à nossa
interpretação da arquitetura e da sociedade como inter-relacionados.
A noção das partes inter-relacionadas da cidade, de fluxos e lugares como associados
(CASTELLS, 1999b), alinha-se à interpretação da configuração espacial como promotora de
campos prováveis de movimentos e, portanto, de potenciais distintos de acessibilidade
(HILLIER, 1996), de acordo com a Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON,
1984), formando uma estrutura que carrega em si informações de naturezas sociais, culturais e
econômicas (HILLIER, 2009), aprofundado no tópico Configuração Espacial.
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Arquitetura em sentido amplo

A arquitetura é abordada em sentido amplo incorporando e relacionando entre si a configuração
do espaço (o vazio, o oco) e o conjunto construído (cheio, as massas) nas praias.
Esta tese destaca aspectos mais quantificáveis dos lugares físicos para comparação entre as
praias (conforme prosseguimento da tese, capítulos 3 e 4), ainda alinha-se à interpretação (mais
abrangente), da arquitetura de Holanda, como “(...) todo e qualquer lugar produzido ou
apropriado pelos humanos é objeto de atenção da arquitetura mediante um olhar disciplinado –
olhar autodelimitado, que pressupõe um foco.” (HOLANDA, 2013, p.40, grifo no original).
A divisão ‘tradicional’ ou ‘usual’ entre Arquitetura e Urbanismo é interpretada como
problemática, e tem mais a ver com escalas de análise; entende-se que esta dissociação é
maléfica por dissociar o olhar do edifício do da cidade, interpretados como indissociáveis; é no
ponto de contato do edifício com a cidade que se vale boa parte da ‘vida’ de cidade
(aprofundado no próximo tópico).
Ademais, também não distinguimos projetos urbanos e/ou edifícios planejados de
assentamentos não projetados, comumente referidos como informais. Considera-se que o foco
exclusivo em edifícios ou assentamentos projetados exclui do estudo grande parte dos espaços
onde a sociedade se realiza. As distinções entre “cidades planejadas ou espontâneas” ou entre
“assentamentos legais ou favelas” de projetos e planos se referem à natureza da gerência de
sua produção e não às suas intencionalidades (KOHLSDORF, 1996, p. 18). As distinções
mencionadas são pensadas pela ótica do planejamento, no entanto “o que faz as ações serem
humanas é o fato de conterem uma estratégia de atendimento a objetivos conscientes.
Atentamos para a necessidade de se pensar em espaços que resultam de ideias ‘com as quais’
pensamos e não somente ideias ‘sobre as quais pensamos’” (cf. HILLIER; VAUGHAN, 2007),
de se usar o espaço em sentido amplo, “Portanto, é arquitetônico qualquer espaço
intencionalmente produzido, e toda construção social é, efetivamente, projetada.”
(KOHLSDORF, 1996, p. 18, grifo nosso).
Existem intenções, de naturezas sociais, espaciais, culturais, estéticas, etc., mesmo que estas
não sejam anunciadas ou enunciadas, em todos os espaços em que a sociedade se realiza; “(...)
não há sentido em distinguir a cidade entre intencional ou produto do acaso. Qualquer espaço
socialmente produzido é, por definição, projetado. A simples decisão em ocupá-lo implica uma
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pré-figuração que significa planejamento.” (MEDEIROS; HOLANDA; BARROS, 2011, p.
16).
O campo de pesquisa da arquitetura reúne toda a noção de intencionalidade e é qualquer espaço
em que se realiza a sociedade (cf HOLANDA, 2002, 2013; KOHLSDORF, 1996) inclusive o
sítio natural, e a praia, como uma humanização particular do espaço, como Holanda destaca em
dois momentos.
Decerto, você estranharia a expressão “a arquitetura desta praia”. Mas ela é um lugar
onde passeamos, encontramos amigos, praticamos esportes ou apenas olhamos o mar,
usufruímos os alísios, sentimos calor ou frio, impressionamo-nos por sua beleza e
guardamo-la como algo memorável. (HOLANDA, 2013, p. 37)

O fato de ser passível de estudo a partir de um olhar arquitetônico se deve justamente pelo uso,
pela apropriação pelos humanos, e, assim, características físicas, de fundo, ou arquitetura influi,
facilitando, ou dificultando certos usos.
Uma praia torna-se espaço arquitetônico - isto é, um espaço com o qual o homem
estabelece uma certa família de relacionamentos - a partir do momento em que ela não
é apenas um lugar no qual tartarugas põem ovos, mas um lugar utilizado por pessoas,
presentes na praia, ou simplesmente observando-a de um ponto distante (HOLANDA,
2002, p. 72)

Mesmo que não nos aprofundemos na comparação de valores estéticos do ambiente natural das
praias, seus espaços de fruição, as areias - que variam em tamanho e dimensão ao sabor das
marés e luas - e os calçadões à sua frente, são a base na qual se realiza a sociedade que
investigamos. Esta tese relaciona a sociedade com características arquitetônicas na frente de
orla, como podem facilitar ou dificultar fluxos para pedestres, entre “o outro lado da rua” o
calçadão e a areia e como as praias se inserem no entorno e na cidade como um todo, que
caracteriza modos de chegar às praias.
Neste raciocínio, mesmo que não ‘situados na praia’, seguimos apresentando estudos que
abordam efeitos sociais da arquitetura, buscando características que contribuam para maior
vitalidade urbana, primeiramente focando no conjunto construído (o cheio) e depois na
configuração espacial (o vazio), alinhados à teoria da Lógica Social do Espaço. Ao final de cada
tópico, atributos dos referenciais foram destacados para comparar arquiteturas que promovam
mais vitalidade urbana entre as praias (e entre pontos das praias).
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2.2.2 Conjunto construído

Neste tópico se discorre sobre referências que relacionam conjunto construído com sociedade.
Alguns aspectos também referenciam características da configuração espacial, que serão
aprofundadas na próxima sessão, a maioria dos estudos alinhados à Lógica Social do Espaço
(ou Sintaxe do Espaço).
Trabalhos que investigam implicações da forma do espaço na vida urbana tiveram maior vulto
a partir dos anos 1960, ensejados por críticas ao movimento moderno. Kevin Lynch (199742)
relacionou a percepção da forma urbana com a localização de elementos no espaço,
estabelecendo cinco elementos principais na cidade como auxiliando na orientabilidade do
público: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Neste sentido atributos naturais foram
destacados como tendo fortes atributos de orientabilidade na cidade, por exemplo, em Natal, o
Morro do Careca em Ponta Negra é um limite e um marco de Ponta Negra.
Jan Gehl (201143) direcionou a atenção para a vida local, de pessoas e pedestres usando os
espaços vazios entre as edificações, examinando o relacionamento entre padrões de uso do
espaço (principalmente das atividades ao ar livre) e as propriedades espaciais do ambiente
físico.
Phillipe Panerai (200644) definiu elementos para o estudo da morfologia urbana, como, frações
e tecidos urbanos, vias, parcelas, edificações e tipologias edilícias, destacando que a análise da
morfologia urbana é importante porque se relaciona à sociedade, enfocando a paisagem e da
visibilidade nas experiências da cidade. Mesmo que se mencione a morfologia urbana como
importante, Panerai não tece claramente consequências de ordem prática, e assim também não
direciona esta definição em resposta a questões de pesquisa.
Jane Jacobs (199245) interpretou a vitalidade de cidades focando nas interações sociais (em
quantidade e qualidade) que acontecem na cidade, e se retroalimentam: a intensidade de usos e
diversidade social nas calçadas e ruas são qualidades imprescindíveis para uma maior vida
urbana, fortalecendo o senso de comunidade, e vigilância natural (“olhos na rua”). Tendo como

42

Primeira edição em 1960.
Primeira edição, em dinamarquês, em 1971. Primeira edição em inglês em 1987.
44 Primeira edição em 1999.
45 Primeira edição de 1961.
43
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insumo da obra as consequências negativas (à vida urbana) que observava em muitos projetos
que estavam sendo postos em prática nos anos 1950 nos EUA, Jacobs descreveu consequências
negativas destes projetos (uma crítica aberta ao modernismo), e, ademais, descreveu condições,
que ajudam a promover maior vida urbana. No decorrer do livro a autora descreve quatro
condições essenciais para promover maior vida urbana:
(i)

Usos principais combinados, para garantir certa quantidade de pessoas nas ruas em
diversos horário do dia;

(ii)

Necessidade de quadras curtas, para que se tenham muitas oportunidades de virar
esquinas e combinar caminhos diferentes (maior capilaridade);

(iii)

A importância de se ter prédios antigos, combinando edifícios com idades e estados
de conservação variados, de modo que possivelmente também variem no seu campo
econômico e função;

(iv)

Apresentar uma concentração de atividades, de maneira que certa densidade é vista
como positiva, pois permite maior intensidade de usos, e assim contribui para
florescimento da diversidade.

A autora atenta para a necessidade de entender as cidades como sistemas urbanos complexos
<<um problema em complexidade organizada>>, e que diversos fatores, em conjunto,
promovem cenários ideais. Alinhado a este pensamento, comparamos aspectos de ordem
arquitetônica apontados na literatura como promovendo (ou dificultando) cenários de vida
urbana (e comparando entre as praias de estudo). Dentre as condições essenciais descritas por
Jane Jacobs, sublinhamos aspectos que se relacionam a variáveis arquitetônicas, nosso foco.
Trabalhos recentes amparados por resultados de pesquisas de campo têm advogado que
atributos de maior diversidade social e/ou de vigilância natural, como aqueles apregoados por
Jane Jacobs, promovem uma maior qualidade de vida e de vida urbana (MARCUS; LEGEBY,
2012; TRAUNMUELLER; QUATTRONE; CAPRA, 2014). Os aspectos destacados por Jane
Jacobs como promotores de cenários de maior vitalidade urbana caracterizaram espaços, por
exemplo: (i) com maior diversidade de atores, como visitantes e moradores (LEGEBY, 2013;
MARCUS; LEGEBY, 2012); (ii) com uma menor proporção de crimes por pessoas
(TRAUNMUELLER; QUATTRONE; CAPRA, 2014).
Características da arquitetura foram interpretadas como impactando na vida social de maneira
positiva ou negativa, dentre relações mais ideais se enquadram no termo urbanidade, este
conceito se refere à qualidade de lugares com maior diversidade social e vitalidade urbana,
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facilitadores de atitudes de maior tolerância e cordialidade, compondo cenários mais
democráticos (AGUIAR; NETTO, 2012; HOLANDA, 2011, 2002; TENORIO, 2012); cenários
de maior urbanidade tendem a se desenvolver em espaços com determinadas características
(HOLANDA, 2002).
Frederico de Holanda (2002) comparou, e encontrou relações, entre padrões espaciais e vida
social de diferentes sociedades no decorrer da história, definindo duas situações paradigmáticas
(formalidade e urbanidade). Sociedades firmadas por fortes relações espaciais foram
relacionadas com o paradigma da urbanidade, e desenvolveram-se em assentamentos marcados
por uma arquitetura com “espaços públicos bem definidos, forte contiguidade entre edifícios,
frágeis fronteiras entre espaço interno e externo, continuidade e alta densidade” (HOLANDA,
2010a, p. 1). O paradigma da formalidade se refere a sociedades com mais relações transpaciais,
maior hierarquia de funções, desenvolvendo-se em assentamentos caracterizados por uma
arquitetura com a maximização do espaço aberto sobre a área total do assentamento; com
poucas entradas por espaço convexo, maximizando os espaços cegos46, baixos níveis de
inteligibilidade e sistemas ou muito rasos47 ou muito profundos48 e núcleos integradores que não
irrigam o sistema como um todo (HOLANDA, 2002, p. 126). Sociedades marcadas pela
formalidade têm maior hierarquia social, rígidas separações de funções e papéis sociais bem
definidos. Ao contrário, no paradigma da urbanidade as funções sociais não são tão rigidamente
separadas e envolvem maior negociação de papéis, e dependem mais do espaço, “Se pudermos
mostras que a urbanidade envolve intensa participação na vida secular, livre manifestação de
diferenças e de sua negociação, não será difícil identificar urbanidade com os valores mais caros
à sociedade democrática” (HOLANDA, 2002, p. 130). A classificação de Holanda entre
formalidade e urbanidade se relaciona à classificação de Bill Hillier (1996) entre cidades
simbólicas e cidades instrumentais, respectivamente.
Estes paradigmas são formulações teóricas que definem polos opostos, que muitas vezes se
manifestam simultaneamente nas cidades, apresentando áreas com características de maior
formalidade e outras de maior urbanidade.

46

Espaços delimitados por limites sem janelas ou portas, ou seja, muros cegos ou opacos.
Malhas de ruas que envolvem poucas mudanças de níveis, ou de direção, ao qual voltaremos na próxima seção
“configuração espacial”.
48 Malhas de ruas que envolvem muitas mudanças de níveis, ou de direção ao qual voltaremos na próxima seção
“configuração espacial”.
47
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Não é difícil encontrarmos casos em que espaços bem constituídos (urbanidade)
existem simultaneamente com uma estrutura axial extremamente profunda
(formalidade), ou casos em que existam muitos espaços cegos (formalidade), mas o
espaço convexo médio é pequeno (urbanidade); e assim por diante. (HOLANDA,
2002, p. 127)

Estudos de Lars Markus e Ann Legeby na Suécia articulam o conceito de capital social ao de
capital espacial (LEGEBY, 2013; MARCUS, 2007, 2010; MARCUS; LEGEBY, 2012). Capital
espacial é representado pela promoção de campos de copresença com maior diversidade social
(p.ex. entre moradores e visitantes). Neste sentido é possível medir variações na urbanidade.
Urbanidade, socialmente e espacialmente, é constituída primeiramente por uma
elevada acessibilidade e elevada diversidade. (...) De acordo com a teoria de capital
espacial, a forma urbana gera variações em acessibilidade e diversidade, que são
possíveis de medir, enquanto, por sua vez, é possível medir variações na urbanidade
como uma categoria sócio-espacial.49 (MARCUS, 2010, p. 32 grifo nosso)

A acessibilidade se refere principalmente à acessibilidade topológica (alinhando-se à Lógica
Social do Espaço, que será aprofundado no próximo tópico), que mostraram se relacionar bem
com o movimento de pedestres em áreas urbanas de Stockholm. À análise de urbanidade é
relacionada a esferas de maior capital espacial, e foi caracterizada por arquiteturas com maior
densidade de construções por terreno e diversidade de usos do solo, e acessíveis considerando
medidas de acessibilidade global e local (MARCUS, 2010).
A diversidade de usos do solo é recorrentemente indicada como promotor, ou mesmo
indicador de maior vitalidade urbana, e será investigada para o conjunto construído do entorno
das praias.
Oscar Newman cita medidas opostas das apresentadas como fomentando vitalidade urbana e
urbanidade, para a prevenção de crimes na cidade pelo projeto urbano (NEWMAN, 1972,
1996), dentre outros aspectos, a criação de espaços defensáveis (defensible spaces), com clara
delimitação dos usuários para cada espaço, e separação rígida entre espaço público e privado.
Estas medidas seriam tomadas objetivando criar territorialidades, o que permitiria que grupos
tivessem maior controle de certos espaços e, assim, os defendessem, p.ex. vigiando a entrada
de estranhos na área. Newman interpreta a diversidade na cidade como maléfica, pois fornece
o anonimato necessário para que se cometam mais crimes.

Do original em inglês: “Urbanity, both socially and spatially, primarily is constituted by high accessibility and
high diversity. (…) According to the theory of spatial capital, urban form generates variations in spatial
accessibility and diversity, which are possible to measure, whereby, in turn, it is possible to measure variations in
urbanity as a socio-spatial category.”
49
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Mesmo que o raciocínio de espaços defensáveis de Newman tenha sido apontado como
maléfica para a vida urbana, conforme estudos apresentados até aqui, intervenções recentes têm
continuamente posto em prática estas lógicas, como pela construção de grandes condomínios
fechados, com extensos e altos muros (como as práticas de segregação citadas anteriormente),
separando rigidamente espaços públicos e espaços privados. Ao ocupar grandes terrenos,
interrompem fluxos e aumentam deslocamentos na cidade.
O conceito de Desurbanismo é descrito por Bill Hillier (1996) como a quebra da relação entre
edificações e espaços públicos, e a quebra de interfaces entre habitantes e estranhos, situação
criada por práticas que se direcionam na contramão da maior espontaneidade gerada pelo efeito
multiplicador do espaço, de espaços com maior urbanidade. Algumas atitudes do planejamento
urbano têm dificultado encontros mais espontâneos na cidade, que fomentariam situações de
maior urbanidade. Estas ações podem ser interpretadas como uma fragmentação planejada, ao
baixar densidades e criar enclaves que restringem o movimento urbano, como apontado por
Hillier: “diminuindo densidades sempre que possível, quebrando a continuidade urbana em
enclaves bem-definidos e especializados, reduzindo a escala espacial, separando e restringindo
movimento urbano50” (HILLIER, 1996, p. 134).
A construção de espaços com rígida separação entre esferas públicas e privadas, pela construção
de muros altos pela iniciativa privada foi descrito em Natal por Lucas Figueiredo (2012).
Figueiredo destacou a prioridade dada ao veículo particular em detrimento do transporte público
e de pedestres, no planejamento urbano e de trânsito no Brasil, prejudicam a vida urbana, ao
dificultar o movimento na cidade e interfaces entre públicos em situações de usos mais
espontâneas na cidade.
Tipos de Edificações e de ocupações do solo direcionados para o turismo em Natal também
foram marcados por “condomínios fechados resorts, flats, ‘condhotéis’ entre outros. Estes
espaços disputam com populações locais as qualidades ambientais de cada localidade,
contribuem para segmentação e segregação espacial” (FERREIRA; SILVA, 2008, p. 461).

Do original em inglês: “lowering densities wherever possible, breaking up urban continuity into well-defined
and specialised enclaves, reducing spatial scale, separating and restricting urban movement (...)”
50
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Estas práticas fomentam o Desurbanismo, e são comumente postas em prática em Natal
principalmente em áreas tidas como ‘privilegiadas’ da cidade (FIGUEIREDO, 2012). Se a
cidade serviria para juntar ideias e pessoas, o desurbanismo promove o contrário.
Em São Francisco (EUA), Donald Appleyard e Mark Lintell (1969) abordaram a percepção de
residentes em ruas com diferentes dimensões de leitos carroçáveis e intensidades de tráfico, e
ilustraram problemas advindos das práticas de planejamento da cidade que priorizam o trânsito
veicular. Appleyard e Lintell categorizaram as vias como apresentando trânsito leve, moderado
e pesado, com leitos carroçáveis variando, respectivamente, de menores até maiores. As
variações das vias foram comparadas com a quantidade e a qualidade de interações sociais
acontecendo nas comunidades das vizinhanças. Interações entre os dois lados da via foram
dificultadas à medida que o calibre da via e a intensidade de tráfego aumentavam (Figura 9).
A comparação da quantidade e qualidade das interações sociais é ilustrada na Figura 9, em vias
com trânsito leve, moderado e pesado. Por exemplo, no primeiro exemplo da figura, com tráfico
leve, existem mais interações dos dois lados da rua, e falas dos moradores mostram que estes
estabelecem mais vínculos com o lugar, de maneira positiva, com discursos como “sinto que é
meu lar, existem pessoas afetuosas nesta rua. Eu não me sinto sozinho”51. No outro extremo (o
terceiro exemplo), na rua com maior dimensão do leito carroçável e de tráfico mais intenso, a
quantidade de interações sociais dos dois lados da rua diminui, e apresenta-se discursos como
“Pessoas têm medo de ir para a rua por causa do tráfego”52.
O senso de comunidade e de coesão entre os dois lados da via se enfraqueceu, passando de um
senso de familiaridade para um de estranhamento, vulnerabilidade e medo. Este cenário também
foi descrito em Londres, como um efeito de barreira que o trânsito veicular pesado exerce em
determinadas vias, quebrando e secionando a vida local (ANCIAES et al., 2014). Os estudos
sublinham que estes efeitos, na vida local e no trânsito de pessoas, tende a não ser considerado
em políticas de trânsito, geralmente focadas no transporte veicular.
A continuidade entre espaços é importante para uma maior qualidade da vida urbana local e
do senso de comunidade, e nas praias será comparada para as frentes de orla, entre a rua, o
calçadão e a areia.

51
52

Do original em inglês: “I feel it’s home. There are warm people on this street. I don’t feel alone.”
Do original em inglês: “People are afraid to go into the street because of the traffic.”
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Figura 9 - Ilustração de Appleyard & Lintell (1969) mostrando mudanças em interações sociais e conjuntos
construídos de acordo com variações de tráfico em vias.

Fonte: APPLEYARD; LINTELL, 1969, p. 5;

No Rio de Janeiro a configuração espacial, tipologias edilícias e vitalidade urbana foram
relacionadas entre si, à procura de efeitos sociais da morfologia arquitetônica (NETTO,
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VARGAS & SABOYA, 2012). O principal atributo social calculado foi a movimentação de
pedestres. Em relação a características do conjunto construído, o estudo concluiu que lotes
abertos, com comércios e serviços, maior densidade de janelas, continuidade de fachadas foram
positivos; enquanto muros, uso exclusivo residencial, afastamentos lateral e frontal impactaram
negativamente na vida urbana.
Valéria Ferraz (2008) mapeou tipos de usos do solo e interfaces entre espaços públicos e
privados (à noite e de dia) no bairro da Ribeira, em Natal, espaços com usos não ativos e com
fracas interfaces (e mais espaços cegos) foram lugares onde as pessoas sentem maior
vulnerabilidade (“mapeando esquisitices”).
Gabriela Tenório (2012) revisou diretrizes expostas na literatura como ideais para promover
maior vida urbana, e criou uma base metodológica identificando características que promovem
ou dificultam cenários de maior urbanidade. A autora aplicou esta metodologia para espaços
públicos do eixo monumental de Brasília. Dentre atributos de maior urbanidade, incluiu (i) em
relação aos usos: - quantidade de pessoas (passando e ficando); - variedade de pessoas,
incluindo equilíbrio entre gêneros, variedade e distribuição de faixas etárias, mistura de classes
sociais; - atividades acontecendo no espaço; (ii) em relação a características do espaço público:
- baixo percentual de espaço livre; - espaços bem integrados (global e localmente); - a
existência de uma variedade de atividades (usos do solo), variedade e densidade de habitações;
- clareza de limites; - variedade de tipos edilícios; - existência de muitas portas e janelas,
correspondendo a elevados níveis de interface entre espaços públicos e privados. (iii) em
relação a aspectos de mobilidade; - acessibilidade física; - e existência de atividades no entorno
que funcionam como magnetos. Sublinhamos aspectos investigados nesta tese.
Estudos encontraram relações entre características espaciais e vitalidade urbana, expressada por
usos intensos por públicos variados em horários diversos (PAULA, 2010; VAN NES; LÓPEZ,
2007), como espaços mais interligados visualmente ao entorno urbano e aos eixos de
movimento da cidade. Em escalas locais, lugares com interfaces mais fortes entre espaços
públicos e privados (com poucos espaços cegos53), mostraram terem mais vida nas ruas, usos
mais intensos e diversos, em horários variados (PALAIOLOGOU; VAUGHAN, 2012; VAN
NES, 2009; VAN NES; LÓPEZ, 2007).

53

São espaços que não permitem comunicação entre os espaços, como o formado por muros elevados.

82

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

No geral, estudos arquitetura-sociedade que abordam características da configuração espacial
(vazios) e do conjunto construído (cheios), destacam a importância da articulação entre
visibilidade e acessibilidade dos espaços para maior vitalidade urbana (ver próximo tópico).
Dentre atributos do conjunto construído do repertório contribuindo para cenários de maior
vitalidade urbana, destacamos os seguintes (Quadro 2), que serão comparados entre as praias:
a diversidade de usos do solo e de verticalização dos entornos das praias, níveis de interface
entre espaços públicos e privados e de continuidade entre rua-calçadão-areia nas frentes
de orla.
Quadro 2 - Síntese atributos conjunto construído e referências.

ESTUDOS DE
REFERÊNCIA
DIVERSIDADE
Usos do solo (para
Animação, funções,
- JACOBS, 1992;
USOS DO SOLO E visitantes e moradores) e pessoas, frequências e
- MARCUS, 2010;
VERTICALIZAÇÃO de gabaritos (quantidades horários de visitas diversos - NETTO, VARGAS &
de pavimentos das
que se complementam.
SABOYA, 2012;
edificações).
INTERFACES
Tipos de barreiras e
Interação física e visual
- JACOBS, 1992; PÚBLICOpermeabilidades entre
entre diferentes pessoas e MELLO, 2008; PRIVADO
espaços públicos e
atividades, contribuindo
HOLANDA, 2002; - VAN
espaços privados.
para cenários de maior
NES & LÓPEZ, 2007; vigilância natural.
PAULA, 2010; - NETTO,
VARGAS & SABOYA,
2012;
CONTINUIDADE Facilidade de
Sensação de segurança
- APPLEYARD &
RUA-CALÇADÃO- movimentação para
para pedestres; interação; LINTELL, 1969;
AREIA
pedestres (permeabilidade vida local e de visitantes. - ANCIAES et al., 2014;
entre espaços próximos).
ATRIBUTO

MEDIDAS

O QUE SUGERE

Fonte: elaborado pela autora.
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2.2.3 Configuração Espacial

É sempre bom lembrar
Que um copo vazio
Está cheio de ar
(Gilberto Gil /Chico Buarque, 197454)
O espaço é como o ar que se respira. Sabemos que sem ar morreremos, mas não
vemos nem sentimos a atmosfera que nos nutre de força e vida. Para sentir o ar é
preciso situar-se, meter-se numa perspectiva.
(DAMATTA, 1997, p. 27)

A configuração espacial foca os vazios, ou permeabilidades - onde a vida acontece - através da
ideia de rede, sistema ou configuração, em que as partes se relacionam, formando um campo
de possibilidades e restrições - configurado por limites (HOLANDA, 2002, 2013).
Nos anos 1970 um grupo de pesquisadores da Bartlett, UCL (University College London),
capitaneados por Bill Hillier e Julienne Hanson, desenvolveu a teoria da Lógica Social do
Espaço55 ou Sintaxe do Espaço (SE), que se desenvolveu buscando medir e clarificar estruturas
espaciais, e encontrar relações com a sociedade. Tem consistentemente se ampliado e
fortalecido como campo disciplinar, passível de ser aliado a outros campos de investigação.
O livro The Social Logic of Space (HILLIER; HANSON, 1984) marcou o estabelecimento da
SE como uma teoria, descrevendo como processos sociais têm uma natureza espacial intrínseca.
Defende-se que a configuração (ou a organização, ou a forma), do espaço, carrega em si
informação cultural, e que é possível investigar relações entre Espaço e Sociedade.
Uma teoria social do espaço deveria primeiramente dar conta das relações que são
encontradas em diferentes circunstâncias entre dois tipos de sociedade – isto é, a
organização de pessoas no espaço e a organização do espaço em si – e em segundo
lugar mostraria como ambos são produto das maneiras pelas quais uma sociedade
funciona e se reproduz.56 (HILLIER; HANSON, 1984, p. 29)

Uma teoria social do espaço, portanto, abarca a organização das pessoas no espaço e da
organização do espaço em si. O livro apresenta exemplos de assentamentos de sociedades com

Trecho da música “Copo Vazio” do álbum “Sinal Fechado” do Chico Buarque, letra composta por Gilberto Gil.
Sítio eletrônico Oficial (i) acadêmico: http://www.spacesyntax.net/; (ii) de escritórios de consultoria:
http://www.spacesyntax.com/;
56 Do original em inglês: “A social theory of space would account first for the relations that are found in different
circumstances between the two types of societies – that is, the arrangement of people in space and the arrangement
of space itself – and second it would show how both were a product of the ways in which a society worked and
reproduced itself.”
54
55
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culturas e comportamentos diversos, mostrando o espaço como reflexo e protagonista de
processos sociais; assim dinâmicas de diferentes sociedades podem ser lidas e/ou interpretadas
pela organização do espaço em si.
Os estudos partem da premissa que a cidade física e a cidade social são intrínsecas, dois lados
da mesma moeda (VAUGHAN, 2007), investigando a distribuição de tipos de usos e/ou grupos
sociais na cidade, e de lógicas espaciais que possam encorajar campos de copresença e de
encontros em espaços públicos (HILLIER et al., 1987).
O foco é “a coisa vazia”: a interpretação de um mapa noli seria feita de maneira inversa: o foco
é o espaço entre as edificações - onde a vida acontece, por onde nos movemos, nos vemos, nos
encontramos - configurado por limites, que podem ajudar a unir ou apartar pessoas. A sociedade
é um conjunto de encontros e esquivanças configurado por barreiras e permeabilidades
(HOLANDA, 2002, 2010b). O sistema espacial é intrínseco à sociedade e assim “(...) a cidade
são duas coisas: uma grande coleção de edificações ligadas pelo espaço, e um sistema complexo
de atividade humana ligada por interações57” (HILLIER; VAUGHAN, 2007, p. 205).
Se nós definirmos relações espaciais como existindo quando existe qualquer tipo de
ligação – digamos adjacência ou permeabilidade – entre dois espaços, então
configuração existe quando relações entre dois espaços são modificadas de acordo
com como nós relacionamos um ou outro, ou ambos, a ao menos um outro espaço 58.
(HILLIER, 1996, p. 23- 24)

A configuração refere-se a como os espaços se relacionam em termos de permeabilidades, ou
seja, como podem ser conectados entre si, e de que maneira uma mudança em uma abertura, ou
em uma relação entre espaços, muda as relações deste espaço com os demais, bem como todas
as outras relações dos outros espaços entre si. A Figura 10 mostra duas edificações simples com
relações diferentes entre os espaços, e dos espaços “a” e “b” com o exterior. Apesar das
edificações se assemelharem, como nas dimensões dos ambientes, as relações entre os espaços
são distintas. No caso à esquerda é possível chegar com um passo aos demais espaços. Um
sistema raso é aquele em que são necessárias poucas (ou menos) mudanças de direção, i.e., é
possível chegar a todos os espaços com poucos passos (ou níveis topológicos, ou mudanças de

Do original em inglês: “(…) the city is two things: a large collection of buildings linked by space, and a complex
system of human activity linked by interaction.”
58 Do original em inglês: “Like the word ‘pattern’ (which we do not use because it implies more regularity than
we will find if we define spatial relations as existing when there is any type of link – say adjacency or permeability
– between two spaces, then configuration exists when relations between two spaces are changed according to how
we relate one or other, or both, to at least one other space.”
57

85

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

direção, ou níveis de profundidade59). Comparativamente entre estas duas organizações, o
sistema à direita é mais profundo, sendo necessário um ou dois passos para chegar aos demais.
A hierarquia dos espaços também é distinta, no exemplo à esquerda todos os espaços
apresentam a mesma hierarquia, no exemplo à direita o espaço “a” tem uma hierarquia maior
em relação aos demais, controlando todos os acessos.
Figura 10 - Relações configuracionais básicas

Fonte: Hanson, 1998, p.23;

A SE adota descrições da linguagem natural e matemática (HILLIER et al., 1976; HILLIER;
HANSON, 1984) para descrever o espaço e as relações entre espaços, e descrever
assentamentos e complexos arquitetônicos,. Espaços são analisados, principalmente, de
maneira topológica, isto é, a maneira como os espaços se conectam e se relacionam.
A teoria parte da interpretação do espaço relacionada a tipos de comportamento humano (Figura
11): as pessoas se movimentam em linhas, tendem a se encontrar e permanecem em espaços
convexos (ou “gordos”, arredondados), e campos de visões podem ser traçados a partir de um
ou mais de um ponto do espaço (HANSON, 1998). O espaço não é um pano de fundo para
ações, mas intrínseco a elas (HILLIER; VAUGHAN, 2007).
Figura 11 - Bases do comportamento humano no espaço, e das interpretações da SE.

Fonte: HILLIER; VAUGHAN, 2007, p. 209, trabalhado pela autora.

59

Refere-se ao processo de mover-se, mudar-se de um espaço para outro.
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Porque existe um limite no nível de complexidade que o cérebro humano consegue processar,
digerir ou lembrar, as pessoas tendem a escolher caminhos menos complexos para o seu uso.
As conexões entre espaços são pensadas a partir dos caminhos mais curtos, que compõem rotas
mais simples e menos labirínticas.
Então lá está você, esperando para atravessar a rua quando um carro para, um
passageiro estica a cabeça para fora e lhe pergunta o caminho para o banco mais
próximo. Acontece que existem duas rotas: um longo caminho seguindo uma via
principal, com uma única mudança de direção para a esquerda, e um caminho muito
mais curto que se contorce em diversas mudanças de direção ao longo de vias
secundárias. Qual deles você usaria? A resposta é a rota mais longa e simples. Tente
ensinar rotas com um número excessivo de mudanças de direção para a esquerda e
direita e os viajantes provavelmente terminarão perdidos. Talvez devido a nossos
cérebros se negarem a trabalhar com muita complexidade, os humanos preferem as
rotas mais fáceis àquelas que são mais labirínticas. (HAMER, 1999, p. 1)

As pessoas tendem a escolher caminhos menos complexos para o seu uso, mesmo que por vezes
este equivalha a um caminho métrico mais longo, de maneira que “caminhos mais curtos” na
SE são interpretados a partir de lugares mais rasos no sistema, i.e., a partir do qual se alcança
mais espaços do sistema com menos mudanças de direção no seu percurso (HAMER, 1999).
A Figura 12 mostra um exemplo (a) de malha de ruas e seus acessos a partir de certos espaços
em (b) e (c). Cada mudança de direção, ou passo topológico, ou nível de profundidade, a partir
do espaço destacado em preto é representado por uma gradação de cinza. A partir da via em
preto no exemplo (b) é possível alcançar todas as vias do sistema em até dois passos
topológicos; no exemplo (c) são necessários quatro passos topológicos para alcançar todas as
vias. O espaço destacado em (b) é mais raso, em relação ao sistema, que aquele em (c).
Figura 12 - Ilustração de uma malha de ruas.

Fonte: (HILLIER, 1999a, p. 174)

Interpreta-se que existe certo número de regras locais da configuração, que se combinam
gerando padrões globais (HILLIER et al., 1976); por outro lado um lugar na cidade também é
produto da sua localização no sistema como um todo e de dinâmicas globais (HILLIER, 1996).

87

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Uma estrutura urbana é entendida como um “conjunto de elementos urbanos cujas partes atuam
como funções umas das outras, apropriando-se dos conceitos sistêmicos ou estruturalistas”
(MEDEIROS, 2013b, p. 588). A análise da configuração espacial de uma estrutura urbana se
baseia em investigar como as partes do sistema se relacionam a partir de limites e
permeabilidades.
A malha urbana é interpretada como um mecanismo para gerar contatos (HILLIER, 1996),
como também um forte fator na promoção de diferentes tipos de usos na cidade, ao configurar
campos prováveis de movimento e de copresença (HILLIER et al., 1987; HILLIER; HANSON,
1984). O ciclo do movimento natural (cf HILLIER, 1996) se baseia no raciocínio de que a
configuração espacial promove um movimento na sua malha: ao configurar hierarquias de
acesso entre os espaços, determinados usos se localizam na trama para tirar proveito deste
movimento potencial, que por si exerce um efeito multiplicador, atraindo mais movimento,
realimentando o ciclo. Resultados de pesquisas relacionando a configuração espacial com
dinâmicas reais na cidade inferem que é possível saber muita coisa sobre o movimento humano
sem saber dos planos e intenções de cada pessoa (PENN, 2001).
O espaço configura um movimento potencial na malha urbana, mas outros elementos podem
interferir, como a existência de magnetos (MEDEIROS, 2006) - que são elementos que, apesar
de uma possível posição não privilegiada no sistema, atraem movimento, como portos,
aeroportos, hospitais, e, no nosso caso, o mar - ou os de ordem “semântica”, como modos de
vida ou a carga simbólica de um lugar.
O conjunto das vias mais acessíveis do sistema - por exemplo, as áreas da cidade onde se
concentram eixos com medidas 20% mais elevadas - representa o núcleo de integração, e tende
a coincidir com o centro ativo da cidade, concentrando as principais funções da cidade e as
maiores dinâmicas de movimento (HILLIER, 1999b), destacando o desafio e a necessidade de
se entender a centralidade enquanto um processo. Ademais, comparando núcleos de integração
de cidades, identifica que a partir do núcleo de integração da cidade tendem a partir vias radiais
alcançando e conectando áreas periféricas do sistema, assemelhando-se a uma “roda
deformada” (deformed wheel) (HILLIER, 1999a).
Julienne Hanson (1989) contrapõe a ideia de ordem e estrutura ao analisar a configuração da
City de Londres com as dos projetos apresentados após o incêndio de 1666. A noção de ordem
foi relacionada à ordem geométrica, visível a “voo de pássaro”, presente nos projetos
apresentados. Enquanto a noção de estrutura foi relacionada à como um sistema de espaços está
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interligado entre si, formando um todo coerente, analisado a partir de quem usa o espaço, e
caminha, ou rasteja, por ele. Hanson destaca que, enquanto a City “orgânica” pode parecer um
sistema “desordenado” (Figura 13), é um sistema bem estruturado, em que interagem e
convivem lógicas de movimento em escalas diferentes, dando lugar a vias com hierarquias
diferentes distribuídas pelo sistema, e próximos entre si (Figura 15), onde usos distintos se
localizam, e se beneficiam uns dos outros, se complementando. Por exemplo, de qualquer ponto
deste sistema, com duas mudanças de direção é possível atingir uma das vias principais de
distribuição do sistema (ver próximo tópico e vias em alaranjado-avermelhadas na Figura 15).
Em análise comparativa de cidades brasileiras e mundiais, Valério Medeiros (2013) destaca que
sistemas maiores tendem a ser menos integrados que sistemas menores, mas outros atributos
interferem neste desempenho, como tipo de conexões, ausência ou presença de eixos longos
ligando grandes partes do sistema e continuidade entre malhas. Neste raciocínio, Medeiros
descobriu que cidades brasileiras são especialmente fragmentadas; sistemas onde malhas
urbanas com diferentes direcionamentos que não se conectam bem umas às outras, com poucos
eixos de distribuição alcançando grandes partes do sistema, como uma colcha de retalhos.

Análise Sintática do Espaço e medidas

Análise Sintática do Espaço (ASE) é um conjunto de técnicas para representação,
processamento e análise da teoria da SE, que apresentamos focando nas técnicas e medidas
utilizadas nesta tese, para entendimento do nosso repertório de estudos, e da nossa investigação
da configuração espacial.
Para comparar a localização das praias na cidade e possíveis padrões de movimento e
copresença no entorno das praias, focamos nos espaços de movimento da cidade, que representa
os espaços continuamente acessíveis em linhas, ou eixos, de movimento, de maneira que, em
um sistema, as profundidades médias de cada linha em relação ao sistema variam e estabelecem
hierarquias de acesso. “Existem mudanças substanciais na profundidade média de linhas a partir
de todas as outras, e são estas diferenças que governam a influência da malha no movimento
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no sistema: em linhas gerais, quanto menor a profundidade para todas as outras linhas, mais
movimento, quanto maior a profundidade, menos.60” (HILLIER, 1996, p. 119).
O mapa axial é formado pelo conjunto da menor quantidade de linhas que alcançam o contínuo
acessível do assentamento, conectando todos os espaços, ou permeabilidades, interrompidos
por limites (ou barreiras). Na Figura 13 a imagem à esquerda enfatiza, em preto, o contínuo
acessível e, à direita, o conjunto da menor quantidade de linhas que percorrem e conectam todos
estes espaços. O mapa axial é desenhado sobre uma base61 de acordo com a definição de limites
e permeabilidades ao movimento no sistema.
O sistema de eixos é processado (no nosso caso no UCL Depthmap62), que calcula relações
topológicas entre os eixos, em relação (i) a um nível de profundidade; (ii) limitado a
determinados raios ou (iii) o sistema como um todo. Cada eixo se torna um nó no grafo, que
enfatiza as relações topológicas entre os espaços, e se visualizam as conexões (Figura 14).
Figura 13 - Sistema de espaços abertos (à esquerda) e mapa axial (à direita) da City de Londres.

Fonte: HILLIER, 1996, p. 117;
Figura 14 - Exemplo de um assentamento urbano fictício (a), o mapa de eixos com números nomeando os eixos
(b) o grafo mostrando as conexões dos eixos (c).

Fonte: JIANG, 2009, p. 824;

Do original em inglês: “There are substantial differences in the mean depth of lines from all others, and it is
these differences that govern the influence of the grid movement in the system: roughly, the less depth to all other
lines, the more movement, the more depth, the less.”
61 Em programas de georreferenciamento, (p.ex. QGIS) ou de desenho auxiliado por computador (p.ex. AutoCAD).
62 Desenvolvido por Alaisdair Turner, atualizado por Tasos Varoudis, no UCL, University College London. O
programa é de fonte aberta e disponível no sítio eletrônico: www.spacesyntax.net;
60
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As principais medidas da ASE processadas e analisadas no mapa axial são:
(i)

Conectividade: quantidade de eixos ao qual cada eixo se conecta (considerando
apenas um nível de profundidade).

(ii)

Acessibilidade topológica ou integração: relaciona-se à profundidade média do eixo
no sistema, o carro-chefe da análise dos mapas axiais, calcula a centralidade de um
eixo em relação ao sistema como um todo. Espaços mais rasos e acessíveis no
sistema são mais integrados; Espaços mais profundos demandam mais mudanças
de direção para serem alcançados, mais difíceis de acessar, e, portanto, mais
segregados.

A conectividade é calculada considerando conexões diretas aos eixos. No entanto, relações do
eixo com o sistema como um todo mostraram se relacionar melhor a fluxos reais (JIANG,
2009). Medidas de integração são interpretadas para o sistema como um todo, e para cada eixo.
O programa representa as medidas dos atributos calculados visualmente (i) em uma gradação
de tons de cinza; (ii) em espessuras de linhas; (iii) em uma escala cromática, usando desde
vermelho para os espaços mais acessíveis até azul para os menos acessíveis. A Figura 15
apresenta níveis de integração global para o sistema da City de Londres, traduzidos visualmente
em uma escala cromática.
Raios de análise podem abranger o sistema como um todo - raio global, na qual o raio será “n”,
englobando todos os níveis de profundidade do sistema (Rn), ou podem limitar-se a raios de
abrangência, que nos mapas axiais se referem a limites topológicos, até um número “x” de
mudanças de direção. Os raios de análise são comumente usados para evitar “efeitos de borda”
ou para observar fenômenos locais. O R3, por exemplo, é usado para análises em escala local,
e calcula a acessibilidade dos eixos em até três mudanças de direção, ou seja, três níveis de
profundidade. O chamado raio RR, o número que será calcular no lugar do “R” varia de acordo
com o sistema que está sendo estudado, e se refere à profundidade média da via mais acessível
daquele sistema, representa, para sistemas maiores (cidades e metrópoles), um raio
intermediário entre o local e o global, por exemplo.
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Figura 15 - Mapa axial processado da City de Londres mostrando níveis de integração global (Rn);

Fonte: HILLIER, 1996, p. 162;

A sinergia se refere ao grau de sincronia entre Integração Global (Rn) e integração local (R3).
A inteligibilidade diz respeito à correlação entre Integração Global e Conectividade, indicando
a legibilidade de um atributo em escala global “a partir do chão”, por exemplo, quando um
espaço muito integrado também é bem conectado, o pedestre pode apreender esta hierarquia
mais facilmente (MEDEIROS, 2013b; PERDIKOGIANNI; PENN, 2005; ZHANG;
CHIRADIA; ZHUANG, 2013).
Apesar da serventia do mapa axial em identificar hierarquias de acessibilidades topológicas na
cidade, tem limitações por desconsiderar (DALTON, 2001; FIGUEIREDO, 2009; TURNER,
2001): (i) possíveis diferenciações ao longo de um eixo muito longo no sistema, ou seja, uma
via muito longa pode apresentar perfis diversos; (ii) mudanças angulares ao longo de uma rota,
qualquer desvio é considerada como um passo, ou nível, a mais.
O problema de desconsiderar desvios angulares foi descrito por Nick Dalton (2001) no chamado
“problema de Manhattan”; no mapa axial a Broadway - uma avenida sinuosa que atravessa
diagonalmente grande parte do assentamento - quase desaparece frente à trama do assentamento
- formada em sua maioria por longas vias distribuídas ortogonalmente (Figura 16-i). Dalton
aplicou um algoritmo ponderando ângulos de encontro entre os eixos no mapa axial, criando
um novo mapa que mostra a avenida com uma maior hierarquia, aproximando-se mais do que
se considerou ser a real importância da via (Figura 16-ii).
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Figura 16 - Mapa axial de Nova Iorque: (i) por profundidade média (esquerda); (ii) profundidade média
ponderando encontros angulares (por Fractional Configuration Analysis, Nick Dalton)

Fonte: DALTON, 2001, p. 26.10;

O mapa de segmentos foi desenvolvido no UCL Depthmap (por Alaisdair Turner) para ponderar
limitações do mapa axial. O mapa é processado pela quebra dos eixos do mapa axial nas
interseções com outros eixos, criando segmentos de análise, e permite analisar variações de
acessibilidade ao longo de uma via.
Os tocos (stubs) ou pontas, traços de linha sobrando dos cruzamentos com outras linhas, ao
final das linhas axiais, são muitas vezes elementos que “sobram” do próprio processo de
representação linear (Figura 17 – a) e não necessariamente representam ruas. Portanto estes
tocos são comumente retirados no processo de transformação do mapa axial para um mapa de
segmentos (Figura 17 - b). A unidade de análise são os segmentos do sistema; o cálculo de
medidas de acessibilidade é realizado para mais entidades. Por exemplo, Natal tem 13.252 eixos
que, no mapa de segmentos, completam 40.210 segmentos (Cap. 4). A Figuras17 (b, c) ilustra
um mapa de segmentos e seu respectivo grafo representando cada entidade no sistema e suas
conexões.
Além de partir do processamento de uma maior quantidade de entidades menores (comparado
ao mapa axial), o mapa de segmentos permite incorporar a análise de outros tipos de distância
entre os segmentos do sistema, nos termos:
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- topológico: considera o caminho mais curto como aquele com a menor quantidade de
mudanças de direção, ou níveis de profundidade;
- angular: o caminho mais curto é aquele com menos desvio angular, pondera o ângulo
de encontro entre segmentos; quanto menor o desvio angular, maior a acessibilidade entre
espaços, e caminhos mais lineares são lidos como mais simples;
- métrico: o caminho mais curto é aquele metricamente mais curto. É possível calcular
distâncias, profundidades e estabelecer raios métricas.
Figura 17 - Porção do mapa axial de Nova Iorque de Stonor (1999), comparando o mapa axial com o de
segmentos após a retirada dos tocos, e o grafo de segmentos.

Fonte da imagem: FIGUEIREDO, 2009, p. 43;

De acordo com resultados de estudos, como os de Turner (2009), mostrando que pessoas
tendem a escolher rotas com menos desvios angulares, o processamento mais usual do mapa de
segmentos (e usado nesta tese), é a análise angular de segmentos, Angular Segment Analysis,
ASA (AL-SAYED et al., 2015; AL-SAYED; TURNER; HILLIER, 2013).
Na ASA os raios métricos de análise têm sido considerados mais eficientes (HILLIER, 2009),
viabilizado pelo fato de ser composto de entidades menores. Os raios de análise podem variar
desde uma escala muito local até escalas metropolitanas de análise (p.ex. 400m, 800m, 1200m,
1600m, 3200m, 5000m, 7000m). Enfatiza-se, que com estes tipos de raios de análise da ASA,
é possível estabelecer raios de abrangência de análise mais específicos, assim como níveis
(ainda mais) locais de análise que os possíveis com o mapa axial63.

63

A área de abrangência do raio topológico no mapa axial pode variar grandemente em termos métricos entre
sistemas, dependendo dos tamanhos das quadras (e dos eixos do sistema); se estabelecemos um raio de análise
pelo número de mudanças de direção (topológico), mesmo que este seja pequeno, não podemos assegurar que, por
exemplo, a análise local do mapa axial corresponde a uma distância, facilmente caminhável, por exemplo.

94

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Na ASA duas medidas principais mostraram se relacionar bem ao movimento humano
(HILLIER, 2009): integração e choice. Como visto, a integração refere-se à centralidade de
uma entidade no sistema, e a quão raso uma entidade está em comparação a todos os demais.
Choice (escolha, decisão, intermediação), na ASA, refere-se à probabilidade de um segmento
ser escolhido como rota em um dado par origem-destino.
A medida se aproxima do conceito de “Betweenness centrality” da sociologia, apresentado por
Linton Freeman (1977), que considera a centralidade de um nó, ou vértice, em uma rede de
comunicações. A medida elevada de Betweenness se dá na medida em que este nó se posiciona
na rota mais curta entre pares de outros pontos; um local privilegiado em rotas de comunicação.
O atributo é calculado matematicamente equivalendo ao número dos menores caminhos de
todos os outros vértices que passam por aquele nó.
Choice refere-se à probabilidade de um espaço ser escolhido como rota em pares de origemdestino, ou, de ser escolhido como intermediação entre demais espaços, por vezes também
chamado de Betweenness centrality (VAROUDIS et al., 2013).
As bases dos cálculos de medidas de integração e choice são ilustradas, respectivamente, nas
Figuras 18 e 19. Para calcular a medida de integração o grafo é enraizado para um nó, a partir
do qual se calcula a profundidade média e a integração do espaço enraizado (HILLIER &
HANSON, 1984). Para choice os grafos representam pares de origem-destino. A cada nível de
profundidade, a probabilidade de se escolher um espaço, ou outro, para avançar, é ponderada,
e assim por diante até alcançar o destino, repetindo-se a operação no caminho inverso. As
medidas depositadas a cada rota traçada são somadas chegando a medidas de choice para cada
nó entre pares de origem-destino (HILLIER et al 2012).
A medida de choice se aproxima de caminhos propícios a serem escolhidos como
intermediações, ou como atalhos, entre outros lugares. No mapa axial, com entidades de análise
(eixos) de tamanhos variados, alcançando vias longas, os resultados processados para esta
medida não se mostraram eficientes em capturar fenômenos reais. No entanto, a partir do
processamento do choice na ASA, na qual as entidades de processamento são menores,
aproximando-se de dimensões de quadras, esta medida tem se sobressaído, compondo, com a
integração, os atributos principais da ASE (HILLIER, 2009).
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Figura 18 - Grafo justificado, marcando um par de
origem-destino.

Figura 19 - Exemplo cálculo do choice.

Fonte: HILLIER; YANG; TURNER, 2012, p. 157;

Fonte: HILLIER; YANG; TURNER, 2012, p. 158;

A medida de choice global foi eficiente em capturar vias estruturais (MANLEY, 2011), e em
identificar vias com elevadas concentrações de comércio varejista em subúrbios (VAUGHAN
et al., 2010).
Choice se refere ao movimento potencial entre lugares (through-movement), foi relacionada
como se aproximando do movimento de habitantes (HILLIER, 2009; VAUGHAN; DHANANI;
GRIFFITHS, 2013), e se aproxima da ideia de atalhos. Por outro lado, a integração é descrita
como se aproximando do movimento para lugares (to-movement), e tem se relacionado bem
com o movimento de visitantes (HILLIER, 2012; 2009), os eixos se concentram em lugares
mais centrais do sistema.
Como o cálculo da medida de choice (Figura 19) se baseia na adição de um peso a cada nível
de profundidade (a cada processo de escolha) as medidas variam de acordo com o tamanho do
sistema, dificultando a comparação entre sistemas de tamanhos distintos. Bill Hillier e colegas
(HILLIER; YANG; TURNER, 2012; YANG; HILLIER, 2012) criaram algoritmos para
normalizar estas medidas, que foram relativizadas pela quantidade de nódulos no sistema,
possibilitando comparar sistemas de tamanhos diferentes, chegando a medidas normalizadas de
choice (NACH - Normalized choice). Para aproximar as medidas de integração e choice, um
processo semelhante foi realizado para medidas de integração, chegando à integração

96

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

normalizada (NAIN – Normalized Integration). A normalização também possibilitou a
comparação de escalas cromáticas64 entre sistemas diversos.
Desenvolvendo outras aplicações, os autores (HILLIER; YANG; TURNER, 2012)
relacionaram as médias de NACH e NAIN ao desempenho das estruturas de fundo dos sistemas
(background), que são um conjunto maior de vias de menor alcance com funções mais locais;
as medidas máximas de NAIN e NACH foram relacionadas às estruturas de frente (foreground)
de malhas urbanas. Considerando que o sistema trabalha em conjunto para alcançar máximas
mais elevadas, sistemas com valores máximos mais elevados mostraram ter um pequeno
conjunto de vias com medidas mais destacadas do conjunto. Os autores compararam uma
amostra de 50 cidades no mundo com estas medidas, interpretando que malhas urbanas com
máximas mais elevadas têm uma estrutura de frente com hierarquia mais acentuada, ao passo
que em outras (com médias mais elevadas) as estruturas de fundo desempenham um papel maior
na distribuição de fluxos da cidade como um todo, ou seja, apresentam malhas urbanas mais
bem costuradas entre si, e são expressas por mapas, NACH e NAIN, da ASA, com colorações
mais amareladas, com mais vias com níveis próximas às médio-elevadas.
No Algarve, sul de Portugal (NAVARRO-AMEZKETA; PACHECO; HEITOR, 2015),
medidas elevadas de NACH e NAIN foram destacadas para visualizar mudanças nas estruturas
de frente de vilarejos portugueses entre 1970, quando eram vilas de pescadores, e 2014, com
crescente papel do turismo na área. O estudo concluiu que no geral as mudanças tiveram grande
impacto estrutural: - a maioria das vezes as estruturas de frente foram deslocadas para outras
áreas dos vilarejos; - a estrutura de frente ganhou maior hierarquia; e - as malhas secundárias
(de fundo) se tornaram mais desconectadas das estruturas de frente.

64

Bill Hillier sugere, por exemplo, que se utilize a medida de 0.8 para o azul e 1.4 para o vermelho, apertando a
escala cromática.
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Repertório configuração espacial

Estudos que relacionam características da configuração espacial ao conjunto construído e à
sociedade direcionaram a investigação na busca de atributos que promovem cenários de maior
vitalidade urbana. Nesta seção apresentamos o repertório a partir do qual estabelecemos os
principais atributos da configuração espacial investigados nas praias.
Estudos em Natal confirmaram a localização de tipos de usos em locais da malha tirando
proveito do movimento potencial promovido pela configuração espacial, como apontam
estudos de Edja Trigueiro (201265) e colaboradores, e que locais mais acessíveis
topologicamente presenciaram contínuas renovações edilícias. Rodrigo Nascimento (2011)
investigou transformações no conjunto edilício na Av. Eng. Roberto Freire (Zona Sul de Natal),
promovidas por elevados níveis de acessibilidade topológica, estabelecendo-se como uma via
com comércios e serviços diversificados de grande porte. Trigueiro e Medeiros (2000, 2003)
compararam a configuração espacial de tramas sucessivas com renovações edilícias e com a
localização de edificações importantes. Na trama de 1978 (Figura 20) as vias de maior
integração se concentravam ao leste e sudeste do núcleo de formação da cidade (Cidade Alta).
Em 1999 as malhas se expandiram em ambas as direções norte e sul, no entanto o Norte, com
menos conexões com as vias mais integradas do sistema (apenas a Ponte Igapó) manteve-se
pouco privilegiada em termos de integração. Na malha atual, esta distribuição tem se
transformado (Cap. 4).
Transformações edilícias recentes no litoral, próximo ao centro antigo de Natal, depois da
construção da Ponte Newton Navarro (2007) foram previstas em estudos de morfologia do
ambiente construído, acompanhando áreas que sofreriam aumento na acessibilidade topológica
com a obra (TRIGUEIRO, 2006; TRIGUEIRO; MEDEIROS, 2003). À época da apresentação
do projeto da ponte, empreendedores afirmavam que se objetivava beneficiar a mobilidade dos
trabalhadores da Zona Norte com esta obra. Estudos mostraram que o local escolhido para a
intervenção não era o ideal para o objetivo exposto, pois conectava malhas urbanas pouco
densas dos dois lados do rio Potengi (MEDEIROS; TRIGUEIRO, 2002; TRIGUEIRO, 2006).
A localização escolhida, beirando o mar, serviria mais (TRIGUEIRO, 2006; TRIGUEIRO;

65

O artigo destaca estudos filiados ao grupo de pesquisa MUsA
UFRN, a maioria em Natal.

- Morfologia e Usos da Arquitetura, PPGAU-
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MEDEIROS, 2003), como serviu, para completar o circuito costeiro, aumentando a
acessibilidade de áreas próximas ao litoral, beneficiando atividades turísticas e a valorização de
terrenos próximos à orla. Os estudos previam que renovações edilícias e maior verticalização
começariam a surgir no bairro da Ribeira, como pudemos presenciar recentemente: novos
edifícios residenciais de luxo com acentuada verticalização despontam proximidades do centro
antigo e do litoral (Figura 21). Os bairros Areia Preta e Praia do Meio também ganharam
acessibilidade com esta intervenção (no entanto a Praia do Meio tem mais limitações de
gabarito, ZEIS e AEIS).
Figura 20 - Mapa axial de Natal sobre tramas de 1978 e 1999, destacando o bairro da Cidade Alta.

Fonte: TRIGUEIRO et al., 2001, p. 3;

Como mencionado, elevados níveis de acessibilidade também foram relacionados à moradia
das camadas de mais alta renda (CARMO, 2014), concentrando-se em áreas das Zonas Leste e
Sul da cidade.

99

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Figura 21 - Imagem aérea (2013) de Petrópolis, ao fundo Ribeira e Rocas, à direita, a Praia do Meio.

Fonte: Foto de Canindé Soares apud (MEDEIROS, 2015)

Em estudo anterior relações foram encontradas entre configuração espacial, tipo edilício e usos
(percepção e público) das barracas66 da Praia do Futuro, uma praia de grande extensão
(aproximadamente seis quilômetros) em Fortaleza, Ceará (DONEGAN, 2011; DONEGAN;
TRIGUEIRO, 2012). Paralelos foram encontrados entre configuração espacial e tipos edilícios:
(i) barracas em vias mais integradas tinham maiores capacidades, mas ambientes simples; (ii)
barracas em vias com integração moderada, capacidades médias, mas ambientes mais
rebuscados, atraindo uma clientela mais selecionada (dentre fortalezenses e turistas); (iii)
barracas segregadas tinham pequenas capacidades e ausência de tratamento paisagístico. Em
relação ao tipo edilício e usos, lugares pouco rebuscados foram preferidos por fortalezenses, e
mais rebuscados por turistas. Em relação à configuração espacial e usos, lugares mais
integrados eram preferidos por jovens, e menos integrados, famílias. Paralelos encontrados
ajudaram a entender uma heterogeneidade de configurações, construções e usos interrelacionados em uma mesma praia.
Ann Carpenter e John Peponis (2010) compararam a localização de classes sociais em Atlanta
destacando que vias com maior mistura social (entre públicos com rendas diversas), tinham
maior conectividade e acessibilidade.

66

As barracas da Praia do Futuro são restaurantes à beira-mar, às vezes, estabelecimentos com grandes
infraestruturas que englobam: (i) Uma edificação principal próxima do calçadão com cozinha, área de mesas e
banheiros/vestiários; (ii) Quiosques fixos na faixa de praia, sobre a areia (a maioria das estruturas são de troncos
de carnaúba, cobertas com palhas de carnaúba).

100

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Recorrências foram encontradas relacionando atributos configuracionais da localização de
classes sociais em Londres pela análise diacrônica dos mapas de pobreza de Charles Booth
(VAUGHAN, 2007; VAUGHAN et al., 2005). Grupos marginalizados se concentraram
continuamente em espaços mais segregados; enquanto aqueles com maior poder aquisitivo em
espaços moderadamente integrados (a um passo dos mais integrados).
Laura Vaughan e Sonia Arbaci atentam que a segregação é um “fenômeno inerentemente
complexo e fundamentalmente espacial” (2011, p. 129). As autoras destacam que a segregação
recebe diferentes conotações em contextos diversos, ao passo que na Europa a discussão sobre
a segregação tende a se dar em relação a diferenças sociais e étnicas, enquanto que na América
Latina é predominantemente uma questão de classes. O estudo cita escalas de análise da
segregação e destacam um fenômeno recorrente de criação de comunidades fechadas (gated
communities), com pouco contato com ruas do entorno, interromperem fluxos pela ocupação
de grandes quadras, impactando negativamente em movimentos na cidade.
Sandra Soares de Mello (2008) comparou usos e configuração espacial em duas áreas em frentes
de rios inseridos em contextos urbanos diversos frente a usos e apropriações. Pirenópolis
(Goiás), um núcleo urbano mais antigo, apresentou apropriações mais fortes e percepções
positivas pelo público, e espacialmente se configurou como formado por áreas mais acessíveis,
topologicamente e visualmente, e melhor articuladas à malha urbana da cidade (o “coração do
beira-rio” é uma área mais central na cidade, com grande fluxo de pessoas e elevados níveis de
visibilidade a partir do entorno). Por outro lado, no Núcleo Bandeirantes (no Distrito Federal),
a apropriação é fraca: as pessoas não parecem ter vínculos com a área, a configuração espacial
é caracterizada pela baixa articulação com as vias de maior acessibilidade topológica do
sistema, e é visualmente inacessível, uma vez que o rio está na maioria das vezes nos fundos de
lote. O trabalho conclui que os parâmetros exigidos na legislação para a proteção desses
ambientes (de intangibilidade), ao desconsiderar acessibilidade e visibilidade com o entorno,
desarticulam os espaços ribeirinhos da vida pública, desencorajando usos e um senso de
proteção da comunidade, contribuindo, antagonicamente, para o seu esquecimento e,
finalmente, a sua degradação (ver sobre apropriação no tópico Sociedade).
Em Fortaleza (Ceará), Fernanda Linard de Paula (2010) comparou a configuração espacial
(acessibilidade e campos de visibilidade) com usos (horários, intensidades de usos e avaliação)
de duas praças para identificar espaços com maior vitalidade urbana (PAULA, 2010). Apesar
das duas praças se localizarem em espaços próximos no contexto da cidade e de terem sofrido
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intervenções recentes de projetos capitaneados pelo mesmo arquiteto, apresentam espaços e
usos diversos. O Dragão do Mar foi identificado como um espaço intensamente utilizado, mas
em horários específicos, de acordo com eventos que funcionavam como magnetos à área, o
espaço se articula mal ao entorno e apresenta baixas correlações entre acessibilidade visual e
de movimento. A Praça do Ferreira foi usada mais intensamente por períodos mais longos dos
dias, em horários diversos, com maior frequência; espacialmente a praça é mais interligada às
áreas do entorno, funcionando como ponto de passagem e de estadia.
Acessibilidades topológicas em diferentes raios foram analisadas para comparar a localização
das praias na cidade e potenciais movimentos, a distribuição do conjunto construído nas praias,
e níveis de renovação edilícia.
Relacionando-se aos benefícios trazidos por interações sociais casuais promovidas por
características do espaço, Bill Hillier e Alan Penn comentam que “A chave para ‘urbanidade’,
nós concluímos, se relaciona à maneira como escalas locais e globais de espaço e de redes se
relacionam uma a outra 67” (HILLIER; PENN, 1991, p. 38–39), de maneira que a chave para a
urbanidade se relaciona a como o espaço pode funcionar na promoção do encontro entre
pessoas diversas, ao invés de apartá-las.
A análise da configuração espacial caracterizou lugares com maior copresença entre públicos
diferentes (moradores e visitantes), contribuindo para construir mais ou menos capital social
em Estocolmo, Suécia (MARCUS; LEGEBY, 2012). Vizinhanças com seu centro bem
integrado em raios diversos de análise apresentaram maior variedade de público (entre
moradores e visitantes), também impactando no poder de atratividade esses espaços, atraindo
pessoas se deslocando de áreas mais, ou menos, distantes.
Espaços com fortes correlações entre acessibilidades em diferentes raios topológicos (mapas
axiais), com maior coerência entre raios de movimento, foram interpretados como mais
facilmente apreendidos (ZHANG; CHIRADIA; ZHUANG, 2013). Maiores valores de
correlação equivalem a sistemas nos quais propriedades globais se reproduzem localmente
(MEDEIROS, 2013b, p. 407).

Do original em inglês: "The key to ‘urbanity’, we have concluded, lies in the way local and global scales of
space and networks relate to each other”.
67
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Irini Perdikogianni e Alan Penn (2005) interpretaram um ambiente urbano diversificado como
um componente positivo para comunidades urbanas sustentáveis. Os autores analisaram
Clerkenwell (Londres), uma área reconhecida por apresentar uma diversidade em “bom
funcionamento” (“well-working” diversity). Os autores procuraram identificar variáveis, e
relações entre variáveis, que pudessem estar promovendo este cenário (projeto VivaCity). A
configuração espacial e atividades (usos do solo) foram investigadas e relacionadas entre si, e
os achados da pesquisa, apontaram que elevados níveis de inteligibilidade da estrutura espacial
da área, com fortes correlações entre acessibilidade global e acessibilidade local, permitiu que
a área funcionasse bem como um sistema independente, mantendo a sua unidade apesar das
grandes transformações em Londres.
Valério Medeiros (2006; 2013) também interpretou níveis de inteligibilidade como atributos
positivos de centros antigos de muitas cidades brasileiras, correspondendo aos núcleos de
formação na era colonial: as áreas apresentavam maior sincronia local-global, sendo
subsistemas facilmente legíveis e perceptíveis como um todo independente. O autor utilizou o
termo oásis no labirinto para essas áreas, pois se diferenciavam de um todo fragmentado, já
que as cidades brasileiras no geral se assemelham a uma colcha de retalhos, com frações
urbanas pouco conectadas entre si. Medeiros comparou a configuração espacial de 44 cidades
no Brasil com uma amostra de 120 cidades de outras regiões do mundo. As cidades brasileiras
se mostraram como sendo as mais fragmentadas em relação a todos os outros grupos estudados.
Portanto, propriedades espaciais que se referem a medidas de coerência entre raios topológicos
de análise sintática, como a inteligibilidade, são aqui referidas como confluência entre raios
topológicos, investigada entre as praias, a partir das acessibilidades processadas nos mapas
axiais, buscando caracterizar assentamentos que possam ter maior legibilidade, e funcionar bem
como sistemas independentes.
Ed Parham (2012) investigou estruturas sintáticas de assentamentos informais, ocupadas por
grupos marginalizados, nas cidades Jeddah (Arábia Saudita) e Agra (Índia). Em ambas as
cidades os assentamentos informais e/ou favelas tiveram estruturas espaciais semelhantes,
marcadas por medidas elevadas de choice local (ASA, R400m ou R800m), caracterizando
estruturas espaciais que funcionam de maneira separada do todo da cidade. As áreas também
tinham economias e culturas que funcionavam separadamente do contexto maior da cidade.
As inserções de vias, áreas e vizinhanças no sistema maior da cidade têm sido estudadas a partir
da sobreposição de medidas de acessibilidade (integração e choice normalizados, para raios
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métricos diversos) e têm mostrado caracterizar áreas que se comunicam bem ao entorno, com
maior sobreposição de tipos diversos de viagens.
Tao Yang e Bill Hillier (2012) investigaram como a estrutura espacial de uma cidade é
organizada em escalas diversas, e como ruas vizinhas se agregam formando um sistema bemestruturado como um todo. Os autores investigaram a sobreposição de acessibilidades positivas
em consecutivos raios de análise em uma mesma via, e assim por diante para uma vizinhança,
atributo chamado de trajetória de inserção, ou de se “embeber”, embeddedness trajectory.
Wafa Al-Ghatam (2015) estudou a configuração espacial de vizinhanças que surgiram de
aldeias (assentamentos informais), depois incorporadas à malha das cidades de Manama e
Muharraq. Áreas com maior sobreposição de medidas normalizadas de integração e choice para
raios diversos se caracterizaram mais bem inseridas no sistema global, e apresentavam maior
animação, diversidade de usos do solo e proximidade entre atores diversos (p.ex. homens e
mulheres).
A correlação entre medidas de choice e integração foi útil para identificar áreas de maior
interação de usos em subúrbios de Londres. Laura Vaughan, Ashley Dhanani e colegas (2013)
relacionaram a configuração espacial com usos do solo em épocas distintas, confrontando dois
subúrbios de Londres (Surbiton e South Norwood). O estudo objetivava identificar
características espaciais de ruas principais de maior adaptabilidade, cujas edificações se
adaptaram melhor a mudanças no tempo, caracterizado por espaços com uma maior diversidade
de funções e comércios. O estudo fez parte de um projeto sobre adaptabilidade de subúrbios,
em que se destacou o papel das suas ruas principais (highstreets) na vida urbana e
sustentabilidade da cidade; estas vias são utilizadas tanto por habitantes das proximidades
quanto visitantes de outras áreas da cidade. Assim as ruas principais de subúrbios ajudam na
distribuição de atividades diversas em metrópoles, encurtando viagens das pessoas em busca
de serviços, e assim também diminuem a carga imposta ao centro principal da cidade
(VAUGHAN; DHANANI; GRIFFITHS, 2013; VAUGHAN; GEDDES, 2014; VAUGHAN;
GRIFFITHS, 2013).
Laura Vaughan e colegas (2013) identificaram maior adaptabilidade de vias com fortes
correlações entre tipos de acessibilidades potenciais68 que se mantiveram por raios métricos

68

Correlações entre as medidas de acessibilidade choice e integração. Níveis de correlação foram ensaiados para
medidas normalizadas em diversos raios métricos de abrangência.
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sucessivos. Estes espaços apresentaram em épocas sucessivas maior mistura de usos do solo
(para visitantes e para moradores das proximidades), sugerindo haver interações entre tipos de
viagens e atividades. Achados de Dhanani e Vaughan (2013), apontaram que elevadas medidas
de, e correlações entre, Choice e integração caracterizaram estruturas capazes de juntar tipos
diferentes de movimento, chamando de copresença potencial.
Onde existe sobreposição entre altos valores de choice e de integração este artigo
sugere que podem ser caracterizados como lugares de elevados movimentos
potenciais para e entre lugares, e o que este artigo chama copresença. Enquanto
copresença normalmente se refere a proximidade espacial entre indivíduos no espaço
(URRY, 2002) o termo é usado aqui em um sentido espacial para descrever
localizações onde a rede é estruturada de tal maneira a juntar potenciais de
movimento, e estimular a ocorrência da copresença. Propõe-se que nas localizações
com maior sobreposição entre altas medidas de choice e integração existe maior
probabilidade de existirem atividades associadas com centros de cidades. 69
(DHANANI; VAUGHAN, 2013, p. 037:12)

A sobreposição de medidas altas de acessibilidades caracterizou espaços com maior
potencialidade de unir atores diversos, com atividades associadas com centros de cidades, e
mais adaptáveis a mudanças no tempo.

Nesta tese, por compararmos sistemas de tamanhos diferentes, as propriedades descritas por
Laura Vaughan e colegas (2013) como copresença potencial, são exploradas a partir de medidas
normalizadas (cf HILLIER; YANG; TURNER, 2012; YANG; HILLIER, 2012; ALGHATAM). Investigamos a consistência de grandezas entre acessibilidades (NAIN e NACH)
por sucessivos raios métricos (ASA), e destas medidas entre raios métricos, investigando
entornos que promovem superposição de viagens, atividades e pessoas diversas. Tais
sobreposições para acessibilidades são chamadas por nós como resiliência entre
acessibilidades, e se relacionam à capacidade de áreas sobreporem diferentes tipos de viagens
e atividades, e desta trama se ‘espraiar’, conectando melhor ao entorno. Quanto mais elevada,
maior espraiamento espacial; por outro lado, medidas reduzidas caracterizam enclaves
espaciais – que pouco se beneficiam de movimentos espontâneos entre lugares diversos da
trama (PEPONIS, 1989).

Do original em ingles: “Where the overlap between the highest values of choice and integration occur
this paper suggests that these can be characterised as locations of high to and through movement
potentials, and what this papers terms co-presence. Whilst co-presence normally refers to spatial proximity
between individuals in space (Urry, 2002) the term is used here in a spatial sense to describe locations
where the network is structured in such a way as to bring together through and to movement potentials, and bring
about the possibility for co-presence to occur. It is proposed that in the locations where there is the greatest
overlap between the highest values for choice and integration there is the highest likelihood of the occurrence
of activities associated with town centres.”
69

105

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Dentre achados dos referenciais apresentados como promovendo cenários de maior vitalidade
urbana, os atributos da configuração espacial que serão investigados nesta tese e servirão como
base de comparação entre as praias são (Quadro 3):
- níveis de acessibilidade como qualificador de espaços de maior movimento potencial;
- confluência entre raios topológicos (mapa axial) que apontaram espaços de maior
legibilidade;
- resiliência entre acessibilidades topo-métricas (integração e choice normalizados, ASA),
denotando espaços de mistura entre tipos de movimento potencial.

ATRIBUTO

Quadro 3 - Quadro de atributos da configuração e referenciais.
REPRE
TERMOS DA
MEDIDAS
ESTUDOS DE
SENTA
O QUE SUGERE
LITERATURA
SINTÁTICAS
REFERÊNCIA (...)
ÇÃO
RELACIONADOS

ACESSIBILIDADE Mapa Integração
TOPOLÓGICA
axial
Mapa Integração (e
ASA NAIN)
Choice (e NACH)
CONFLUÊNCIA
ENTRE RAIOS
TOPOLÓGICOS

Níveis de fluxos,
Potenciais e
animação,
dinâmicas de
renovação edilícia, movimento.
arenas de maior
mistura social.

Mapa Correlação entre Espaços que
Axial integração por
funcionam como
raios topológicos. sistemas
independentes, de
maior legibilidade.

RESILIÊNCIA
Mapa (i) Correlação
ENTRE
ASA entre NAIN e
ACESSIBILIDADES
NACH para
intervalos de raios
métricos;
(ii) Correlação
NAIN e de NACH
por raios métricos
diversos;

Sobreposição entre
viagens, animação,
mistura de funções,
interação entre
visitantes e
moradores. Valores
elevados,
espraiamento
espacial; valores
baixos, enclaves
espaciais.

- HILLIER,
1996; TRIGUEIRO,
2012; CARPENTER,
PEPONIS,
2009;
Sincronia
escala local e PERDIKOGIAN
global
NI & PENN,
(Inteligibilidade, 2005;
sinergia).
- MEDEIROS,
2006; 2013;
Co-presença -VAUGHAN;
potencial,
DHANANI,
embeddedness 2013;
trajectory.
- YANG,
HILLIER, 2012;
- AL-GHATAM,
2015;

Fonte: elaborado pela autora.
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2.3 As praias em Natal
Praieira
Os perigos da tormenta
Não se comparam querida!
Às dores que experimenta
A alma, na dor perdida,
Nas ânsias da partida
Adeus à luz que desmaia,
Nos coqueirais ao sol-pôr...
E, bem pertinho da praia,
O albergue, o ninho, o amor
Do humilde pescador!
(...)
Praieira, meu pensamento,
Linda flor, vem me escutar
A história do sofrimento
De um nauta, a recordar
Amores, sobre o mar!
Praieira, linda entre as flores
Deste jardim potiguar!
Não há mais fundos horrores,
Iguais a este do mar,
Passados a lembrar!
A mais cruel noite escura,
Nortadas e cerração
Não trazem tanta amargura
Como a recordação,
Que aperte o coração!
Se, às vezes, seguindo a frota,
Pairava uma gaivota,
Logo eu pensava bem triste:
O amor que lá deixei,
Quem sabe se inda existe?!
Ela, então, gritava triste:
Não chores! Não sei! Não sei...
E eu, sempre e sempre mais triste,
Rezava a murmurar:
“Meu Deus quero voltar!”
Praieira do meu pecado,
Morena flor, não te escondas,
Quero, ao sussurro das ondas
Do Potengi amado,
Dormir sempre ao teu lado...
Depois de haver dominado
O mar profundo e bravio,
À margem verde do rio
Serei teu pescador,
Ó pérola do amor!
(Otoniel Meneses e Eduardo Medeiros apud LIMA, 1999, p. 113–114)
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Aspectos sobre Natal que se alinham ao contexto teórico-metodológico apresentado, como
tendências de segregação, e sobre formas e transformações foram discutidos previamente, no
decorrer dos respectivos assuntos nas seções Sociedade e Arquitetura. Abordamos nesta seção
aspectos-chave da formação da cidade e das praias (Praia do Meio, Redinha e Ponta Negra), e
sobre intervenções recentes nas orlas.

2.3.1 A Formação de Natal

O assentamento inicial aconteceu próximo ao rio Potengi, ao redor da Praça André de
Albuquerque (NATAL, 2007), Figura 22. Natal foi estabelecida como cidade mesmo que não
tenha sido, antes disto, nem vila nem povoação, (CASCUDO, 1980). Nesta época a vida social
de Natal se limitava a este assentamento e ao Forte dos Reis Magos, construída por cima de
arrecifes no encontro do rio Potengi com o mar, objetivando defender estas terras e o
assentamento fundado por Portugal contra outros invasores.
Diferente de outras províncias nordestinas, cujas economias eram voltadas para o cultivo da
cana-de-açúcar, a ocupação e urbanização das principais cidades do Rio Grande do Norte se
basearam na criação extensiva de gado (OLIVEIRA, 2006). A partir de 1845, a economia foi
redirecionada, no litoral para a cana-de-açúcar e no interior para o algodão.
A existência de Natal esteve ligada, principalmente, à sua localização estratégica, primeiro para
a defesa do território pelos portugueses e depois como ponto de parada para trajetos feitos por
aviões comerciais (a partir de 1920), como comentam Angela Ferreira e George Dantas “O
processo de urbanização de Natal esteve relacionado à sua função terciária – comercial e
administrativa – e sobretudo à sua posição geográfica” (FERREIRA; DANTAS, 2006, p. 71).
A Figura 22 destaca a área de fundação de Natal (sobreposta em imagem atual da cidade), em
terrenos elevados nas proximidades do rio Potengi, por onde se transportavam bens e pessoas.
O bairro da Ribeira foi alcançado no século XVIII, servindo como porto e área de
armazenagem. A cidade teve maior crescimento depois da Segunda Guerra Mundial, quando
uma base aérea foi criada pelas forças norte-americanas, e a cidade ganhava importância como
porto na crescente economia algodoeira do estado.
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Tramas sucessivas do assentamento de Natal podem ser comparadas pelos mapas axiais
contemplando as vias ocupadas da cidade, provindos do laboratório MUsA (Figura 23): (i) a
primeira trama, de 1777, corresponde à Cidade Alta, (ii) a segunda trama, de 1864, refere-se
aos bairros Cidade Alta e Ribeira. (iii) a terceira trama, de 1924, apresenta a expansão da cidade
também para os bairros: - Tirol e Petrópolis, ao Leste, - Rocas, ao Norte, e - Alecrim, ao Sul.
Figura 22 - Vista aérea focando o assentamento inicial
da cidade de Natal.

Figura 23 - Mapas axiais de Natal sobre a malha de
1777, 1864 e 1924 (considerando vias ocupadas).

Fonte: (TRIGUEIRO; MEDEIROS, 2000, p. 17)

Fonte: Arquivo SEMURB apud NATAL (2007), p.9;

A ponte sobre o rio Potengi em direção ao Norte foi inaugurada em 1916, acompanhando a via
férrea, e manteve-se até 2007 como a única ponte atravessando o rio.
Em meados do século XX Natal teve um crescimento acelerado promovido pelo êxodo rural,
pelo seu estabelecimento como porto da região, concentrando funções administrativas do
estado, que contribuiu para um déficit de moradias. Entre 1960 e 1980, o poder público
construiu conjuntos habitacionais em resposta a este déficit, aproveitando terrenos mais baratos
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e afastados, nas Regiões Administrativas (Zonas) Oeste e Norte, do outro lado do rio70, acessível
pela Ponte Igapó, enquanto o circuito turístico e as classes mais privilegiadas economicamente
se expandiram na direção para o Sudeste (como mencionado).

2.3.2 As Praias

Os estudos de caso foram selecionados por serem praias urbanas intensamente usadas em Natal,
com aspectos em comum: águas balneáveis, acessíveis por transporte público, apresentam
estruturas de apoio ao lazer (quiosques e calçadões), no entanto, têm localizações, edificações
do entorno e vidas sociais distintas.
Conversas informais com pessoas, em lugares variados, revelaram que visões gerais sobre as
praias investigadas ecoam as descrições da mídia71, e que as localizações e a vida social das
praias se relacionam, citadas como motivos para frequentar ou evitar estas áreas. Visões gerais
apontam a Redinha como uma praia remota e popular, a Praia do Meio como uma praia que
costumava ser boa, agora em decadência e usada por pessoas locais, e Ponta Negra como a
preferida da classe média e de turistas, tendo como marco principal o Morro do Careca.
Redinha, a menor das praias selecionadas, localiza-se na Zona Norte, do outro lado do rio
Potengi (em relação ao assentamento inicial da cidade), no encontro do rio com o mar. A Praia
do Meio, mais próxima ao centro antigo da cidade, e Ponta Negra, de maior extensão, no
extremo Sul de Natal (Figura 24).
O uso das praias para o lazer em cidades brasileiras começou a partir do século XX, de acordo
com práticas balneares para a saúde, higiene e lazer na Europa (DANTAS, 2004). Em Natal
começaram a ser usadas para o lazer a partir de 1920, primeiramente na praia de Areia Preta e
depois se estendendo para a Praia do Meio e para a praia do Forte (NATAL, 2008).
Até os anos 1920, as casas de veraneio em Natal se direcionavam para o interior, acompanhando
o rio Potengi, como no bairro das Quintas (SILVA, 2014). Segundo Kelson Silva (2010b, 2014)
seguindo as práticas de lazer no litoral, as primeiras casas de praia em Natal se localizaram na

70
71

A expansão da trama desta parte da cidade pode ser vista na Figura 13.
Como no sítio eletrônico da Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Meio_(Natal)
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Areia Preta e na Praia do Meio, e depois na Redinha e em Ponta Negra, que foram
transformando os espaços antes ocupados por pescadores em redutos de lazer e de veraneio.
Segundo o autor, a presença maciça de banhistas em Areia Preta e na Praia do Meio contribuiu
para as residências secundárias se expandirem para a Redinha, e, depois, Ponta Negra, a partir
de 1940.
Figura 24 - Imagem satélite de Natal, marcando o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves e o Centro
Antigo e as praias de estudo: Redinha, Praia do Meio e Ponta Negra.

Fonte: Imagem Google Earth, acessado em abril de 2015, trabalhado pela autora.

Até 1960, das praias em estudo, apenas a Praia do Meio era uma praia urbana em Natal (Figura
25), uma vez que a malha urbana ainda não tinha incorporado os assentamentos pesqueiros da
Redinha, ao Norte, atravessando o rio Potengi, nem de Ponta Negra, no extremo sul de Natal.
Nos anos 1980 a estrutura urbana já tinha alcançado ambos os assentamentos, inserindo-os na
malha da cidade.
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Figura 25 - Imagens das praias na década de 1950, da esquerda para a direita: Praia do Meio, Ponta Negra e
Redinha.

Fonte: http://blogdobg.com.br/retratos-de-natal-parte-10/, acesso em abril de 2015;

Praia do Meio

A Praia do Meio começou a ser usada mais intensamente como intermediação entre a Ponta do
Morcego e a Praia do Forte (NATAL, 2008). Em 1946 o prefeito Silvio Pedroza iniciou a
construção da Avenida Circular na Praia do Meio (CASCUDO, 1980).
O Hotel Internacional dos Reis Magos (HIRM) foi inaugurado em 1965, localizado na Av. Café
Filho, via litorânea que conecta a Ponta do Morcego com a praia do Forte. A criação do hotel
inseriu-se nas políticas adotadas com a criação da Superintendência de Hotéis e Turismo
(SUTUR) em 1964 (TRIGUEIRO et al., 2014). A localização escolhida, em área central da
Praia do Meio de frente para a orla, buscou intensificar o uso daquele trecho de praia por
moradores e visitantes, e marcou o momento em que a cidade de Natal se volta para o mar
(BENTES; VELOSO, 2002). Até este momento, os principais usos turísticos e de lazer da
cidade direcionavam-se para o rio, e o único grande hotel existente na cidade se localizava na
Ribeira (o Grande Hotel, construído em 1935).
O Hotel Reis Magos foi o primeiro equipamento dessa natureza em Natal a ocupar
terrenos lindeiros à praia. Além disso, contribuiu amplamente para definir eixos de
crescimento que orientaram a expansão da malha urbana, em especial daquela situada
à beira-mar. Conforme visto anteriormente, da fundação até as primeiras décadas do
século XX, a cidade voltava-se para o Rio Potengi. A construção de um hotel
internacional voltado para o mar ajudou a mudar os rumos da ocupação urbana.
(BENTES; VELOSO, 2002, p. 5)

O edifício é representativo da arquitetura moderna na cidade, foi o primeiro hotel a ocupar o
litoral, marcando o começo de políticas públicas promovendo o turismo no estado, com foco
no binômio “sol e mar” no Rio Grande do Norte (FURTADO, 2005).
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O HIRM fechou em 199572, após a construção do parque hoteleiro da Via Costeira em direção
ao sul. A Praia do Meio tem sido descrita como uma área em decadência (mesmo intensamente
usada); donos de estabelecimentos da área acreditam que investimentos do governo são
necessários para reverter esta situação (ABREU, 2011).
A Via Costeira
A Via Costeira foi inaugurada em 1985, no limite leste da cidade acompanhando a Zona de
Proteção Ambiental do Parque das Dunas, ocupando dez quilômetros, a faixa de praia mais
extensa da cidade.
A implantação do parque hoteleiro nesta área objetivou inserir o estado na rota turística nacional
(CUNHA; SILVA, 2011), com a ocupação restrita à hotelaria (com espaçamentos mínimos e
limites de gabarito). O projeto foi alvo de intensos debates, pois, ao instituir uma exclusividade
de usos hoteleiros, dificultou o acesso ao público de uma extensa porção litorânea da cidade e
privatizou áreas de marinha que deveriam ter uma função social (VALENÇA, 2010).
Pode-se perceber que foi a partir do início dos anos 1980 que parte das políticas
públicas, voltadas à dinamização do setor do turismo, vieram a se consubstanciar em
investimentos em diversas localidades nordestinas. No Rio Grande do Norte, a ênfase
na formação de “áreas turísticas” tem seu primeiro momento com a implantação da
Via Costeira, área destinada à construção de equipamentos de hospedagem e lazer em
Natal.(FERREIRA; SILVA, 2008, p. 465)

A Via Costeira representa o investimento em políticas que promovem os atributos naturais de
cidade como mercadoria turística. O projeto insere-se no contexto geral descrito anteriormente,
em que atributos naturais e irreplicáveis ganham maior importância (MITCHELL, 2001) e são
valorizados frente à competitividade de cidades (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2009).

Ponta Negra

Ponta Negra surgiu de um assentamento de pescadores, e a partir de 1940, acessível pela estrada
de Ponta Negra, foi se consolidando com um núcleo de residências secundárias, redirecionando
o fluxo destas construções para o sul de Natal (SILVA, 2014). A partir dos anos 1970, com a

72

O edifício encontra-se, desde então, abandonado e existem muitas discussões acerca da sua preservação,
revitalização e/ou destruição (TRIGUEIRO et al., 2014).
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construção de Conjuntos Habitacionais (Ponta Negra e Alagamar) e a expansão da trama urbana
de Natal, a área incorporou mais tipos de usos, como hotéis, bares, comércios (SILVA, 2014).
O foco do turismo na Praia de Ponta Negra se alinha às dinâmicas de expansão da malha viária
e das camadas de mais alta renda na direção sudeste, conforme descrito. A Via Costeira criou
um novo acesso à área, fazendo par com o acesso da Av. Eng. Roberto Freire, a antiga estrada
de Ponta Negra (NEVEROVSKY, 2005).
Rodrigo Nascimento (2011) descreve as modificações na Av. Eng. Roberto Freire, antes apenas
uma via de passagem para Ponta Negra, que gradativamente incorporou mais usos, e hoje em
dia se configura como um complexo de comércio e de serviços (Figura 26).
Figura 26 - Imagem aérea da Av. Eng. Roberto Freire com a praia de Ponta Negra e o Morro do Careca ao fundo
e o bairro de Capim Macio à direita (i) nos anos 1980; (ii) em 2013.

Fonte: https://www.facebook.com/NatalComoTeAmo, acesso em março de 2015
De acordo com Edna Furtado (2007) a localização de Ponta Negra frente à expansão da cidade,
acessível pela via costeira e pelo prolongamento da Av. Salgado Filho, da BR-101 até a Av.
Engenheiro Roberto Freire, promoveu o seu crescimento como complexo turístico e comercial,
adquirindo um papel turístico maior que o parque hoteleiro da Via Costeira.
O prolongamento da via costeira em direção ao bairro de Ponta Negra, transformado
em pólo de serviços que apóia o cordão de hotéis existentes nessa artéria urbana,
forma o principal espaço de atividade turística da cidade. O ponto de distribuição de
fluxos (trevo) também é ponto de conexão com uma das vias irrigantes, a avenida
Engenheiro Roberto Freire, importante ligação da área turistificada – cujo eixo
principal é a Via Costeira que se espraia em direção ao litoral sul pela Rota do Sol –
com a parte inferior da cidade através das avenidas Salgado Filho e Hermes da
Fonseca. Nesse primeiro eixo, embora a Via Costeira tenha grande importância, é
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em Ponta Negra que a plenitude da atividade turística acontece, pois o bairro vem
ocupar um espaço privilegiado, na conformação da cidade do lazer e do turismo. Ponta
Negra adquire o estatuto de ícone, para aqueles que podem desfrutar dos serviços que
ali são oferecidos. (FURTADO, 2007, p. 51, grifo nosso)

Edna Furtado (2005, 2007), descreve que, até 1980, serviços na área eram pouco diversificados.
Entre 1990 e 2000, a área se desenvolveu como um complexo turístico, com comércios, serviços
e hotelaria, equipamentos para visitantes e moradores “Ponta Negra passa assim a ser um lugar
de estar, de ficar, e não só de passagem do turista” (FURTADO, 2007, p. 52). O principal marco
propagandeado da área é o Morro do Careca, na Área de Preservação no limite sul da cidade
(Figura 6).

Redinha

(...) O convite chega, até você, de muitos modos e sob formas diversas. O nome
adocicado e leve da praia, do lado de lá, já por si mesmo é um convite: Redinha. E
daí, então, esse convite parece chegar envolto de brisas, balanços lentos, rangidos de
armadores, espaços arejados de alpendradas, cheiros marinhos, salsugens,
sonolências...
Já, então você se decide a velejar para a outra banda do rio. A sedução lhe domina. E
somente o viajar aqueles barcos de velas ou mesmo as lanchas zuadeiras, tenta um
pouco a sua curiosidade.
E você embarca.” (NAVARRO, 1975, p. 11–12)

O trecho acima descreve um meio de transporte usado para chegar à Redinha a partir da cidade
ao sul do Rio Potengi. Esta travessia era tradicionalmente usada já que a primeira ponte (Igapó)
aporta distante desta área, e esteve em funcionamento até a inauguração da segunda ponte da
cidade (Newton Navarro, 2007).
Redinha surgiu de um assentamento pesqueiro independente, às margens do rio Potengi (Figura
25). Em 1925 os pescadores e os primeiros veranistas construíram a Capelinha de Nossa
Senhora dos Navegantes, em cima de uma duna (FREITAS; ARRAIS, 2013).
Enquanto isso, e apezar disso, a Redinha se torna mais importante, mais procurada,
mais aristocrática. E até inacessível. As casas custam hoje relativamente fortunas nas
transações de venda e aluguel. A esta hora já existem compromissos para a próxima
temporada de outubro...
Pois bem. Tudo isso é o progresso, é o desenvolvimento de uma praia de velhos
pescadores e rendeiras que se tornou de ano para ano repouso de ilustres e distintos
veranistas. Tem mercado novo, tem clube dançante moderno, tem casas mais ou
menos confortáveis... (A República, 25 abr. 1946: p.2 apud FREITAS, 2013, p. 94).
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A capela, o então “novo” mercado e o clube de lazer são descritos como lugares de socialização.
Uma Igreja de pedras (também da Nossa Senhora dos Navegantes) foi construída em 1956. Os
veranistas chegavam à Redinha atravessando o rio Potengi por barcos ou lanchas e, a partir dos
anos 1950, também pela “Estrada da Redinha”, atual Av. Doutor João Medeiros Filho (SILVA,
2014), que liga a Av. Tomás Landim com a Redinha. A área foi incorporada na malha de Natal
nos anos 1980, quando a expansão da Zona Norte alcançou o entorno da praia, tornando-se a
única praia urbana de Natal desta zona.
Em 2007 a nova ponte - Ponte de Todos ou Ponte Newton Navarro - criou outro acesso à área,
que junto à Via Costeira completou o circuito costeiro ligando as praias ao norte, centro e sul
de Natal. No entanto, já que o circuito costeiro passa pela Praia do Meio e para Ponta Negra,
ambas se beneficiaram em termos de movimento com estas obras, mas a Redinha ficou, assim,
embaixo da ponte. A área pouco capitalizou em termos de acessibilidade (Cap. 4); depois de
atravessar a ponte em direção ao norte, é necessário voltar para a Redinha.
Após a inauguração da ponte não existe mais a travessia de balsa para a Redinha, e o antigo
ponto de controle está abandonado. As principais edificações da área se localizam próximas à
orla do rio, e se mantêm com os usos consolidados há décadas: o mercado da Redinha, a Igreja
de Nossa Senhora dos Navegantes, a nova igreja de Nossa Senhora dos Navegantes e o antigo
Clube da Redinha (MACIEL; LIMA, 2014).

Calçadões

As praias sofreram obras de revitalização em 2001, que se basearam na construção de calçadões
em pisos de pedra portuguesa, a instalação de mobiliário urbano (balaustradas e bancos) e de
quiosques padronizados, em estruturas de fibras de vidro, como bares à beira-mar (Figuras 27
a 29). Em Ponta Negra os quiosques substituíram antigas barracas de praia (construções
informais mais diversas entre si). O projeto de 2001, implantado também em outras áreas do
Rio Grande do Norte, foi criticado por Glielson Montenegro (2005) por promover uma
excessiva homogeneização de áreas com perfis diversos (sociais, econômicos e urbanos),
prejudicando a identidade dos usuários e habitantes do entorno.
Seguindo intervenções para a Copa de 2014, recentemente as orlas de Ponta Negra e da Praia
do Meio sofreram outra intervenção, concluída depois do evento. As obras da Praia do Meio,
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por exemplo, estavam sendo finalizadas, com mais de seis meses de atraso, em janeiro de 2015
(AMARAL, 2015). Estas intervenções basearam-se: - em uma nova paginação de piso, com
blocos de concreto inter-travados substituindo as pedras portuguesas; - na troca das estruturas
de madeira dos guarda-corpos separando o calçadão da faixa de areia; - na substituição dos
quiosques em fibra de vidro por estruturas maiores em alvenaria com revestimento cerâmico,
cobertas em telha cerâmica; e - na construção de banheiros, também em alvenaria com
revestimento cerâmico. A localização dos novos quiosques e das estruturas de banheiros se
aproximou dos pontos em que já existiam quiosques. As principais mudanças em termos de
funções foram as instalações de chuveiros e banheiros, por ora mantidos pelo poder público.
Na Praia do Meio, a obra também incluiu uma ciclofaixa, definida por meios-fios elevados, que
acompanha o calçadão da orla, mas não se conecta com outras o entorno. A Figura 27 mostra o
calçadão da Praia do Meio antes e depois da reforma. Apesar de donos de estabelecimentos na
área acreditarem que investimentos públicos na área resolveriam a afamada “decadência”
(ABREU, 2011). Em vez de resolver ou amenizar, esta intervenção reforçou, problemas de
permeabilidade da comunidade local, enfatizando descontinuidades na frente de orla (Cap. 4).
Em Ponta Negra a intervenção foi precedida por outras iniciadas em 2013, construindo arrimos
com rochas para a proteção dos avanços da maré, que estavam destruindo o calçadão (MEYER
et al., 2014), Figura 28. Os avanços da maré e as estruturas de pedras diminuíram a faixa de
areia, que é conquistada pelo mar nos períodos de maré cheia. Assim, usos para o lazer vão se
deslocando entre a areia e o calçadão, de acordo com as marés. Destacamos impactos negativos
com o avanço de construções mais fixas próximas ao mar.
Na Redinha, o projeto anterior, do calçadão com pisos em pedra portuguesa e quiosques em
fibra de vidro se mantém (Figura 29); não existem banheiros nem chuveiros públicos nesta
praia. Esta falta é sentida pelo público, e motivo de descontentamento (avaliação negativa
“estrutura de apoio”, discutido no Cap. 4).
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Figura 27 - Calçadão da Praia do Meio antes e depois da última intervenção.

Fonte: Foto tirada pela autora em (a) 2013; (b) 2015.
Figura 28 - Imagem da orla de Ponta Negra (a) em julho de 2013; (b) em novembro de 2014.

Fonte: foto tirada pela autora (a) 2013 (b) novembro, 2014.
Figura 29 - Foto da orla da Redinha (a) frente ao mar; (b) frente ao rio.

Fonte: Foto tirada pela autora (2015)
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Reflexões Natal e as praias

Dentre aspectos mencionados no decorrer do capítulo, Natal se situa numa topografia
acidentada, de encontros entre: rio, mar e dunas. Elementos naturais contribuem para a
legibilidade urbana (NOBRE, 2001), mas também dificultam a articulação da cidade,
principalmente da Zona Norte (MEDEIROS, 2013a; MORAIS, 2010) percebida como separada
da cidade (ELALI, 2006). Classes de maior poder aquisitivo se concentram nas Zonas Leste e
Sul, apropriando-se de áreas de maior acessibilidade topológica (CARMO, 2014).
Todas as praias têm restrições de gabarito de acordo com o plano diretor (ZET) e assentamentos
informais nas proximidades, com destaque para a Praia do Meio (AEIS).
O turismo no litoral promoveu intervenções criticadas por desconsiderarem relações com a
população local e com o entorno construído: a Via Costeira restrita aos hotéis, sem acessos e
estruturas para as pessoas locais, e as obras nos calçadões padronizando áreas diversas.
As praias de estudo têm localizações e históricos variados em Natal. A Praia do Meio, a primeira
a usada para o lazer e preparada para turistas (BENTES; VELOSO, 2002), é vista como uma
área em decadência (ABREU, 2011), mesmo que usos na orla continuem intensos. A expansão
da malha urbana e a construção da Via Costeira ajudaram a transferir o polo turístico na direção
sudeste, Ponta Negra, que representa um polo comercial e turístico.
As intervenções da via costeira e da ponte, completando o circuito costeiro da cidade,
aumentaram acessos para a Praia do Meio e Ponta Negra, mas Redinha ficou, literalmente,
embaixo da ponte; a praia também não contemplada nas últimas reformas na orla de Natal,
permanecendo com estruturas do projeto anterior, de 2001; a falta de banheiros e chuveiros na
área é motivo de descontentamento (menções negativas sobre “estrutura de apoio”, na avaliação
dos aspectos da sociedade).
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2.4 Reflexões a priori

As ideias centrais das referências teórico-metodológicas seguem:
(i)

Reflexões sobre a cidade enquanto lugar aonde a vida acontece e a sociedade se
realiza, interpretadas enquanto redes ou sistemas.

(ii)

A diversidade social enquanto qualidade de sociedades mais democráticas (p.ex.
GRANOVETTER, 1973; PUTNAM, 1995).

(iii)

Arquiteturas contribuem para vitalidade urbana (JACOBS, 1992) e urbanidade
(HOLANDA, 2002, MARCUS, 2010). Espaços bem conectados ao entorno tendem
a apresentar cenários mais ideais (p.ex. MARCUS;

LEGEBY, 2012;

PALAIOLOGOU; VAUGHAN, 2012; PAULA, 2010).
(iv)

Lógica Social do Espaço (LSE): o espaço configura campos prováveis copresença e
movimento (HILLIER et al., 1987). ASE - para medir hierarquias no espaço
(HILLIER, 1996; MEDEIROS, 2013b);

(v)

Tendências de segregação social no Brasil (VILLAÇA, 2001), e em Natal
(MORAIS, 2010; CARMO, 2014; MEDEIROS, 2012).

(vi)

Estudos costeiros, focando na vulnerabilidade ambiental e intensidade de ocupação,
interpretando as praias como ambientes restauradores no cotidiano da população
(KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; VELOSO; ELALI, 2006); e usos, percepção
e apropriação para a manutenção destes ambientes (MELLO, 2008).

Em Natal, a construção de conjuntos habitacionais nas Zonas Norte e Oeste expandiu a trama
nestas direções (MEDEIROS, 2013a; SILVA, 2003; SILVA; BENTES SOBRINHA;
FERREIRA, 2015); habitações da população de maior poder aquisitivo e do setor turístico em
direção oposta, ao sul (CARMO, 2014; FERREIRA; SILVA, 2008). A Praia do Meio foi a
primeira inserida na cidade; Ponta Negra e Redinha surgiram de assentamentos pesqueiros
independentes incorporadas após 1970. Litoral alvo de intervenções equipando o turismo de
“sol e mar” (BENTES; VELOSO, 2002; DANTAS; FERREIRA; CLEMENTINO, 2010;
FERREIRA; SILVA, 2008).
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Procurando identificar as combinações de variáveis arquitetônicas que promovem ou
dificultam, vitalidade urbana, nossas questões de pesquisa seguem, e ajudaram a estruturar os
caminhos de pesquisa da tese (descritos no próximo capítulo):
(a) Qual a natureza da arquitetura das três praias? Há fatores de diferenciação e
recorrências (em termos de configuração espacial e conjunto construído)?
(b) Maneiras distintas de vida social podem ser observadas em cada praia isoladamente
ou comparativamente entre as três praias?
(c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais, à arquitetura?
(d) Existem espaços com maior vitalidade urbana (diversidade social, avaliação e/ou
familiaridade)? Quais são as variáveis arquitetônicas que as promovem?
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3. MODUS OPERANDI: OS CAMINHOS
O caminho para chegar ao que acontece no que parece ser o comportamento
misterioso e perverso das cidades é, penso eu, olhar de perto, e com o mínimo possível
de expectativa prévia, nas cenas e nos eventos mais ordinários, e tentar ver o que
significam e se quaisquer fios de princípios emergem entre eles73. (JACOBS, 1992, p.
23).

Nesta parte (modos operandi) apresentamos os caminhos de pesquisa; portanto, não é
fundamental para o entendimento dos argumentos da tese; descreve os procedimentos adotados
e pode auxiliar pesquisas com temáticas semelhantes. O capítulo está organizado em eixos
relacionados às questões de pesquisa:
(i)

Configuração espacial: sobre a localização das praias no sistema de Natal e
hierarquias internas às praias, relaciona-se a (a) Qual a natureza da arquitetura das
três praias? Há fatores de diferenciação e recorrências (em termos de configuração
espacial e conjunto construído)?

(ii)

Conjunto construído: investigando usos do solo e níveis de verticalização no entorno
das praias, e interfaces público-privado para as frentes de orla, buscam dar insumos,
para as questões de pesquisa: (a) Qual a natureza da arquitetura das três praias?
Há fatores de diferenciação e recorrências (em termos de configuração espacial e
conjunto construído)?

(iii)

Sociedade, com observações nas praias e a aplicação de questionários em dois
pontos de cada praia, em resposta às questões (b) Maneiras distintas de vida social
podem ser observadas em cada praia isoladamente ou comparativamente entre as
três praias? (c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais a
arquiteturas?

Daqui em diante (Modus Operandi, in loco), invertemos a ordem de abordagem dos eixos de
investigação, obedecendo às escalas de abordagem do objeto - à ordem cronológica dos

Do original em inglês: “The way to get at what goes on in the seemingly mysterious and perverse behavior of
cities is, I think, to look closely, and with as little previous expectation as is possible, at the most ordinary scenes
and events, and attempt to see what they mean and whether any threads of principle emerge among them.”
73
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levantamentos de campo, e das investigações da tese - partindo do geral ao específico: da
localização na cidade até vida social em pontos específicos das praias.
Apresentamos a seguir os meios de levantamento, representação, processamento e análise de
dados. Atributos indicadores de maior vitalidade urbana, apresentados no Capítulo 2 (Quadros
1 a 3), são sintetizados em quadros no início de cada tópico, e seguem na parte In Loco para
ilustrar comparações entre as praias e os pontos.

3.1 Arquitetura

Arquitetura é entendida em sentido amplo, englobando a configuração espacial (conforme a
teoria da Lógica Social do Espaço) e o conjunto construído.

3.1.1 Configuração Espacial

A análise da configuração espacial se baseia na Análise Sintática do Espaço (ASE) dos espaços
de movimento da cidade, pela criação, representação, processamento e análise do mapa axial
da cidade e do processamento e análise do mapa angular de segmentos, Angular Segment
Analysis (ASA) (AL-SAYED; TURNER; HILLIER, 2013).
O quadro quatro sintetiza os atributos para comparação nas praias, variando escalas de baixo
até elevado, comparando configurações espaciais que promovem vitalidade urbana, focam:
(i)

Acessibilidade potencial, em raios globais;

(ii)

Confluência entre raios topológicos (mapa axial) contribuem para maior
legibilidade;

(iii)

Resiliência entre acessibilidades, malhas com consistência de grandezas entre
medidas de acessibilidade (integração e choice normalizados, ASA) por sucessivos
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raios métricos74, e correlações positivas entre medidas de acessibilidade por raios
métricos75.
Quadro 4 - Quadro síntese de configuração espacial.

PRAIA

Baixo

Intermediário

Elevado

Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades
Fonte: Elaborado pela autora.

A representação linear

O sistema de eixos de Natal foi desenhado em SIG (Sistema de Informação Geográfica, ou,
GIS, Geographic Information System), no programa QGIS76 entre 2013 e 2014, atualizado em
2015 (Figura 31). As bases do desenho foram (i) dados vetoriais da cartografia disponível, com
quadras e edificações para Natal (2006); (ii) imagens rasterizadas do Google Earth, Bing e
Yahoo atualizadas (Figura 30), e (iii) visitas de campo.
Os limites do sistema consideram o município de Natal adicionando:
- As malhas que lhe são contínuas sem vazios urbanos, i.e., malhas com mesmo
direcionamento, e densidade de construções margeando as vias, que incluiu: (a) a praia
de Santa Rita, no município de Extremoz, como continuidade da malha ao norte da
Redinha, na Zona Norte; (b) Nova Parnamirim, no município de Parnamirim, como
continuidade da malha dos bairros da Zona Sul de Natal: Neópolis e Capim Macio, a
continuidade desta malha urbana e os limites do município são ilustrados na Figura 30;
- As principais rotas de acesso ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves,
inaugurado em maio de 2014 (Figura 24), no município de São Gonçalo do Amarante, e
as malhas que lhe são contínuas, que incluiu: (a) a rota pela Zona Norte de Natal (BR406); (b) a rota partindo da Zona Sul de Natal (BR-101 e BR-304), passando pelo
município de Macaíba.

7474

Elevadas medidas, e correlações entre medidas, de integração e choice por intervalos maiores de raios métricos
da ASA caracterizaram espaços com maior mistura de usos, entre os direcionados para visitantes e moradores e
interação entre tipos de viagens (HILLIER, 2009), chamada copresença potencial (VAUGHAN; DHANANI;
GRIFFITHS, 2013). Ver Cap. 2.2.
75 Correlação positiva de NAIN e NACH para raios métricos caracteriza subsistemas (de tamanhos diversos) com
malhas urbanas melhor inseridas no todo urbano (AL-GHATAM, 2015), descrito como malhas melhor imbuídas,
com trajetórias de inserção (YANG; HILLIER, 2012). Ver Cap. 2.2.
76 Quantum GIS, programa de fonte aberta disponível no sítio eletrônico: http://www2.qgis.org/en/site/
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Figura 30 - Ilustração do mapa axial no QGIS dos limites do mapa axial e os do município sobreposto em imagem
rasterizada do open street map.

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 31 – Ilustração das etapas metodológicas da análise da arquitetura das praias.

Fonte: Elaborado pela autora

Para explorar dinâmicas de movimento e observar fenômenos locais, o mapa axial e o mapa
ASA foram processados em diversas escalas. O mapa axial foi rodado nas escalas topológicas
de análise R3 (local), R6 (a média de integração do sistema) e R13 (o chamado raio topológico
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RR de Natal; profundidade média da via mais integrada do sistema, a Av. Bernardo Vieira),
tópico Análise sintática do espaço e medidas, Cap. 2.
O mapa de segmentos foi criado a partir do mapa axial; neste processo se retiraram os tocos ao
final das linhas axiais que medissem até 25% do tamanho do último segmento, por se entender
que na maioria das vezes representam sobras do processo de representação axial, e não vias
reais (ver capítulo 2). O tipo de processamento do mapa de segmentos escolhido ponderou
desvios angulares (angular segment analysis, ASA).
A ASA foi processada nos raios métricos de análise: 400, 800, 1200, 1600, 2400, 3200, 5000 e
7000, buscando representar mudanças significativas em dinâmicas de movimento. O raio local
de análise “400m” foi selecionado como o início dos raios de processamento por equivaler à
abrangência métrica dos subsistemas das praias.
Para comparar configurações espaciais, vias do subsistema das praias foram recortadas nos
grafos de Natal no Depthmap – eixos nos mapas axiais e segmentos na ASA - corresponde às
áreas (aproximadamente 400 metros a partir das orlas) do levantamento do conjunto construído
(usos do solo e níveis de verticalização), Figura 31.
Correlações77 (R²) entre medidas foram calculadas (scatterplot), para o sistema e para os
subsistemas, dentre: entre raios topológicos (mapa axial), e entre NAIN e NACH por raios
métricos (ASA). Correlações entre 0.10 e 0.30 foram interpretadas como tendo pequena força,
de 0.30 até 0.50, moderada, e 0.50 ou mais, grande força (COHEN, 1988).
A última análise da configuração espacial foi feita em 2015, com o seguinte passo a passo:
processamento das análises axial e ASA no Depthmap X. Colunas novas foram criadas para
cada raio métrico da ASA, onde se inseriram as fórmulas para medidas normalizadas de choice
e integração, a partir da fórmula apresentada por Tao Yang, Bill Hillier e colegas (AL-SAYED
et al, 2015, p. 83, HILLIER, YANG, TURNER, 2012). Depois do processamento das análises,
ambos os mapas (axial e ASA) foram exportados para o QGIS, onde os subsistemas das praias
foram recortados em 2015 no QGIS, e a análise dos dados foi feita com o auxílio da janela
“atribute explorer” do plug-in Space Syntax Toolkit (SST), desenvolvido por Jorge Gil, uma
interface do Depthmap X no QGIS (GIL et al., 2015).

77

Coeficientes de correlação ou de determinação (regressão linear): a proporção em que uma medida é explicada
pela variabilidade de outra, entre 0 e 1.
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3.1.2 Conjunto Construído

Os levantamentos de campo do entorno das praias visaram caracterizar o conjunto construído
das praias de acordo com atributos referenciados como promotores de vitalidade urbana. O
Quadro cinco sintetiza os atributos comparados entre as praias.
Quadro 5 – Quadro síntese do conjunto construído.

PRAIA

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado na orla
Continuidade rua-calçadão-areia
Fonte: elaborado pela autora.

A construção da base

Os dados do levantamento foram trabalhados em plataformas SIG (programas ArcGIS e QGIS).
Os aspectos analisados do conjunto construído são complementares para caracterizar o entorno
das praias e as frentes de orlas. Os usos do solo e níveis de verticalização foram investigados
para os subsistemas das praias: áreas alcançadas num raio de 400 m a partir dos calçadões (a
última etapa da Figura 31). Em Ponta Negra, a Av. Eng. Roberto Freire é o limite da área78,
incorporando usos dos dois lados da avenida.
As interfaces entre espaços público e privado, ou constitutividade (cf MELLO, 2008; VAN
NES; LÓPEZ, 2007), foram investigadas para as edificações à frente dos calçadões das praias.
O levantamento do conjunto construído foi realizado em julho de 2013, e finalizado entre junho
e setembro de 2014.

Usos do Solo

O levantamento de tipos de usos do solo buscou identificar usos que atraem pessoas com perfis
diversos e intensidades de visitas distintas, considerando as questões de pesquisa, atualizando
dados sobre estas áreas. As classificações de levantamentos existentes de órgãos públicos (p.

78

Variando entre um pouco mais ou um pouco menos que 400m; nunca menos que 300m.
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ex. NATAL, 2010), são pouco detalhadas para o nosso tema; por exemplo, usos não residenciais
são definidos apenas como comércio ou serviços. Outras classificações mais detalhada não
correspondem aos nossos limites espaciais (p.ex. Nascimento, 2011).
A classificação do nosso estudo considerou: (i) classificações empregadas em estudos de
referência; (ii) atividades existentes nas áreas de estudo; (iii) usos que servem a públicos
distintos (moradores, trabalhadores, visitantes); (iv) usos que demandam frequências e
intensidades de usos diferentes; (v) usos com temporalidades diferenciadas (sazonal, semanal,
diurnos, noturnos).
De acordo com os referenciais, tipos de usos do solo têm sido classificados conforme: o
potencial de atratividade de fluxos (p.ex. PERDIKOGIANNI; PENN, 2005; NASCIMENTO,
2011), a diversidade de horários de funcionamento (p.ex. “London | Towards Successful
Suburban Town Centres”, 2014; VAUGHAN; GEDDES, 2014), intensidade e frequência de
atividades (p.ex. VAUGHAN et al 2013), diversidade de públicos que atraem (p.ex. FERRAZ,
2008). Além da classificação dos estudos de referência, consideramos a nossa escala de análise
(comparativo entre três áreas), e os objetivos do estudo. Nos estudos de Laura Vaughan e
colegas (2013, 2014, do projeto Adaptable Suburbs), a classificação contava com grupos e
subdivisões, expressadas com colorações semelhantes em mapas temáticos. No nosso estudo
não criamos subitens, mas aproximamos as cores de usos interligados nos mapas temáticos, por
exemplo, os usos classificados como institucional, saúde e escola (Figuras 59 a 61, Cap. 4). Em
seguida apresentamos a nossa classificação.
Serviços relacionados à hospedagem de visitantes, que incluem resorts, hotéis e pousadas foram
englobadas na categoria hotel. Comedoria engloba qualquer uso relacionado com servir comida
e/ou bebida, como bares, cafés e restaurantes. Lazer se refere a estabelecimentos que abrigam
eventos ou shows, como boates ou casas de shows. Serviço refere-se, por exemplo, às empresas
de aluguel de carros, lavanderias, etc. A classificação de centros comerciais foi separada de
comércio, para distinguir espaços que concentram uma variedade maior de tipos de usos, como
comércio, serviços e comedoria, e atraem um público maior. Os rótulos de espaços verdes
foram usados para identificar áreas que não podem ser ocupadas ou construídas, como praças e
parques, e áreas de preservação, distinguindo estes dos espaços vazios, que não têm usos
(terrenos vazios ou edifícios abandonados, sem função), que podem vir a ser construídos, e que,
assim, provavelmente indicam espaços de especulação, menos consolidados. Estacionamentos
foram categorizados para garagens ou estacionamento. Centros comunitários se referem a usos
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voltados à comunidade, como associações comunitárias, e foram separados de espaços de cultos
pelas diferenças de periodicidade e de intensidades de seus usos, e por poderem atrair pessoas
de outras localidades. Usos institucionais foram separados dos de educação (que tem uma
frequência alta de usos, mas de grupos restritos), dos de saúde (que podem estar servindo um
público mais amplo, em horários e intensidades mais variadas) e de escritórios. Usos
residenciais também foram classificados para comparar a proporção de residentes entre as
áreas. O rótulo galpão foi usado para definir áreas de armazenagem / indústria, que só
apareceram na Redinha. O rótulo outro foi usado para usos sem uma delimitação específica (na
Redinha e em Ponta Negra englobou um cemitério em cada).
Em sequência, a classificação dos usos do solo foi (Figuras 59 a 61): comercial, centro
comercial, comedoria, lazer, escritório, institucional, educação, saúde, centro comunitário,
espaços de culto, residencial, hotel, em construção, estacionamento, vazio, verde, outro, galpão.

Verticalização

Os números de pavimentos também foram levantados para a área dos subsistemas das praias.
Estas medidas se unem aos usos do solo para caracterizar edificações do entorno. As
classificações apresentadas como grupos de faixas de verticalização nos mapas temáticos se
referem à divisão por quebras naturais (classificação Jenks79) da amostra de Ponta Negra em
seis grupos. Estes intervalos se mantiveram para a comparação com as demais praias (Figuras
62 a 64, Capítulo 5). As faixas de gabarito foram: - até um pavimento; - mais de um a dois; mais de dois a seis; - mais de seis a 12; - mais de 12 a 23 pavimentos e; - mais de 23 pavimentos.
Interfaces público-privado

Interfaces entre espaços públicos e privados foram investigados para as edificações margeando
a orla, que se localizam frente aos calçadões das praias (Figuras 62 a 64). Na Redinha, por

79

A classificação busca quebras naturais, unindo grupos com menor variação na amostra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jenks_natural_breaks_optimization). Por exemplo, se em um grupo de pessoas com
idades de 0 a 20 anos, se quiser delimitar quatro faixas etárias, e existir uma concentração de pessoas entre nove e
12 anos, e antes e depois existirem intervalos mais rarefeitos, a distribuição não será simplesmente de 0-5, 6-10,
11-15 e 16-20. A quebra será feita antes de nove e depois de 12 anos, como exemplo 0-4; 5-9; 9-13; 14-20, e assim
por diante, conforme concentrações da amostra.
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exemplo, englobam todas as frentes do mercado e dos bares e restaurantes nesta área, que se
comunicam com o calçadão e a praça, em continuidade.
A nossa classificação se refere ao funcionamento no turno diurno, que corresponde aos horários
dos levantamentos de campo, e buscaram facilitar a comparação entre as praias, limitando-se a
mudanças de maior impacto. A classificação de Sandra Mello (2008) serviu de referência
principal, que classificou interfaces nos tipos: espaços constituídos (com fortes interfaces),
semiconstituídos e cegos (sem contatos), No entanto, separamos o que Sandra Mello considerou
“espaços semiconstituídos” em dois tipos: “janela” e “porta”, conforme classificações de Lia
Monteiro (2012) e Valéria Ferraz (2008). Descrições de interfaces seguem:
- Espaço cego: divisória sem comunicação entre os espaços, como muros opacos (Figura
32).
- Janela: existência de janelas, ou muros baixos, ou divisórias translúcidas, como grades,
ou divisórias de vidro, que têm comunicação visual entre o espaço público e privado, mas
não apresentam portas ou portões entre os espaços (Figura 33).
- Porta: existência de portas ou portões, possibilitando acesso físico, mas sem
comunicação visual quando estão fechados (Figura 34).
- Espaço constituído: com portas e janelas, acessos fisicamente e visuais (Figura 35).
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Figura 32 – Espaços cegos nas praias (Julho, 2013): (a) Ponta Negra; (b) Praia do Meio.

Foto: da autora, julho, 2013.
Figura 33 – Janelas nas praias (Julho, 2013): (a) Ponta Negra; (b) Praia do Meio.

Fonte: da autora, 2015.
Figura 34 – Portas nas praias (Julho, 2013): (a) Redinha; (b) Praia do Meio;

Fonte: da autora, 2015.
Figura 35 – Espaços constituídos: (a) em Ponta Negra (Julho, 2013); (b) na Redinha (Janeiro, 2015);

Fonte: da autora, 2015.
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Continuidade

Continuidades das praias na frente de orla entre: as edificações de frente para o mar, a rua, o
calçadão e a faixa de areia, foram classificadas como mais elevadas, quanto menos limites
(visuais e físicos) existissem, e quanto menor dificuldade de acesso, observado por visitas de
campo e fotografias.

Configuração Espacial e Conjunto Construído no SIG

O geoprocessamento envolve a criação, o processamento e a articulação de informações
espacializáveis. A complementaridade de visualização de dados da análise sintática do espaço
em SIG tem sido amplamente discutida (p.ex. JIANG; CLARAMUNT; KLARQVIST, 2000;
SERRA; PINHO, 2013; TURNER, 2007), como ferramenta de análise e planejamento,
possibilitando a sobreposição de dados, facilitando relacionar variáveis. Após o processamento
dos mapas de medidas sintáticas e dos mapas temáticos, ambos foram visualizados e articulados
em uma plataforma em comum do QGIS.

Os pontos de aplicação dos questionários

A escolha dos pontos de aplicação dos questionários foi feita a partir das observações de visitas
de campo. Todos os pontos de aplicação representam concentração de usos na orla, estruturas
de apoio (quiosques), e têm diferenças em aspectos do conjunto construído.
Em Ponta Negra e na Praia do Meio os pontos de aplicação variaram em relação à diversidade
de usos do solo, e às interfaces entre espaços públicos e privados. Em Ponta Negra os níveis de
continuidade (entre rua-calçadão-areia) também diferem. Na Redinha a mudança do conjunto
construído se refere aos tipos de usos nas proximidades, mas principalmente da paisagem
natural, um ponto de aplicação frente ao rio, o outro frente ao mar (Figuras 62 a 64, e 69 a 70).
A localização dos pontos será descrita na próxima seção.
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3.2 Sociedade

Com base nas referências do Cap. 2, os seguintes aspectos foram considerados como
ingredientes de vitalidade urbana serão comparados para a sociedade nas praias: diversidade
social, familiaridade e avaliação favorável, sintetizadas no quadro seis.
Quadro 6 – Quadro síntese da sociedade

PRAIA

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

Os questionários investigaram imagens ambientais, mobilidade, frequência e tempo de usos,
atividades, perfis de frequentadores (gênero, idade, local de moradia, escolaridade, etc.) e
avaliação de aspectos das praias. Em seguida apresentamos o conteúdo do questionário, a
amostra, a localização dos pontos de aplicação (dois em cada praia), o cronograma de aplicação
e a tabulação e análise de dados.

3.2.1 O Questionário

Alguns estudos que aplicaram questionários para comparar usos em espaços com arquiteturas
distintas serviram de referências para a formulação do nosso questionário. Fernanda Linard de
Paula (2010), comparou atividades, frequências e avaliação dos usuários em duas praças de
Fortaleza. Sandra Mello (2008) investigou a relação de apego das pessoas em dois espaços
frente de rio, relacionando local de moradia, como conheciam estes espaços, e como os
avaliavam. Na Praia do Futuro, Fortaleza (DONEGAN, 2011) imagens ambientais, atividades,
relação de aspectos (positivos e negativos), e perfis de pessoas foram comparados em barracas
de praia com distintos tipos construídos e localizações.
O questionário (Apêndice um) priorizou questões de múltipla escolha para facilitar a
comparação entre as praias, e foi limitado a uma folha, considerando a aceitação da pesquisa
pelo público (PINHEIRO; GÜNTHER, 2008; GÜNTHER, 2003).
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Um modelo piloto foi aplicado em Ponta Negra em julho de 2013 (10 questionários). Os
questionários foram aplicados em novembro de 2014 e janeiro de 2015.
No cabeçalho dos questionários estão os campos de identificação, preenchidos antes da
entrevista com os dados: data, praia, local de aplicação, entrevistadora, número do questionário.
O conteúdo segue (Figura 36, Apêndice dois):
- Imagem Ambiental (q. 1): sobre a primeira coisa que vem à mente quando se pensa
naquela praia (LYNCH, 1997); é a única questão em aberto.
- Como se chega à praia (q. 2 e 3): aspectos de mobilidade, sobre qual o modo de
locomoção usado e quanto tempo demoram, em média, para chegar à praia;
- Frequência e intensidade de usos (q. 4, 5 e 6): há quanto tempo conhecem a praia, com
qual frequência a visitam e quanto tempo costumam ficar na praia quando vão. Estes
aspectos se referem a como medimos a familiaridade das pessoas da praia, com foco
temporal, comparando entre as praias quanto à frequência de usos e há quanto tempo
conhecem a área.
- Motivos da escolha da praia (q. 7): pediu-se que marcassem até dois aspectos que
considerassem mais importantes para a escolha daquela praia, dentre as opções:
proximidade de casa, facilidade de transporte, pessoas na praia, aspectos da água/areia,
preço, oferta de produtos, outros (especificar).
- Atividades (q. 8): (até três) mais relevantes que desempenham na praia, dentre as
opções: relaxar, caminhar, tomar banho de sol, tomar banho de mar, conversar,
comer/beber, nadar/surfar, outros esportes, fazer compras, trabalhar, outros (especificar).
- Perfil sócio demográfico: As questões 10 a 14 caracterizaram perfis e níveis de
diversidade social, indagando sobre: - idade e gênero dos respondentes, - se têm filhos e,
se sim, com que frequência se costuma levá-los à praia; - onde moram (i) se fora de Natal,
se no estado (RN), na região (NE), no país (BR), ou internacional (INT) (ii) se em Natal,
qual bairro, - nível de escolaridade; e - ocupação.
- Percepção da praia (q.15 e 16): avaliação e importância dada a aspectos das praias. A
avaliação foi feita com a Escala Likert (GÜNTHER, 2003), variando em uma escala
passando por péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Consideramos aspectos relevantes em
estudos costeiros (p.ex. BRETON et al., 1996; QUINTELA et al., 2012) e de interesse
para comparação entre as praias: segurança, público que frequenta, limpeza/saneamento,
paisagem, acesso à praia e estrutura de apoio. A importância dada aos aspectos foi feita a
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partir de uma escala numérica, usando de um para o mais importante, até seis para o
considerado menos importante.

A avaliação pelo público é analisada pelos dados advindos da imagem ambiental (q. 1) e da
última parte do questionário (q. 15 e 16), que foca a avaliação e escala de importância de
aspectos das praias. As avaliações consideradas mais favoráveis foram as com menos respostas
de teor negativo (avaliações “péssimo” ou “ruim”) e de respostas que denotam vulnerabilidade.
Figura 36 - Modelo do questionário marcando partes que fomentaram as variáveis de vitalidade urbana nas
praias.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Na segunda etapa de aplicação de questionários, no período de férias, dois subitens foram
adicionados à primeira questão, sobre a imagem ambiental. Após perguntar “a primeira coisa
que vinha à mente sobre a praia na qual se estava”, perguntamos a mesma questão sobre as
outras praias, incluindo itens 1.2 e 1.3, ilustrado no Apêndice dois. Isto permitiu sondar
diferenças de pontos de vista dos frequentadores sobre outras praias. 60 questionários foram
aplicados em cada praia englobando este aspecto, e variando entre dias (quarta-feira, sábado e
domingo) e turnos (Quadro sete).

3.2.2 A Amostra

Para o cálculo da amostra de questionários – uma amostra casual simples - partimos do cálculo
do sítio eletrônico de amostra estatística80, confirmadas na tabela disponível no manual de ASE
(AL-SAYED et al., 2015; AL-SAYED; TURNER; HILLIER, 2013) e no trabalho de Krejcie e
Morgan (1970).
Consideramos que a população total da amostra para as três praias se aproxima da população
da Região Metropolitana de Natal (RMN), 1.300.000 pessoas, a partir do qual usamos um
intervalo de confiança de cinco, e um nível de confiança de 95%, chegando a uma amostra de
384 questionários. Para a distribuição entre as praias, foram aplicados 390 questionários no
total, 130 em cada praia, e 65 em cada ponto.
Não tendo uma informação específica sobre a população que frequenta as praias, optamos por
escolher uma população geral para todas as praias equivalendo à população da região
metropolitana, entendendo que esta população é a mais provável de estar frequentando as praias
(embora nem todos frequentem a praia necessariamente, também existem visitantes vindo de
fora da cidade). Quanto à distribuição de questionários nas praias, mesmo que o tamanho das
praias e as densidades populacionais ao redor das praias (CARMO, 2014, a posteriori) variem,
a amostra foi dividida igualmente entre as praias, tendo em vista o objetivo do trabalho, de
encontrar nexos arquitetura/sociedade, e a opção de não priorizar uma praia em detrimento da
outra em termos de amostragem.

80

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Pontos de aplicação

Para considerar variações internas, e para abranger um conjunto mais amplo do público, dois
pontos de aplicação foram selecionados em cada praia, que tivessem concentração de usos e
mudanças no conjunto construído. A Redinha: (i) frente ao mar (Ponto Mar – PM); (ii) frente
ao rio, ou canal (Ponto Canal - PC), Figura 62 e 68. No entorno do Ponto Canal existe maior
diversidade de usos do solo.
Na Praia do Meio as concentrações de quiosques e usos correspondem a lugares na praia com
maiores faixas de areia e melhor balneabilidade, com menos pedras (Figura 69): (i) em ponto
mais central da Praia do Meio, próxima ao antigo Hotel dos Reis Magos, situa-se o Ponto Sul,
PS; tem interfaces entre espaço público e privado mais fortes, e maior diversidade de usos do
solo no entorno; (ii) no extremo norte da Praia do Meio, próximo da estátua de Iemanjá, o ponto
foi nomeado Ponto Norte, PNorte (Figura 63).
Em Ponta Negra, não identificamos uma clara distinção em concentrações de quiosques, mas
conjuntos construídos distintos, principalmente em relação ao calçadão: (i) em
aproximadamente metade da faixa ao norte da orla o calçadão para pedestres não é
acompanhado por via carroçável, e é acessado por escadarias. O ponto de aplicação localiza-se
na Rua Halley Mestrinho (perto do hotel Manary), identificado como Ponto Norte, PNorte; (ii)
ao sul da orla o calçadão é acompanhado pela via carroçável (Av. Erivan França); o ponto de
aplicação nesta área se localiza no ponto de encontro da Av. Eng. Roberto Freire com a Av.
Erivan França, identificado como Ponto Sul, PS (figura 64), que tem interfaces entre espaços
públicos e privados mais fortes, e maior diversidade de usos do solo.
No caso de Ponta Negra, a praia mais extensa, para cada ponto de aplicação aplicaram-se alguns
questionários mais próximos aos extremos da orla, para sondar mudanças significativas de usos
(que não identificamos). Portanto, da amostra dos pontos, no Ponto Sul, cinco (dos 65
questionários) foram aplicados nas proximidades do morro, e do Ponto Norte, cinco (dos 65
questionários) foram aplicados mais no extremo norte (na porção em que o calçadão de
pedestres ainda não existe).
A partir do ponto de aplicação de cada praia, uma entrevistadora direcionou-se para um lado e
a outra para o outro. A aplicação de questionários aconteceu ora no calçadão ora na areia,
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dependendo dos locais com concentração de pessoas naquele momento. No geral, a maioria dos
questionários foi aplicada na areia.

Cronograma

A distribuição temporal dos questionários, datas e horários da aplicação, foi planejada conforme
o Quadro sete. O planejamento foi feito com o intuito de capturar variações de usos nas praias,
e permitir a comparação de usos no tempo. Buscamos horários de usos mais intensos, focando
no período diurno. Em cada praia, o cronograma considera variações de horários, dias da
semana, e distribui a amostra no período letivo e nas férias. Questionários foram aplicados em
quartas-feiras (representativo de um dia regular de trabalho), sábados (meio turno de trabalho),
e domingos (folga). Os questionários foram aplicados nestes dias (quarta-feira, sábado e
domingo) no período letivo e nas férias. Em cada dia de aplicação as três praias foram
investigadas, variando entre manhã, horário do almoço e tarde.
Quadro 7 – Cronograma de aplicação dos questionários nas praias.

PERÍODO LETIVO (novembro)
Sábado
(01.11.2014)
- Lucy Donegan
Entrevistad
- Bárbara
oras
Rodrigues
Praia do Meio
MANHÃ
Sul-9h;
Norte:10h.
Redinha
ALMOÇO
Mar: 11h;
Canal: 12h.
Ponta Negra
TARDE
Sul: 14h;
Norte: 15h
60
Quant.
Quest.
TOTAL

FÉRIAS (janeiro)

Quarta-feira
(19.11.2014)

Domingo
Sábado
Domingo
Quarta-feira
(23.11.2014)
(10.01.2015)
(11.01.2015)
(14.01.2015)
- Lucy Donegan
- Lucy Donegan
- Lucy Donegan - Lucy Donegan - Lucy Donegan
- Ariane Borges
- Maria Heloísa
- Ariane Borges - Lívia Nobre - Maria Heloísa
- Rafaela Balbi
Redinha
Ponta Negra
Ponta Negra
Redinha
Praia do Meio
Mar:9h;
Sul: 9h;
Sul: 9h;
Mar: 9h;
Sul: 9h;
Canal:10h.
Norte: 10h.
Norte: 10h.
Canal:10h.
Norte:10h.
Ponta Negra Praia do Meio
Redinha
Praia do Meio Ponta Negra
Sul:11h;
Sul:11h;
Mar: 11h;
Sul:11h;
Sul:11h;
Norte:12h.
Norte:12h.
Canal: 12h.
Norte:12h.
Norte:12h.
Praia do Meio
Redinha
Praia do Meio Ponta Negra
Redinha
Sul: 14h;
Mar: 14h;
Sul: 14h;
Sul: 14h;
Mar: 14h;
Norte: 15h;
Canal: 15h.
Norte: 15h;
Norte: 15h
Canal: 15h.
60
90
60
60
60
210
180
390
Fonte: elaborado pela autora.

A ordem de aplicação dos questionários nas praias em cada dia foi feita para que em cada
período (letivo ou férias) houvesse uma amostra de questionários em cada turno, e para cada
período ter uma amostra de cada turno nas praias. A ordem de chegada aos pontos de aplicação
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em cada praia se manteve para distribuir os intervalos entre os pontos: na Praia do Meio e em
Ponta Negra, primeiramente no Ponto Sul, depois Norte, na Redinha, primeiramente no Ponto
Mar, depois no Ponto Canal. Chegando às praias, os questionários foram ora aplicados na faixa
de areia, ora no calçadão, e assim identificados e tabelados, de acordo com a concentração de
pessoas na praia naquele momento. Em todas as praias a maior parte dos questionários foi
aplicada na faixa de areia (principalmente na Redinha, onde a faixa de calçadão é menor), mas
em todas as praias existiu uma amostra em ambos os espaços.
A quantidade de questionários aplicados por pessoa, em cada dia, em cada ponto, foram cinco,
totalizando dez por praia, e trinta por dia. O único dia em que o total de questionários foi maior
foi no domingo do período letivo (três entrevistadoras), interpretado como representativo do
dia com maior intensidade de usos, que mais se repete no ano. Os questionários começaram a
ser aplicados às 9h da manhã, terminando por volta das 16h. Os horários apresentados no
Quadro Sete são aproximados.

Entrevistadoras

Antes da aplicação, o planejamento do cronograma e o questionário foram discutidos com as
entrevistadoras81 (Quadro Sete), que no momento da aplicação estavam familiarizadas com o
tema da pesquisa e o conteúdo do questionário. A aplicação foi realizada da maneira mais
aleatória possível, evitando, por exemplo, a aplicação de mais de um questionário no mesmo
grupo de pessoas.
O entrevistado tinha a opção de responder o questionário escrevendo (acompanhado pelas
entrevistadoras), ou oralmente; as entrevistadoras iam lendo e marcando as respostas dadas
(deixando o papel à mostra para os respondentes). Esta última situação se repetiu mais.
Ao final da aplicação dos questionários, para validação da sua inclusão na pesquisa, a pesquisa
foi descrita sumariamente pelas entrevistadoras, e um termo de consentimento foi assinado (por

81

Os questionários foram aplicados com a ajuda de alunas: (i) da graduação, que fazem, ou fizeram, parte do grupo
de pesquisa MUsA: Bárbara Rodrigues, Maria Heloísa e Lívia Nobre; e (ii) da pós-graduação do nosso programa,
PPGAU: Ariane Borges e Rafaela Balbi. O apoio foi fundamental para maior segurança, e permitiu compartilhar
e discutir experiências.
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todos os respondentes dos questionários inclusos nesta pesquisa). O modelo do termo assinado
pode ser visto no Apêndice Quatro (8.4).

Tabulação e Análise

Uma lista de rótulos foi criada para acessorar a tabulação dos dados (Apêndice 2). As respostas
de marcar receberam, em ordem crescente, código alfabético (A, B, C, etc). A tabulação dos
questionários foi feita no programa Microsoft Excel e LibreOffice calc, auxiliado pela lista de
rótulos criada para descrição das siglas.
A partir de alguns dados dos bairros onde moravam derivamos as seguintes informações:
- Rendimento médio mensal (domiciliar) dos bairros. Relaciona-se ao tratamento dos
dados do censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que foram
tratados em base geo-referenciada por João Carmo (2014). Os rótulos que utilizamos
referem-se a: (E) até dois SM (Salários Mínimos); (D) acima de dois até quatro SM; (C)
acima de quatro e até oito SM; (B) acima de oito e até 12 SM; (A) – acima de 12 SM.
- Região Administrativa em que o bairro se localiza: Norte, Oeste, Leste ou Sul;
- Distâncias aproximadas, da praia até o bairro onde mora, calculadas pelo aplicativo
Google maps (Apêndice ii, lista de rótulos da tabulação). Aproximou-se a distância da
rota mais curta de carro do local identificado como mais central dos bairros, até o ponto
central dos calçadões das praias (na Redinha e na Praia do Meio). Em Ponta Negra, onde
os pontos são mais distantes entre si, as distâncias foram calculadas até os respectivos
pontos onde os respondentes estavam.

Identificação do questionário

Usamos um código para identificar os questionários citados no texto, que permitem identificar
variações no tempo, local de aplicação, e, também, localizá-los na tabulação.
O código baseia-se em uma sequência de siglas com dados da praia e da data de aplicação, e
sobre o gênero do usuário, o código baseia-se na sequência de siglas: (i) “q”; (ii) praia: Redinha
“RED”, Praia do Meio “MEIO” ou Ponta Negra “PN”, (iii) sigla do ponto de aplicação: canal,
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“c”, mar “m”, norte “n”, sul “s”; (iv) período letivo: letivo “L”, férias “F”; (v) dia da semana,
quarta-feira “q”, sábado “s”, domingo “d”; (v) ordem do questionário no dia, naquele ponto,
varia de “0” a “15”; (vi) gênero: feminino “F”, masculino “M”.
Como exemplo, o código qREDcLq8M refere-se a um questionário aplicado na Redinha (RED),
frente ao canal (c), no período letivo (L), numa quarta-feira (q), oitavo questionário do dia
naquele ponto (8), respondente masculino (M). A seguir, nos exemplos de imagens ambientais
para rotulação estes códigos foram usados.

Imagem Ambiental

As imagens ambientais receberam três famílias de rótulos, complementares, de acordo com a
natureza das respostas. As duas primeiras famílias buscaram uma classificação mais polarizada
para comparação entre as praias, e na terceira família detalhamos mais as naturezas de respostas.
Os exemplos de respostas abaixo se referem à imagem ambiental da própria praia em que
estavam (primeira questão).
(i) Positivo (P), ou Negativo (N): neste caso todas as respostas que não fossem claramente
negativas foram englobadas como positivas.

(ii) Objetivo (O) ou Subjetivo (S): neste caso todas as respostas que não fossem
claramente objetivas foram categorizadas como subjetivas.
(iii) Classificação mais descritiva de categorias, recebeu os seguintes rótulos:
- Atrator (AT), atividade, objeto ou coisa, como motivo de atração para o lugar, um
respondente na praia da Redinha no período da manhã respondeu “Ginga com
Tapioca” (qREDmFq3M), e em Ponta Negra “comida” (qPNnFd8M).
- Estrutura (EST), relacionados à estrutura de apoio, acesso ou aspectos de
manutenção desta estrutura, como “difícil acesso” (qPNsFq1M) citado por um
respondente no ponto sul de Ponta Negra, e “falta de banheiro” (qREDmFs6M), na
Redinha;
- Natureza (NAT), aspectos naturais, como “O mar” (qMEIOsFd2F) “Sol”
(qMEIOnLd7F);
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- Socioeconômico (S-E), relacionado a aspectos sociais e/ou econômicos, como um
respondente no ponto norte da Praia do Meio “praia popular” (qMEIOnLs9M), e na
Redinha “falta de investimento” (qREDmLq5M).
- Marco (M): elementos, naturais ou artificiais, lidos como marcos, como “Morro
do Careca” (qPNsFs1F) no ponto sul de Ponta Negra, “A Ponte” (qREDcLd10F)
no ponto canal da Redinha.
- Estado de alma (EA) disposição e/ou vulnerabilidade, exemplos de respostas nesta
categoria na Praia do Meio: “área de risco” (qMEIOsFq1M), “Insegurança”
(qMEIOnLd10M).
- Sensação (SEN), relaciona-se a um juízo de valor ou de sensações recreativas,
como respostas na Redinha: “lazer” (qREDrLs10M), “legal” (qREDmLs2F).
Análise de Dados
A análise e o tratamento dos dados dos questionários foram realizados pelos programas:
- Rstudio82 para tratamento e análise estatística (também usado na análise da configuração
espacial);
- QGIS, para análise multi-variada de dados (query builder);
- Microsoft Excel e OpenOffice Calc para a tabulação, e depois para visualização de dados
e plotagem, montagem de gráficos.

Assessorias à Consultoria de Estatística (CONSULEST) do Laboratório de Estatítica Aplicada
(LEA) da UFRN também foram feitas.

82

Programa de tratamento de dados e análise estatística de fonte aberta, disponível em: http://www.rstudio.com/;
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3.3 Reflexões Modus Operandi

A delimitação de escalas de análise, de acordo com as questões de pesquisa (configuração
espacial, conjunto construído e sociedade), permitiu organizar os procedimentos adotados e os
levantamentos de campo, cada etapa amadurecendo a ‘visada’ sobre os estudos de caso, com
suas respectivas visitas de campo, e alimentando reflexões acerca das demais etapas
investigativas, se subsidiando: (i) na representação e processamento dos eixos de movimento
da cidade, refletindo sobre limites e permeabilidades, principalmente nos entornos das praias;
(ii) sobre o conjunto construído, interpretando e criando mapas, que incluíram percorrer os
litorais para catálogo de tipos de interfaces entre espaços públicos e privados e, assim, observar
usos em partes diferentes das praias até chegar (iii) nos pontos de aplicação dos questionários
e, assim, identificar mudanças da sociedade entre estes, que alimentaram reflexões para as
demais escalas, e relacionadas à arquitetura.
Considera-se que a abordagem dos caminhos metodológicos separados em escalas, e
articulados, permite entender a ‘feitura’ e vivência de lugares a partir de padrões globais da
cidade (cf Hillier, 1996) e vice-versa, a partir de uma “olhada de perto” nas cenas mais
ordinárias (Jacobs, 1992), encontrar lógicas no aparente caos da cidade. Este processo foi feito
a partir das questões de pesquisa, que naturalmente se desenvolveram estabelecendo os eixos
de investigação, e teceram caminhos entre teoria – referenciais – vivências na cidade.
A sequência de abordagem (configuração espacial, conjunto construído e sociedade), se
mantém na próxima parte In Loco.
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4. IN LOCO: NAS PRAIAS

Toda leveza será retribuída
Eu visito o mar
Para saber, que com tantas andanças e mudanças
Ele continua, grandioso
Ali
Igual
E abençoa
Eu visito o mar
Para colocar todas as coisas
Na sua real perspectiva
Porque a casa verdadeira é a que não limita
Porque eu sou sem limites
Porque ele me permite
Ser, em parte, mero repouso de sol
Porque as águas em ondas me balançam
E me aconchegam
Numa companhia silenciosa
E antiga, de trovões
Porque existe uma violência e calma
No encontro de águas e areias,
E minhas pegadas se perdem
Porque eu preciso me perder
Porque eu me encontro
E sou sem mal
Felicidade entra em mim
Para além-cidade, mesmo que à beira
Eu visito o mar para pedir a bênção
Ao dia novo
A uma mim nova
E sempre igual
Lucy Donegan, 29/11/2015

144

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Nesta parte apresentamos os resultados da pesquisa, separado em duas seções principais: (i)
arquitetura, primeiramente a configuração espacial, depois o conjunto construído. Ao final
discutimos a arquitetura, destacando contrastes e recorrências das praias, sobre de intervenções
recentes, finalizando com quadros-sínteses; (ii) sociedade: sobre vida social, a comparação das
praias e dos pontos de aplicação (diversidade social, familiaridade e avaliação, e aspectos de
mobilidade), finalizando com quadros-síntese da sociedade das praias e dos pontos.
Na próxima parte da tese (a posteriori) discutimos relações entre arquitetura e sociedade,
comparando as praias em relação à vitalidade urbana, visualizadas nos quadros sínteses.

4.1 Arquitetura

A seção se estrutura em resposta à questão de pesquisa:
(a) Qual a natureza da arquitetura das três praias? Há fatores de diferenciação e
recorrências (em termos de configuração espacial e conjunto construído)?
E oferece subsídios para as questões:
(c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais, à arquitetura?
(d) Existem espaços com maior vitalidade urbana? Quais são as variáveis arquitetônicas
ali existentes e como se relacionam?
Objetivando:
- investigar a configuração espacial das praias em Natal; como as praias se estruturam
espacialmente localmente e no ambiente urbano mais amplo;
- identificar fatores de diferenciação e lógicas recorrentes da arquitetura das praias.

A seção se estrutura: (i) configuração espacial das praias em Natal, de acordo com a ASE; e (ii)
conjunto construído, analisando usos do solo e gabarito do entorno das praias (de 300 a 400m
das orlas), e, na frente de orla, interfaces entre espaços públicos e privados, e continuidades
entre rua, calçadão e faixa de areia.
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4.1.1 Configuração Espacial

A partir da Lógica Social do Espaço, SE (HILLIER & HANSON, 1984), e do referencial
teórico-metodológico da Análise Sintática do Espaço (ASE) investigamos a localização das
praias no sistema de Natal, processando e analisando a representação linear dos espaços de
movimento da cidade, pelo mapa axial (Figuras 38 a 40) e pela análise angular de segmentos,
ASA (Figuras 41 a 46).
A representação linear de Natal abarca a estrutura viária do município, adicionando malhas de
municípios vizinhos com continuidade de ocupação, e aquelas que fazem parte das principais
rotas da cidade para o aeroporto (Cap. 3.1). A Figura 37 mostra as Regiões Administrativas
(Zonas) e o limite do município de Natal, situando: vias estruturantes, o centro antigo, o
Aeroporto e os municípios vizinhos de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que compõem
rotas de acesso ao aeroporto a partir de Natal, e assim foram incorporados no sistema axial.
Figura 37 - Imagem aérea de Natal com a marcação de vias estruturantes, de Regiões Administrativas e de
municípios vizinhos.

Fonte: Google Earth, trabalhado pela autora.
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Natal

Analisando a configuração espacial global, Natal é um sistema pouco integrado (Tabelas 2, 4 e
5), em conformidade com os achados de Medeiros (2013) sobre cidades brasileiras como
sistemas particularmente fragmentados (comparados a cidades de outros países),
assemelhando-se a colchas de retalhos. A Tabela 1 apresenta as vias de maior hierarquia do
sistema em termos de acessibilidade global (Rn) da análise axial (Figura 38), destacando: medidas de conectividade, quanto maior, mais longas tendem a ser as vias; - a direção principal
da distribuição (geralmente atendem a fluxos nos dois sentidos); e - as zonas da cidade onde as
vias se localizam. Vias de maiores acessibilidades estão indicadas na Figura 37.
A via mais integrada é a Av. Bernardo Vieira, que distribui o fluxo da cidade no sentido LesteOeste, seguida por eixos que a conectam à Av. Felizardo Firmino Moura e à rua Dr. Mário
Negócio, compondo um triângulo de elevada acessibilidade próximo à ponte Igapó. A
distribuição dos eixos de maior acessibilidade global do mapa axial se refere, em linhas gerais:
(i) aos percursos de acesso para a Zona Norte atravessando o rio, a partir da Zona Oeste; (ii)
vias que se distribuem em sentido norte-sul e se localizam entre as Zonas Leste e Sul de Natal,
e se aproximam do centro antigo da cidade (Figura 38). A hierarquia de acessibilidade se
concentra nos acessos entre as áreas dos dois lados do rio, mostrando uma polaridade da cidade,
distribuída (e separada), pelo rio (a ser retomado).
Em raios topológicos intermediários se sobressaem áreas ora ao norte, ora ao sul do rio Potengi.
Comparando a distribuição das vias de maior acessibilidade, para a integração R13 (o RR83 de
Natal) áreas ao norte do rio Potengi apresentam maior hierarquia (Figura 39a); para o R684,
eixos ao sul sobressaem (Figura 39b).

83
84

Aproximação da profundidade média da via mais integrada, a Av. Bernardo Vieira (12.91, RR= R13)
Aproxima-se da média de integração do sistema, ~0.63.
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Tabela 1 - Vias dos eixos de maior hierarquia (decrescente) para a integração global do mapa axial.

Hierarquias Mapa Axial, por Integração Global
Núm. VALOR Rn Con. VIA
DISTRIBUIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.9369
0.9265
0.92315
0.91587
0.91585
0.91437
0.91029
0.90349
0.90139
0.90134
0.89879
0.89496
0.89178
0.88861
0.88785

63
12
3
7
5
77
11
10
47
49
5
3
3
104
56

Av. Bernardo Vieira
Rua Prefeito Gentil Ferreira
Rua Manuel de Andrade
Rua Manuel de Andrade (ii)
Rua Luiz Fernandes
Av. Salgado Filho
Rua Doutor Mário Negócio
Av. Felizardo Firmino Moura
Rua São Jose
Rua Jaguarari
Acessos e frações da Ponte
Igapó (Av. Felizardo Firmino
Moura i)

Leste-Oeste
Norte-Sul
Norte-Sul
Leste-Oeste
Leste-Oeste
Norte-Sul
Nordeste-Sudoeste
Leste-Oeste
Norte-Sul
Norte-Sul
Noroeste-Sudeste

Av. Tomaz Landim86
Leste-Oeste
Av. Prudente de Morais
Norte-Sul
Fonte: Elaborado pela autora

ZONAS ALCANCE85
Leste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Leste
Oeste
Oeste
Leste
Leste
Norte

Norte
Leste

Sul

Oeste

Sul

Sul
Sul
Oeste

Sul

Figura 38 - Mapa axial de Natal mostrando níveis de Integração global (Rn).

Fonte: Elaborado pela autora

85
86

As cores se referem àquelas das Zonas/Regiões Administrativas na Figura 32.
Duas frações com medidas próximas, (e da mesma via), a conectividade se refere ao eixo maior.
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Estas situações também marcam mudanças de hierarquia entre as praias: o subsistema da Praia
do Meio tem níveis mais elevados de acessibilidade topológica, em média, em ambos os raios
Rn e R13 de análise; para raios menores R6 e, principalmente, R3, Ponta Negra se sobressai
com médias mais elevadas, embora a Praia do Meio se mantenha com as máximas mais elevadas
em todos os raios de análise axial (Tabela 2). Em termos de integração local da análise axial
(R3, Figura 40), as vias com valores mais elevados se distribuem mais no sistema, e a via com
maior valor é a Av. Tomás Landim (a mais conectada), seguida pela Av. Bernardo Vieira (que
é a mais integrada globalmente).
Tabela 2 - Níveis de integração para raios topológicos do mapa axial (Natal e subsistemas), destacando medidas
mais altas (máximas e médias).

INTEGRAÇÃO

MAX

MIN
R3

R6

R13

Rn

Con

R3

R6

MÉDIA
R13

Rn

Con

R3

R6

R13

Rn

Natal (n= 13215)

0.333 0.339 0.267 0.200 106 5.371 3.134 1.772 0.937 3.832 2.114 1.644 1.107 0.631

Redinha (n= 46)

0.422 0.507 0.469 0.417

Praia

do

(n=127)

7

2.297 1.405 1.056 0.595 2.957 1.380 1.018 0.787 0.502

Meio 0.333 0.563 0.675 0.552 12 3.513 2.482 1.394 0.843 3.992 1.812 1.419 1.063 0.687

Ponta Negra (n=108) 0.333 0.488 0.699 0.435 19 3.442 2.130 1.173 0.702 4.518 1.950 1.461 0.928 0.556
Fonte: elaborado pela autora.

Inteligibilidade se relaciona a quão facilmente um atributo global pode ser percebido localmente
(MEDEIROS, 2006, 2013b), mais especificamente à correlação entre conectividade e
integração global; quando uma via muito integrada em nível global também é muito conectada,
ela aparenta ser uma via integrada para um observador no nível da rua (HILLIER, 1996).
Sistemas com níveis positivos de inteligibilidade se relacionaram a espaços com maior
legibilidade

urbana

e

que

funcionam

bem

enquanto

sistemas

independentes

(PERDIKOGIANNI; PENN, 2005).
Correlações foram analisadas para inteligibilidade e para pares entre os raios topológicos
processados (Tabela 3). O conjunto destes atributos foi chamado de confluência entre raios
topológicos, espaços de maior sincronia entre medidas de acessibilidade do sistema axial para
um mesmo eixo. Natal tem baixa confluência. Dentre o sistema e os subsistemas, a Redinha
tem a maior confluência entre raios topológicos, com medidas significantes em todas as
correlações. Ponta Negra apresenta correlações fracas em quase todos os pares ensaiados (p.ex.
exceto R6-R3, onde tem correlação mais elevada que a Praia do Meio e Ponta Negra). A Praia
do Meio tem algumas medidas elevadas (como sinergia), mas outros pares chegam às mais
baixas correlações (p.ex. R13-R3, R13-Con, R6-Con).
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Tabela 3 – Coeficientes de correlações (R²) entre raios topológicos, análise axial (Natal e subsistemas),
destacando medidas mais elevadas.
Rn-Con
Rn-R3
R13-R3 R13-Con R13-R6
R6-R3
R6-Con R3-Con
Inteligibilidade Sinergia

Natal (n= 13215)

0.0367

0.3153

0.421

0.0449

0.7275

0.7435

0.1092

0.2780

Redinha (n= 46)
Praia do Meio (n= 127)
Ponta Negra (n= 107)

0.2961

0.5074

0.5174

0.2961

0.7856

0.8249

0.5155

0.7950

0.2605

0.5582

0.3510

0.1544

0.8123

0.6339

0.2891

0.6711

0.1457

0.3287 0.5025
0.2264
0.7828
Fonte: elaborado pela autora.

0.8273

0.3619

0.599

Figura 39 - Mapa axial de Natal mostrando (a) Integração R13 (RR); (b) Integração R6;

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 40 - Mapa axial de Natal mostrando integração R3

Fonte: Elaborado pela autora.
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Em ambas as análises (axial e ASA), o núcleo de integração se localiza marginalmente ao centro
antigo (Figuras 38 e 41). Poucas vias cruzam o rio Potengi, contribuindo para uma polaridade,
entre o norte e o sul do rio, esta englobando as Regiões Administrativas Leste, Oeste e Sul
(Figura 37). Na análise axial o núcleo de integração é mais concentrado, na ASA o conjunto
das vias de maior integração se espalha mais; vias próximas umas das outras se diferenciam
mais, capturando mais precisamente a trama das principais vias da cidade.
Medidas normalizadas de choice (NACH) e de integração (NAIN) foram processadas para
comparar sistemas de tamanhos diferentes (HILLIER, YANG & TURNER, 2012). Como
mencionado (Cap. 2.2), valores médios de NACH e NAIN foram relacionadas a ‘estruturas de
fundo’ (background), em segundo plano, compondo rotas de acessos locais. Valores máximos
foram relacionadas às ‘estruturas de frente’ (foreground), conjunto das vias de maior alcance
com elevados níveis de acessibilidade. Comparando as medidas de Natal com as da amostra87
analisada por Hillier, Yang e Turner (2012), a máxima de NACH (1.634) excede a da amostra
(1.187), e as demais medidas de Natal se mantêm mais baixas que as da amostra. A comparação
reforça a caracterização de Natal como um sistema com acentuada hierarquia da estrutura de
frente, e que as estruturas de fundo não se articulam bem umas às outras; o fluxo na cidade
depende em grande parte de um pequeno número de vias que percorrerem e conectam grandes
áreas da cidade.
As medidas de choice normalizado (NACH) global destacam um sistema constituído por
algumas vias principais que se estendem entre o norte e sul da cidade, funcionando como o
acesso principal para a maior parte das áreas urbanas (Figura 43), reforçando a importância de
vias que compõem caminhos conectando a estrutura viária dos dois lados do rio Potengi.
Conforme recurso usado para comparar formas de estruturas de frente (NAVARROAMEZKETA; PACHECO; HEITOR, 2015), destacamos a estrutura viária com os valores mais
elevados NAIN e NACH da ASA (acima de 1.4) nas Figuras 43 e 44, respectivamente. Medidas
elevadas de NAIN evidenciam vias mais centrais na cidade, destacando trechos de maior
acessibilidade de elevada integração global no mapa axial (destacadas na Tabela 31).

87

Analisaram 50 cidades no mundo.
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Figura 41 - Mapa ASA de Natal mostrando Integração Normalizada (NAIN), raio global.

Fonte: elaborado pela autora.
Figura 42 - Mapa ASA de Natal mostrando choice normalizado (NACH), raio global.

Fonte: elaborado pela autora.
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A estrutura viária com valores elevados de NACH se distribui mais (Figura 44), e revela um
circuito quase completo de vias conectando áreas ao norte do rio Potengi com áreas ao sul:
percorrendo a Av. Tomás Landim em direção ao sul pela ponte Igapó, conectando-se à Av.
Bernardo Vieira até a Av. Salgado Filho, por onde se prolonga para a BR-101 em direção ao
sul, se redireciona para o oeste pela BR-304, alcançando, e atravessando, Macaíba, depois
voltando para o Norte, passando por São Gonçalo do Amarante, alcançando rotas próximas ao
novo aeroporto, até fechar o ciclo na Av. Tomás Landim.
Figura 43 - Estrutura viária de Natal com valores
NAIN, ASA, maior que 1.4;

Figura 44 - Estrutura viária de Natal com valores
NACH, ASA, maiores que 1.4;

Fonte: elaborado pela autora.

Fonte: elaborado pela autora.

A Figura 44 também destaca vias que partem do circuito margeando áreas de preservação da
cidade, que distribuem o fluxo na direção das nossas praias de estudo:
(i)

Ao Norte, Av. Doutor João Medeiros Filho (“estrada da Redinha”), que conecta a
Av. Tomaz Landim em direção ao nordeste, valores elevados param no encontro
com a Ponte Newton Navarro, antes de alcançar o subsistema da Redinha;

(ii)

Próximo do centro a Av. Salgado Filho se direciona ao Norte, valores elevados se
aproxima, mas não alcançam o subsistema da Praia do Meio;

(iii)

Ao Sul, a Av. Eng. Roberto Freire (prolongamento da BR-101 para o sudeste),
valores elevados alcançam o subsistema de Ponta Negra.

Em NAIN r5000m (Figura 45) notamos dois grupos de elevada acessibilidade, um ao norte,
outro ao sul do rio. Nesta escala a Av. Eng. Roberto Freire tem elevada hierarquia dentre as
vias do sul, em NAIN e NACH; também ilustrando os raios métricos da ASA em que Ponta
Negra adquire médias mais elevadas de acessibilidade que a Praia do Meio (Tabelas 4 e 5).
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Figura 45 - Mapa ASA de Natal mostrando (i) NACH; e (ii) NAIN, Raio 5000m.

Fonte: elaborado pela autora.

As praias em Natal

As tabelas 2, 4 e 5 mostram valores mínimos, máximos e médios de: Integração (axial), NAIN
e NACH (ASA), e comparam os subsistemas em termos de quantidade de eixos e de segmentos.
A Redinha é o menor subsistema, enquanto a Praia do Meio e Ponta Negra são próximas em
termos de quantidade de eixos/segmentos, apesar de Ponta Negra alcançar uma área maior
(Figuras 60 e 61).
As praias se situam de maneira pouco interligada com a malha urbana principal de Natal. A via
costeira (e prolongamentos), que se direciona de maneira mais próxima às praias, se dissocia
da malha urbana principal de Natal. A localização do assentamento inicial da cidade, que se
virava para o rio Potengi, e não para o mar, contribuiu para este cenário, assim como a situação
das praias: próximas, ou beirando, não somente o mar, como outros atributos naturais
impermeáveis (o rio e as dunas). As situações das praias, que conformam paisagens naturais de
belezas cênicas incomparáveis para as três praias, também contribui para desarticulação da
trama da cidade. Redinha se localiza ao norte do rio Potengi, em terreno que avança na direção
do rio, e faz quina com o mar e com o estuário do rio, como “uma ilha embaixo da ponte”. A
Praia do Meio se situa próxima a terrenos de topografia acentuada, e próxima ao rio (norte), e,
ao sul, após a praia de areia preta (da qual é separada pela Ponta do Morcego), a área de
preservação do Parque das Dunas, que se estende mais ao sul até alcançar Ponta Negra, por sua
vez limitada ao sul pela área de preservação do Morro do Careca.
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A configuração espacial revela esta situação; o litoral se dissocia da malha principal da cidade,
e nenhuma das praias tem continuidade com o núcleo de integração (ou é irrigada por este
núcleo). Nas médias de integração axial, geralmente nenhuma praia atinge médias mais
elevadas que Natal, e nas médias de integração da ASA (ASA), geralmente apenas um
subsistema atinge médias mais elevadas (Tabelas 2 e 4).
Tabela 4 - Medidas NAIN para raios métricos da ASA (Natal e subsistemas), destacando medidas mais altas
(máximas e médias).

NAIN

MIN

MAX

400 1200 2400 5000

n

400 1200 2400 5000

MÉDIA
n

400 1200 2400 5000

n

Natal (n= 40060)

0.422 0.400 0.384 0.316 0.392 4.074 2.909 3.010 2.269 1.532 1.358 1.233 1.122 1.192 0.985

Redinha (n= 90)

0.563 0.515 0.444 0.521 0.682 1.740 1.356 1.244 1.328 1.125 1.096 0.939 0.892 0.938 0.907

Praia do Meio (n= 358) 0.535 0.612 0.626 0.634 0.693 1.882 1.837 1.593 1.705 1.354 1.278 1.148 1.075 1.040 1.009
Ponta Negra (n= 307)

0.556 0.573 0.678 0.721 0.760 2.096 1.820 1.958 1.653 1.288 1.324 1.233 1.244 1.206 1.028
Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 5 - Medidas NACH para raios métricos ASA (Natal e subsistemas), destacando medidas mais altas
(máximas e médias).

NACH

MIN

MAX

400 1200 2400 5000

n

400 1200 2400 5000

MÉDIA
n

400 1200 2400 5000

n

Natal (n= 40060)

0

0

0

0

0

1.824 1.909 1.788 1.601 1.635 0.955 0.988 0.974 0.947 0.863

Redinha (n= 90)

0

0

0

0

0

1.367 1.360 1.337 1.270 1.162 0.915 0.924 0.893 0.830 0.748

Praia do Meio (n= 358)

0

0

0

0

0

1.436 1.383 1.449 1.441 1.382 0.968 0.991 0.984 0.957 0.916

Ponta Negra (n= 307)

0

0

0

0

0

1.391 1.468 1.492 1.560 1.456 0.972 0.998 1.001 0.985 0.888

Fonte: elaborado pela autora.

A dissociação das praias da malha urbana principal se dá mais em termos topológicos do que
métricos, especialmente na Praia do Meio e na Redinha. Observamos nas Figuras 38 e 41, que
o núcleo de integração da cidade, expresso em tons vermelho-alaranjados, está muito próximo
metricamente da Praia do Meio, mas os tons que expressam a acessibilidade topológica nesta
área decaem para amarelo, verde e, até, azul. Valores de NACH para a área mostram uma maior
hierarquia na área, mas concentra-se na Av. Café Filho (Figura 42). A Redinha, também, já que
para acessá-la são necessárias muitas mudanças de direção, situa-se próxima metricamente, mas
distante topologicamente, distância expressa nos tons azulados e esverdeados do subsistema.
Por outro lado, a praia de Ponta Negra, no extremo sul da cidade e metricamente distante do
núcleo de integração, tem maior continuidade com o seu entorno e se interliga mais com vias
que levam tanto ao núcleo de integração quanto à Via Costeira, conseguindo alcançar níveis
médios de acessibilidade.
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Como o circuito costeiro passa pela Praia do Meio e para Ponta Negra, ambas as áreas
ganharam acessibilidade com a construção da Ponte Newton Navarro (2007), mas a Redinha
pouco se beneficiou de mais acessibilidade, já que a área ficou embaixo da ponte. A nova rota
para acessar a Redinha, atravessando o rio Potengi, passa por cima da área, sendo necessário,
ladeando a ponte, voltar para acessar a área (Figura 41 e 42).
A Redinha se configura, em todos os raios de análise do mapa axial e da ASA, como a praia
menos acessível (Tabelas 1, 3 e 4). No entanto, tem a maior confluência entre raios topológicos
de análise, e medida mais elevada de inteligibilidade.
A Praia do Meio é, em média, a mais acessível em raio global, e raios maiores de análise (Rn e
R13, axial, e NACH, ASA), a área tem médias elevadas de choice (raios 400m, 1600m e n).
Em relação à confluência entre raios topológicos, tem elevada sinergia, mas correlações entre
outros pares de raios topológicos decaem. O entorno é segmentado, as vias são ora importantes
em raio global ora em raios locais de análise; apesar de ter as maiores máximas de integração
em diversos raios de análise, as médias do sistema não acompanham esta hierarquia, sendo mais
baixas que Ponta Negra (exceto no raio global).
Ponta Negra tem, em média, os níveis mais elevados de acessibilidade em raios intermediários
de análise (p.ex. ASA: 3200m, axial: R3 e R6). No entanto, em termos de NAIN global, a praia
atinge médias mais elevadas, inclusive, que a Praia do Meio. A área apresenta baixa confluência
entre raios topológicos (Tabela 2), sugerindo que a área não funciona bem como um sistema
independente.
A correlação entre acessibilidades foi investigada para os raios métricos processados,
explorando a consistência de grandezas entre medidas de acessibilidade (integração e choice
normalizados) por sucessivos raios métricos. Esta medida compõe a resiliência entre
acessibilidade, investigando sistemas com coerência entre tipos de movimento potencial em
diversos raios métricos (Tabela 6). Elevada resiliência entre acessibilidades foi identificada
como uma propriedade espacial de espraiamento. Neste quesito Ponta Negra atinge os níveis
mais elevados, pelo maior intervalo, de raios métricos de análise desde 1200 até 5000m, a partir
do qual existe uma queda. Nestes raios Ponta Negra também apresenta medidas elevadas de
acessibilidades (p.ex. R1600m e R3200m, tabelas 4 e 5).
A Redinha tem elevadas correlações localmente (800m), além de ter baixas medidas de
integração e choice em todos os raios; a Praia do Meio tem correlações elevadas em raio local,
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a partir do qual tem, em linhas gerais, uma queda constante. A baixa resiliência entre
acessibilidade caracteriza a Praia do Meio e a Redinha como enclaves espaciais.
Tabela 6 - Coeficientes de correlação (R²) entre medidas NACH e NAIN em raios métricos da ASA.

400

800

1200

1600

2400

3200

5000

7000 10000

n

Natal (n= 40060)

0.2987 0.3398 0.3321 0.3160 0.2901 0.2669 0.2357

Redinha (n= 90)
Praia do Meio (n=

0.4441 0.4236 0.2709 0.2555 0.2349 0.2386 0.2399 0.2428 0.2425 0.2384

358)

0.219

0.2123 0.1826

0.4493 0.4017 0.3853 0.3880 0.3134 0.2270 0.1571 0.1424 0.1847 0.1634

Ponta Negra (n= 307) 0.2908 0.4077 0.4610 0.5021 0.4880 0.5271 0.5582 0.3873 0.3962 0.4063
Fonte: elaborado pela autora.

Quando comparamos correlações de medidas NAIN e NACH entre raios locais e intermediários
(Tabela 7), Ponta Negra sobressai com as maiores correlações entre raios métricos para valores
NAIN. Nas correlações para NACH entre raios métricos todos os subsistemas têm correlações
positivas, mas nestes casos a Redinha sobressai nos pares 400m/2400m e 400/5000m, e a Praia
do Meio em 2400/5000m.
Na Redinha e na Praia do Meio, sobreposição de acessibilidades em diferentes escalas está mais
restrita para movimentos potenciais entre lugares, na lógica de habitantes locais (cf HILLIER,
2009). Em Ponta Negra a sobreposição de acessibilidades em diferentes escalas acontece para
NAIN e NACH, e de movimentos potenciais para lugares (visitantes) é marcantemente mais
elevada que na Redinha e na Praia do Meio (cf HILLIER, 2009).
Tabela 7- Correlações NAIN e NACH entre raios métricos (ASA) para os subsistemas das praias.

NAIN

NACH

400/2400 400/5000 2400/5000 400/2400 400/5000 2400/5000
Natal (n= 40060)

0.2966

0.1703

0.7646

0.6913

0.6416

0.9706

Redinha (n= 90)

0.2309

0.1462

0.5662

0.8518

0.7788

0.9588

Praia do Meio (n= 358)

0.4752

0.2109

0.7054

0.8079

0.7731

0.9821

Ponta Negra (n= 307)

0.4858

0.4067

0.7774

0.6777

0.6280

0.9775

Fonte: elaborado pela autora.

Todas as medidas tiveram correlações positivas para Ponta Negra, e reforçam o caráter de
elevada resiliência entre acessibilidades, e de espraiamento da trama, melhor inserida, ou
embebida, no entorno (YANG; HILLIER, 2012), reforçada pelas elevadas médias de
acessibilidade que Ponta Negra alcança em raios intermediários (Tabelas 4 e 5).

157

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Apesar de a Redinha ter elevada confluência entre raios topológicos, quando acessibilidades
são vislumbradas para raios métricos da ASA, valores NAIN pouco se sobrepõem, e, ao
contrário, correlações de NACH entre raios métricos se apresentam elevados. Isto sugere que a
área funcione bem como um sistema independente, mas não se articula bem ao entorno (como,
de fato, uma “ilha”, embaixo da ponte).
Mesmo que Redinha e a Praia do Meio tenham níveis de acessibilidade distintos, em relação a
correlações entre medidas da configuração espacial se aproximam mais, como um contraponto
a Ponta Negra, nos aspectos:
 Distâncias métricas x topológicas do núcleo de integração: Redinha e Praia do Meio são
mais próximas metricamente que topologicamente; Ponta Negra mais distante
metricamente que topologicamente;
 Confluência entre acessibilidades topológicas é baixa para Ponta Negra, mais elevada
para Praia do Meio e, principalmente, Redinha;
 Resiliência entre acessibilidades: (i) elevadas correlações entre NAIN e NACH em
Ponta Negra se estendem por quase todos os raios métricos processados
(consistentemente acima de 0.4), sendo baixa apenas para o R400m; quase o contrário
acontece para Redinha e Praia do Meio, correlações positivas restringem-se a raios
locais; (ii) correlações entre raios métricos de NAIN e NACH, mais elevada para NAIN
em Ponta Negra (embora positiva para demais correlações), enquanto na Praia do Meio
e na Redinha correlações são mais elevadas para NACH;
Todas as praias têm áreas com medidas elevadas de choice local (R400m), que Ed Parham
(2012) identificou como caracterizando assentamentos informais (e favelas), funcionando de
maneira independente do todo da cidade. Em Natal esta medida (Figura 46) se aproxima da
localização de muitas favelas da cidade (Figura 4). No entorno da Praia do Meio esta medida é
mais proeminente, de assentamentos informais e em áreas de risco, como áreas encrustadas,
funcionando separadamente do todo da cidade. Na Redinha e em Ponta Negra a medida revela
assentamentos informais de tramas mais antigas (vilas de pescadores); em Ponta Negra, a
medida se concentra mais ao sul da área, correspondendo à vila.
Comparamos os acessos a um local da orla de cada praia para o sistema em termos de distâncias
métricas, angulares e topológicas (Tabela 8). Os segmentos a partir dos quais as profundidades
foram calculadas (Step depth, ASA) foram: - na Redinha: porção central da Rua Francisco Ivo,
no calçadão próximo ao mercado; - na Praia do Meio: eixo central da Av. Café Filho (aproxima-
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se do Ponto Sul de aplicação de questionários); - em Ponta Negra: primeiro quarteirão da Rua
Erivan França, situado entre o Ponto Norte e o Ponto Sul da aplicação de questionários.
Figura 46 - Mapa ASA de Natal mostrando choice local (R400m);

Fonte: Elaborado pela autora
Tabela 8 - Profundidades a partir da orla das praias (ASA), destacando medidas mais elevadas.

Profundidades da
orla

Métrica

Topológica

Angular

MAX

MÉDIA

MAX

MÉDIA

MAX

MÉDIA

Redinha

27548.6

12695.6

62

23.7966

24.1211

9.3253

Praia do Meio

27234.1

11051

63

15.6077

22.8867

7.7836

Ponta Negra

32296.4

15358.5

62

20.6586

22.9961

10.9894

Fonte: Elaborado pela autora.

Coincidindo com a hierarquia dos subsistemas das praias, a Praia do Meio se mantém como a
mais rasa, ou mais acessível. Em relação à Redinha e Ponta Negra a ordem das hierarquias
muda. Apesar do subsistema da Redinha estar, em média, mais segregada em Natal, quando
comparamos as profundidades a partir da orla, Ponta Negra é mais distante em termos métricos
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e angulares, sugerindo que, apesar do entorno da Redinha como um todo ser remoto, a via da
orla é mais rasa na trama deste entorno, do que em Ponta Negra.
Níveis de acessibilidade do entorno da Redinha confirmam as visões gerais atribuídas a esta
área como remota. No entanto, a praia de Ponta Negra é mais distante do sistema como um todo
em termos métricos e angulares, e esta distância não é verbalizada no discurso da mídia.

Um aeroporto e duas cidades

Identificamos mudanças da configuração espacial da representação linear atual da cidade em
relação à anterior (2010), advindos de: atualizações nos modos de representação, crescimento
próprio da cidade e, principalmente, mudanças nos limites do sistema de Natal, com a recente
transferência do aeroporto. Em maio de 2014 serviços do Aeroporto Internacional Augusto
Severo, no município de Parnamirim (acessível pela Zona Sul de Natal), foram transferidos
para o recém-construído Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo
do Amarante (acessível pela Zona Norte).
Os limites do sistema de representação linear desta tese divergem do anterior, do grupo MUsA
(Morfologia e Usos da Arquitetura) atualizado em 2010, que incorporava boa parte da Região
Metropolitana de Natal - RMN (Figura 48a). No nosso caso as principais mudanças da
representação foram (Figura 48b): (i) áreas para além do município de Natal88 só foram
consideradas quando suas tramas urbanas eram contínuas à cidade (e margeadas por
construções), ou fizessem de acessos ao novo aeroporto, o que fez adicionar o acesso pela
BR101, passando por Macaíba e São Gonçalo do Amarante; (ii) a via costeira foi desenhada
representando seu desenho sinuoso (ângulos seriam ponderados na ASA); (iii) algumas vias
estruturantes foram separadas das vias marginais, quando se ligavam de maneira distinta às
demais vias do entorno, interpreta-se que funcionam em escalas de movimentos distintos; as
marginais atendendo a dinâmicas mais locais que as estruturantes (como a BR-101).

88

Os limites do sistema foram descritos no Cap. 3.

160

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Figura 47 – Integração global nos mapas axiais (a) RMN, de 2010, base MUsA; (b) próprio, de 2015;

Fonte: (a) Crédito do mapa axial: MUsA, 2010, (b) crédito do mapa axial: da autora. Processado e trabalhado
pela autora.

Comparando as acessibilidades dos sistemas axiais, o mapa atual é menos integrado que o de
2010, em termos de médias e máximas de integração global (Rn) e local (R3), e de médias de
conectividade (Tabela 9). A distribuição das vias de elevada acessibilidade na cidade também
muda; mesmo que no sistema atual a trama ao sul do rio Potengi ainda tenha maiores áreas de
elevada integração global, esta integração se distribui mais para o norte do rio, principalmente
no eixo da Av. Tomaz Landim (Figura 47).
Tabela 9 - Acessibilidades dos mapas axiais (a) RMN 2010 e (b) atual;

Sistemas (eixos)
RMN 2010
(n= 14541)

Donegan 2015
(n= 13215)

MIN

MAX

MÉDIA

Con

Int R3

Int Rn

Con

Int R3

Int Rn

Con

Int R3

Int Rn

1

0.333

0.227

104

5.399

1.168

4.200

2.241

0.743

1

0.333

0.201

106

5.332

0.937

3.832

2.113

0.631

Fonte: Elaborado pela autora.

Em vez de evidenciar a Zona Norte como uma área particularmente desprivilegiada em
acessibilidade topológica na cidade, como era descrita em estudos anteriores da trama, observase no novo mapa mais uma polaridade do sistema, como uma cidade acima e outra abaixo do
Rio Potengi (“um bicho de duas cabeças”). Estas são conectadas por três caminhos principais:
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- por Macaíba; - pela ponte de Igapó (Ponte Presidente Costa e Silva), e - pela nova ponte (Ponte
Newton Navarro). Destes caminhos, o mais intenso é o a ponte Igapó, que tem sua importância
ressaltada no sistema atual; p.ex. segmentos de maiores medidas combinadas de choice e
integração (ASA), por exemplo, se localizam em pontos desta conexão, entre segmentos da Av.
Mário Firmino (localizado no bairro Nordeste) e da Av. Felizardo Moura (a ponte).
Análises em escalas intermediárias também reforçam esta polaridade; a integração R13 (axial)
destaca o norte, e a integração R6 o sul do rio (Figura 39). Medidas NAIN R3200m (ASA)
ressaltam um centro em cada lado do rio (Figura 45).
A elevada acessibilidade identificada no mapa, aliada à atração do aeroporto agora localizado
no Norte pode estar remetendo ao que virá a ser uma dinâmica de crescimento maior para este
lado, que podem ajudar a unir (ou separar de vez), as duas cidades.
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4.1.2 Conjunto Construído

Nesta seção investigamos o conjunto construído das praias. Os mapas temáticos dos
levantamentos de uso do solo, da verticalização e das interfaces público-privado estão ao final
desta seção, e também mostram valores de acessibilidades da configuração espacial. Os mapas
de usos do solo mostram medidas de NACH local (R400m), ASA (Figuras 59 a 61), e os mapas
de níveis de verticalização e interfaces mostram medidas da NAIN global, ASA (Figuras 62 a
64).

Redinha

Redinha é a menor das praias investigadas, se localiza ao norte do rio Potengi, em terreno que
avança na direção do rio, e faz quina com o mar e com o estuário do rio, como “uma ilha
embaixo da ponte”. A partir da sua orla (frente ao rio), é possível vislumbrar ambos o Forte
(mencionado como marco na imagem ambiental) e a cidade, do outro lado, agora emoldurado
pela ponte (Figura 48). A orla frente ao rio e a do mar é separada, nos avanços das águas, por
arrimos de pedra, mesmo que, pela terra, o calçadão se estenda de um lado para o outro sem
barreiras. Pelo lado do mar a vista alcança ocupações rarefeitas e descontínuas, aproximandose dos limites de adensamento do município; uma praia mais deserta se estendendo em direção
à praia de Santa Rita (faixa que hoje em dia também é chamada de “Redinha Nova”). Os arrimos
acalmam as águas do mar nesta faixa (foto da capa).
Em termos do conjunto construído, Redinha se mantém com o conjunto construído mais simples
(Figura 54 e 57). Alturas das edificações se limitam ao térreo, ou ao térreo e um pavimento.
Apenas duas residências mais próximas ao mar têm um terceiro pavimento. A área tem algumas
características de usos do solo únicas: (i) não tem estabelecimentos para hospedagem (como
hotéis, pousadas ou albergues), apesar das residências variarem entre residências fixas e de
veraneio; (ii) tem galpões para barcos, no extremo sul da área, como uma vila de pescadores
(Figura 59). A área tem o conjunto construído mais consolidado, com poucos espaços vazios e
mantém edificações do início do assentamento (p.ex. capela, mercado). Usos comunitários e
comércio local se concentram em vias com níveis elevados de acessibilidade local (p.ex. NACH
R400m): (i) na área em destaque na Figura 59, onde tem uma escola, um centro comunitário,
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comércio e comedoria; e (ii) na frente de orla, com o Clube da Redinha, a Capela e a Igreja de
Nossa Senhora dos Navegantes (Figura 49), e o Mercado, servindo à comunidade local e a
visitantes. Outros estabelecimentos ribeirinhos servem ao lazer de moradores e visitantes: as
comedorias - bares ou restaurantes - à frente de orla, incluindo as que se distribuem ao redor do
Mercado da Redinha e os quiosques à beira-mar.
Figura 48 - Praia da Redinha e pescadores, e a paisagem do rio Potengi, a Ponte Newton Navarro e a Zona Leste
da Cidade.

Fonte: foto tirada pela autora em 2013.
Figura 49 - Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, praça, e fundo dos quiosques na Redinha.

Fonte: Foto tirada pela autora em 2013.
Figura 50 - Faixa de areia da Redinha frente ao canal;

Fonte: Foto tirada pela autora em 2013.

A verticalização na área não parece sofrer diferenciações de acordo com a configuração
espacial, tendo, no geral, baixa integração global. As interfaces entre espaços públicos e

164

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

privados na frente de orla são as mais fortes entre as praias (Figura 62), com a maioria das
interfaces compostas de espaços constituídos, e é a única praia sem espaços cegos.
O calçadão se estende de uma porção direcionada para o mar, que corresponde ao Ponto Mar,
e outra para o canal (ou rio), que corresponde ao Ponto Canal de aplicação de questionários,
cada um com um grupo de quiosque. A distribuição dos pontos de aplicação pode ser vista nas
Figuras 62 e 68, e imagens do Ponto Canal de aplicação nas Figuras 48 e 50.
Apesar da densidade de quiosques, a área tem continuidade entre rua, praça, calçadão e faixa
de areia: com poucas diferenças de nível e sem barreiras contínuas. O espaço do calçadão se
estende abarcando uma praça, onde se localiza a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e o clube
da Redinha (Figura 50). Ao Sul o calçadão alcança, e dá acesso, ao Mercado da Redinha,
emoldurando uma área carroçável onde se arma a feira de peixe.

Praia do Meio

A Praia do Meio se situa próxima a terrenos de topografia acentuada. Ao norte da Praia do Meio
se situa a praia do Forte - limitada ao norte pelo Forte dos Reis Magos, no limite do rio Potengi
com o mar - ao sul a Ponta do Morcego, composta por formações rochosas que avançam no
mar. A faixa ao sul com mais rochas é de difícil balneabilidade; esta área não tem concentração
de usos na orla. Em áreas mais centrais da Praia do Meio uma faixa contínua de recifes
acompanha e protege a orla, assim a areia alcança as maiores dimensões em largura dentre as
praias estudadas. Conforme os avanços da maré também surgem piscinas, que se estendem das
áreas mais centrais até a praia do Forte. A partir da orla é possível ver o morro subindo e “a
cidade” crescendo nos morros, e na direção sul (por trás da Ponta do Morcego) as edificações
de Areia Preta contrastando com edificações mais baixas mais próximas à orla da Praia do
Meio.
O entorno da Praia do Meio tem usos do solo e níveis de verticalização variados: usos voltados
para a comunidade local - como espaços de cultos, serviços, comedorias e comércios de
pequeno porte - e usos direcionados para visitantes - dentre hotéis e usos institucionais, como
escolas, consultórios e hospitais.
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Usos voltados para públicos distintos (p. ex. comunitários e visitantes) e grupos de edificações
com distintos níveis de verticalização se distribuem de maneira segmentada e acompanham
mudanças na configuração espacial das vias. Assim se identificam três perfis distintos (Figuras
51, 52, 60 e 63):
(i)

Vias margeando a praia, entre o primeiro e segundo quarteirão a partir do calçadão,
têm médio-elevada acessibilidade em escala global (principalmente na via litorânea,
a Av. Café Filho), onde se encontram construções dispersas em grandes quadras,
com espaços vazios, edifícios residenciais e hotéis, a maioria com até seis
pavimentos, além de comércios, serviços, lazer e comedorias, concentrados no
primeiro quarteirão frente ao mar.

(ii)

Vias localizadas entre dois a cinco quarteirões da orla têm baixa integração global
(p. ex. NAIN Rn, Figura 63) e elevada acessibilidade local (p. ex. NACH R400m,
Figura 60), onde encontramos muitas residências unifamiliares densamente
constituídas, com usos voltados para a comunidade local, como comércio, espaços
de culto, instituições, saúde e educação e pequenas comedorias. Nesta faixa se
concentra a maior quantidade de espaços de culto dentre todas as praias. Níveis de
verticalização são baixos, com a maioria dos edifícios térreos, ou de um pavimento
(Figura 63).

(iii)

Ao sudeste do subsistema da Praia do Meio subindo o morro em direção ao bairro
de Petrópolis, as vias apresentam, novamente, elevada acessibilidade global (Figura
63) e compõem o núcleo de integração da cidade. Nesta área se localizam edifícios
multifamiliares de luxo de elevada verticalização (alcançando 30 pavimentos), e
usos institucionais de maior porte, que funcionam como magnetos: o Hospital
Onofre Lopes, clínicas e o Centro de Turismo, a antiga prisão da cidade.

O extremo sul da Praia do Meio tem uma frente de orla com interfaces entre espaços públicos
e privados mais fortes, equivalendo a áreas com mais comedorias e comércios (p. ex. centro de
artesanato). No entanto no lado do mar (calçadão e areia) neste entorno, os usos e quiosques
são rarefeitos, correspondendo à área da praia onde a faixa de areia é menor, com mais rochas,
e o mar é mais bravio, e mais difícil de tomar banho (Figuras 60 e 70).
Em porções mais centrais da orla arrecifes protegem a faixa de areia e acalmam as águas do
mar, que, a depender da maré, criam piscinas naturais (Figura 69). Identificamos duas
concentrações de quiosques no calçadão, correspondendo a estas áreas mais balneáveis e com
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largas faixas de areia. Um grupo mais central (Ponto Sul), próximo ao antigo HIRM 89, e outro
se concentra mais ao norte da área, próximo à estátua de Iemanjá (Ponto Norte, Figura 53). Nas
frentes de orla próximas às concentrações de quiosques do calçadão, as edificações se dispõem
de maneira mais rarefeita, com espaços vazios e usos do solo pouco diversificados, que
correspondem a interfaces entre espaços públicos e privados fracos, principalmente nas
proximidades do Ponto Norte de aplicação de questionários. No Ponto Sul existe maior
animação: diversidade de usos com maior proximidade com comércio e comedorias, e fortes
interfaces entre espaços públicos e privados.
Figura 51 - Residências simples em primeiro Figura 52 – Vista faixa de areia da Praia do Meio (Norte): ao fundo
plano e torres de luxo ao fundo, na Praia do
edifícios de média e de elevada verticalização.
Meio.

Fonte: Foto tirada pela autora em 2014.
Figura 53 - Imagem da areia, calçadão e a estátua de Iemanjá na
Praia do Meio;

Fonte: Foto tirada pela autora em 2013.

Fonte: Foto tirada pela autora em 2014.

89

O hotel foi fechado em 1995. Existem muitas discussões sobre a manutenção, preservação ou destruição da
edificação, agora sem usos (TRIGUEIRO et al., 2014).

167

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Ponta Negra

Ponta Negra tem a mais longa faixa de praia, uma baía em suave curva de três quilômetros de
extensão; a praia se limita ao norte pela área de preservação do Parque das Dunas e conjunto
hoteleiro (disperso) da Via Costeira, e ao sul pelo parque de preservação do Morro do Careca.
A suave curva da praia, a sua situação do Morro do Careca na ponta da baía e restrições de
gabarito do entorno, torna o morro visível por toda a praia. Mesmo as águas do mar sejam
balneáveis e pouco bravias, na maior parte da orla existem ondas ‘surfáveis’, um pouco menos
nas proximidades do morro. Terrenos ao lado da orla vão subindo acompanhando a orla até
alcançar a Av. Eng. Roberto Freire, onde restrições de construções mantém a vista do Morro,
que é citada muitas vezes como um marco pelo público desta praia (Cap. 4.2), Figuras 54 a 56.
Na faixa de areia os avanços do mar de encontro aos terrenos em aclive constante, e com
ocupações próximas à orla, diminuíram a faixa de areia da praia, ademais pelos arrimos de
pedra que foram instalados para proteger o calçadão; em momentos da maré cheia
(principalmente em períodos de lua cheia), o mar avança sobre a faixa de areia e alcança as
pedras.
Em relação ao conjunto construído do entorno de Ponta Negra, a verticalização segue em parte
as vias de maior acessibilidade topológica, mas também obedece às restrições de gabarito
existentes ao nordeste da Av. Roberto Freire (ZET 3). Desta maneira edificações mais altas,
alcançando 30 pavimentos, localizam-se na porção sudeste desta avenida (Figuras 54 e 64). No
restante da área existem muitas edificações de média verticalização (até três ou quatro
pavimentos) e algumas edificações térreas.
Ponta Negra tem a maior proporção de usos não residenciais (Figura 65). A área tem muitos
usos voltados para o turismo; a maior proporção de usos de hospedagem, espaços vazios,
comércios, centros comerciais, serviços e comedorias (bares/ restaurantes), que parecem servir
a visitantes e habitantes da Zona Sul da cidade. Usos voltados para a comunidade local - como
escola, posto de saúde, centro comunitário e delegacia – interagem e se camuflam em meio a
um grande complexo comercial e turístico (Figura 61). As faixas onde se concentram usos da
comunidade local giram em torno da Praça do Cruzeiro, com delegacia, escola, igreja,
consultório, comércios, etc. (em destaque na Figura 61). Esta área, situada no entroncamento
que leva à praia (Ponto Sul), tem elevados índices de acessibilidade, tanto de NAIN quanto de
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NACH, percorrendo raios locais e intermediários (todos os raios processados desde R400m até
R5000m).
Figura 54 - Vista de Ponta Negra, áreas com restrições de gabarito à esquerda e a Av. Eng. Roberto Freire à
direita.

Fonte: Foto tirada pela autora em 2014.
Figura 55 - Calçadão de Ponta Negra (Ponto Norte), com o Morro do Careca ao fundo.

Fonte: Foto tirada pela autora em 2014.
Figura 56 - Imagem da faixa de areia em Ponta Negra (ao Norte);

Fonte: Foto tirada pela autora em 2014.

A faixa de areia se localiza em nível abaixo do calçadão. Ainda assim permite comunicação
visual a partir do calçadão, e não tem barreiras contínuas (Figuras 55 e 57). No calçadão de
Ponta Negra identificamos espaços diferenciados na orla:
- Uma faixa ao norte, onde o calçadão não é acompanhado pela via carroçável, o entorno
tem mais usos residenciais, e interfaces mais fracas entre espaços públicos e privados,
169

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

com muitos espaços cegos. O Ponto Norte de aplicação dos questionários se localiza
próximo à rua Harley Mestrinho, em uma área central desta faixa (Figura 55, 63 e 70);
- Na faixa ao sul, o calçadão é acompanhado pela Av. Erivan França, tem mais usos
voltados para hospedagem no entorno e fortes interfaces público-privado na frente de orla
que correspondem a usos comerciais, serviços e comedorias (bares e restaurantes). O
Ponto Sul de aplicação se situa próxima ao encontro da Rua Erivan França com a Av.
Eng. Roberto Freire (Figuras 57-iii, 63 e 70).
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4.1.3 Discussão arquitetura

Contrastes

As praias têm perfis de configurações espaciais e conjuntos construídos contrastantes entre si.
A comparação da arquitetura das praias revela que estes aspectos estão inter-relacionados e
caracterizam lógicas distintas (DONEGAN; TRIGUEIRO, 2015a). Em termos da paisagem
natural em que estão inseridas, também apresentam características distintas muito embora, cada
uma ao seu modo, apresente qualidades cênicas irreplicáveis.
Redinha, em conformidade com níveis baixos de acessibilidade apresenta menos renovações
edilícias e um conjunto construído consolidado (poucos espaços vazios), assemelha ainda uma
vila de pescadores. Sua elevada confluência entre raios topológicos concorda com um conjunto
construído que sugere maior legibilidade, com fortes interfaces entre espaços público/privados
na orla.
O conjunto construído da Praia do Meio revela pressões da sua configuração espacial e
acentuada declividade - áreas pouco acessíveis globalmente entre o núcleo de integração da
cidade e o circuito costeiro dificultam comunicações, permeabilidade e transições entre espaços
com características distintas. Esta descontinuidade é evidenciada pela elevada medida de choice
local

(p.ex.

R400m,

Figura

46),

que

caracterizou

estruturas

que

trabalhavam

independentemente do sistema como um todo (conforme Parham, 2012). Apesar do entorno da
área ter uma diversidade de usos do solo, estes se localizam em espaços distintos, revelando
três perfis arquitetônicos: (i) de receptivo de visitantes na orla; (ii) de edificações densamente
construídas com usos da comunidade local por trás e, (iii) subindo o morro para o núcleo de
integração, usos de grande porte, de residências de luxo, com elevada verticalização e
equipamentos que funcionam como magnetos. Ademais, tem a maior proporção de usos
residenciais (Figura 65).
Ponta Negra tem a menor proporção de usos residenciais (Figura 65) e a maior diversidade de
usos do solo (Figura 67). A área é um grande complexo comercial e turístico que se interliga
melhor ao entorno, com elevada acessibilidade em raios intermediários de análise, assim como
correlações entre estas medidas, sendo uma área que serve a visitantes e habitantes da cidade,
principalmente os da zona sul.
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Comparando a distribuição de usos não residenciais (Figura 67), notamos que em todas as praias
existem muitos comércios e comedorias, o que destaca o papel das três enquanto espaços de
lazer. Ademais, Ponta Negra tem uma grande proporção de vazios e hotéis; Redinha, ao
contrário, tem nenhum uso de hotelaria e a menor quantidade de espaços vazios. Neste sentido
a Praia do Meio está em algum lugar no meio do caminho, com alguns hotéis e uma porção
significativa de espaços vazios concentrados nos quarteirões próximos à orla. A Praia do Meio
sobressai com proporcionalmente mais usos da comunidade local, principalmente espaços que
se destinam ao culto, que se concentram em espaços de elevada acessibilidade local (p.ex.
NACH 400m) além do destacado na Figura 60, apresenta outras aglomerações de (pequenos)
espaços de culto, comedorias, comércio e serviço.
Em relação à continuidade entre os espaços da rua, do calçadão e da faixa de areia, as praias
também têm perfis distintos (Figura 57):
(i)

Redinha tem maior continuidade entre a rua (e as edificações em frente à orla), a
praça, o calçadão e a faixa de areia, sem diferenças de nível e, apesar da densidade
de quiosques. Apesar de densamente construída, não existem barreiras contínuas
entre os espaços na frente de orla;

(ii)

A Praia do Meio tem as faixas mais largas do calçadão e da faixa de areia (figura
64), mas o calçadão é rigidamente separado da faixa de areia, em diferenças de nível
e barreiras criados pelos guarda-corpos, com poucos pontos de contato com rampas
de acesso; tem a maior descontinuidade dentre as praias, reforçado pelo intenso
movimento em escala global na Av. Café Filho, que funciona como uma barreira ao
movimento de pedestres (e será retomado);

(iii)

Em Ponta Negra existem diferenças de nível, maiores no norte (Figura 55) que no
sul (Figura 57). Os arrimos de pedra de obras recentes estreitaram a faixa de areia.
Acessos entre calçadão e faixa de areia em Ponta Negra são feitas a partir de
estruturas mais ou menos improvisadas, como escadas em madeira ou sacos de areia
instalados por donos de hotéis e/ou dos quiosques. Apesar da dificuldade de acesso
pelas pedras existem mais acessos entre o calçadão e areia e poucas barreiras físicas
(alguns bancos ou guarda-corpos descontínuos), em relação à Praia do Meio. A
continuidade entre rua-calçadão-areia varia. No Norte é mais descontínuo, com
diferenças de nível mais significativas entre o calçadão e a faixa de areia; além disso,
a rua não acompanha o calçadão, esta ligação é feita por escadarias. No Sul as
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diferenças de níveis são menores entre a faixa de areia e o calçadão e a rua carroçável
acompanha o calçadão.
Figura 57 - Imagens do calçadão e faixas de areia nas praias (de cima para baixo): Redinha (Ponto Canal), Praia
do Meio (Ponto Norte) e Ponta Negra (Ponto Sul).

Fonte: Fotos da autora em janeiro de 2015.
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Quando comparamos níveis de interfaces entre espaços públicos e privados nas praias
(Figuras 62 a 64) a Redinha se sobressai com interfaces mais fortes, sem espaços cegos e a
maior proporção de espaços constituídos, representando 64% das fachadas em contato com o
calçadão/praia (Figura 66). Na Praia do Meio e em Ponta Negra existem porções significativas
de espaços cegos na frente de orla. A Praia do Meio tem interfaces mais fracas (Figura 66) uma
proporção maior de espaços cegos, 26,9% (18 de 67 fachadas), em vez de 24,3% (35 de 144
fachadas) para Ponta Negra, e uma proporção menor de interfaces constituídas 35,8% (24, de
67), em vez de 51,4% (74, de 144), em Ponta Negra.

Recorrências

Apesar das diferenças entre as praias, encontramos recorrências na localização de usos não
residenciais:
(i)

Nas frentes de orla se concentram usos voltados para o lazer e para visitantes
(comedorias, comércio e serviços);

(ii)

Vias com elevada acessibilidade local (p.ex. NACH local, R400m e R800m),
concentram usos da comunidade local, como escolas, centros comunitários,
instituições voltadas para a saúde, e pequenos comércios, serviços e comedorias
(áreas em destaque nas figuras 59 a 61);

(iii)

Vias com elevada acessibilidade global (p.ex. NAIN, Figuras 62 a 64), que
encontramos na Praia do Meio e em Ponta Negra, concentram atividades que atraem
visitantes à área (magnetos). Por exemplo: (i) na Praia do Meio, o Hospital
Universitário Onofre Lopes na Av. Pres. Getúlio Vargas, e o Centro de Artesanato
na Av. Pres. Café Filho; (ii) em Ponta Negra, centros comerciais (Praia Shopping,
centros de artesanato etc.), hotéis (Holiday Inn) e restaurantes de maior porte
(Camarões, Pinga Fogo etc.) se localizam na Av. Eng. Roberto Freire.

Resiliência entre Acessibilidades

Usos direcionados para visitantes e para habitantes locais interagem na Redinha e em Ponta
Negra acompanhando vias com correlações entre tipos de acessibilidades (NAIN, NACH).
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Usos de lazer, pequenos comércios, como restaurantes, quiosques e bares, se misturam a usos
mais específicos da comunidade local (igrejas e escola) na frente de orla da Redinha. Em Ponta
Negra usos para a comunidade local – p.ex. delegacia, igreja, escola, centro comunitário –
localizam-se no entorno da Praça do Cruzeiro, e na mesma via se misturam usos para a
comunidade local e atividades para visitantes (serviços, comedorias e hotéis), formando um
grande complexo comercial e turístico. A arquitetura na Redinha e, principalmente, em Ponta
Negra, evidencia o papel da malha urbana como um mecanismo para gerar contatos (HILLIER,
1996).
Usos para visitantes e para habitantes locais também existem na Praia do Meio, mas aqueles
direcionados para locais estão separados daqueles direcionados para visitantes, não se conectam
visualmente, e assim não promovem interações e interdependência entre viagens.
Achados concordam com os valores de integração se relacionando ao movimento de visitantes
e choice ao de habitantes (HILLIER, 2009). Espaços com elevados níveis de integração e
choice, e correlações positivas entre estas medidas por sucessivos raios métricos,
caracterizaram áreas com mistura de usos diversos (como centros comerciais), e foram
interpretadas como promovendo mais copresença (DHANANI; VAUGHAN, 2013;
VAUGHAN; DHANANI; GRIFFITHS, 2013). O conjunto construído destas áreas mostrou se
adaptar melhor a mudanças no tempo.
Ademais, malhas em que acessibilidades (NAIN e NACH) em raios diversos de análise
coincidem se sobrepõem movimentos diversos, e revelaram estruturas mais inseridas, ou
embebidas, no sistema maior (AL-GHATAM, 2015; YANG; HILLIER, 2012).
Por compararmos sistemas de tamanhos diferentes, correlacionamos medidas normalizadas de
integração e choice (HILLIER, 2012). A consistência de grandezas entre estas acessibilidades
(NAIN e NACH) por sucessivos raios métricos, e entre raios métricos, pode ser visto nas tabelas
6 e 7. Tais propriedades espaciais de malhas em que confluem mais tipos de movimento por
diferentes abrangências apresentam maior resiliência entre acessibilidades.
Ponta Negra tem a maior resiliência, alcançando elevadas correlações nos raios métricos de
1200 a 5000m, além de correlações positivas entre raios métricos de NACH e, principalmente,
NAIN. Alinhando-se a este desempenho, o conjunto construído da área mostra um
espraiamento de usos não residenciais, com malhas que se conectam bem ao entorno. Por outro
lado, na Redinha e na Praia do Meio as correlações elevadas se concentram em raios locais, ou
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se restringem a correlações entre raios de NACH, com baixa resiliência entre acessibilidades,
marcando enclaves espaciais. No caso da Redinha a mistura de usos se restringe a uma escala
muito local, e na Praia do Meio, usos servindo a públicos distintos estão separados.

Intervenções recentes na Praia do Meio

Apesar de usos intensos na praia, existe uma afamada “decadência” da Praia do Meio (ABREU,
2011), e uma crença geral que investimentos públicos são necessários para reverter esta
situação. No entanto, nossas análises (DONEGAN; TRIGUEIRO, 2015b) mostram que ao
invés de resolver ou amenizar, intervenções recentes reforçam problemas de segmentação da
arquitetura do entorno, reforçando descontinuidades na orla, como as intervenções: (i) Ponte
Newton Navarro, inaugurada em 2007 aumentou a hierarquia global da Av. Café Filho, a
avenida litorânea da Praia do Meio, contribuindo para o aumento do fluxo veicular; (ii) reforma
do calçadão, implantando estruturas maiores no calçadão (com banheiros e quiosques fixos), e
criando uma faixa de ciclista com elevados meios-fios desconectada às áreas do entorno.
A dificuldade de cruzar a Av. Café Filho se expressa no conjunto construído, revelando efeitos
da elevada acessibilidade global e do intenso fluxo veicular, secionando a vida local, já que
pedestres não parecem cruzar a avenida facilmente. Estabelecimentos vis-à-vis às
concentrações de quiosques no calçadão têm fracas interfaces público/privado; as frentes de
orla na Praia do Meio com interfaces mais fortes não correspondem às áreas intensamente
usadas no calçadão/areia e assim animações dos dois lados da avenida - de comércios e serviços
na avenida, e de usos de lazer no calçadão e na faixa de areia - não se beneficiam umas das
outras.
A Av. Café Filho adquiriu maior acessibilidade global recentemente (Via Costeira, 1985, e
Ponte Newton Navarro, 2007). Apesar dos gestores clamarem que a ponte visava beneficiar a
mobilidade dos trabalhadores da zona Norte, estudos da ASE (TRIGUEIRO, 2006;
TRIGUEIRO; MEDEIROS, 2003) previram que o local escolhido para a intervenção não era o
ideal para o objetivo exposto, e sim para aumentar a acessibilidade em terrenos litorâneos.
Em retrospectiva, comparamos mudanças de acessibilidade global (para o sistema e para a Av.
Café Filho), retirando a ponte do sistema atual (Tabela 10). Notamos uma mudança significativa
de acessibilidade global: na situação sem a ponte as medidas de integração (Axial, Integração
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e NAIN, ASA) da Av. Café Filho estão abaixo da média da cidade. No sistema atual as medidas
da avenida ficam acima das médias do sistema. Para NACH, a Av. Café Filho se sobressai em
ambos os sistemas, mas tem hierarquia mais acentuada na situação atual, com a ponte.
Tabela 10 - Valores de acessibilidade para o sistema e para a Av. Café Filho com e sem a ponte.

Acessibilidade
s topológicas
Integração Rn
NAIN – ASA
NACH – ASA

SEM A PONTE (exercício)
Natal
Av. Café
Filho
MIN
MAX MÉDIA
0.200 0.937 0.6271
0.625
0.391 1.531 0.981
0.892
0
1.637 0.862
1.183

MIN
0.200
0.391
0

COM A PONTE
Natal
Av. Café
Filho
MAX MÉDIA
0.934 0.630
0.712
1.533 0.986
1.097
1.635 0.863
1.287

Fonte: elaborado pela autora.

A intervenção não foi pensada acompanhada de um sistema para interligar vias do circuito
costeiro com as do entorno da Praia do Meio, ou mesmo com o núcleo de integração (próximos
metricamente, mas distantes topologicamente). O fluxo é direcionado linearmente completando
o circuito costeiro, e não se articula bem à trama urbana da cidade, contribuindo para o quadro
de segmentação da área, e para a descontinuidade da vida local na frente de orla. A Praia do
Meio é marcada por esta segmentação, com áreas acessíveis globalmente (núcleo de integração
e Av. Café Filho) localizadas ao lado de áreas acessíveis localmente, com movimentos que não
se sobrepõem.
Outra intervenção recente na frente de orla foi a reforma do calçadão, como parte das obras
para a Copa 2014 (Cap. 3), mas finalizadas com atraso de mais de seis meses (AMARAL,
2015). As obras se basearam principalmente na troca de materiais de estruturas já existentes.
Em relação a mudanças na morfologia do ambiente construído, citamos dois aspectos que
dificultaram (ainda mais) conexões entre as áreas:
(i)

A faixa de ciclismo, que se limitou à orla desta praia, foi construída com meios-fios
elevados (Figura 58), dificultou o fluxo de pedestres atravessando a rua, e o acesso
das pessoas chegando às paradas de ônibus;

(ii)

As baterias de banheiros e quiosques, com estruturas maiores que as antigas, foram
localizadas próximas umas das outras (concentradas nos dois grupos de quiosques
pré-existentes) aumentaram barreiras visuais e físicas, entre um lado e o outro do
calçadão, e entre o calçadão e a faixa de areia. Apesar da troca do material dos
guarda-corpos, nenhum novo acesso foi criado, reforçando barreiras.
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Figura 58 - Imagem do calçadão da Praia do Meio, definida por guarda-corpos e faixa de ciclismo.

Fonte: Foto tirada pela autora em novembro de 2014.

Descontinuidades na frente de orla secionam a vida local e fomentam um cenário de maior
vulnerabilidade para as pessoas, ao que contribuem também as barreiras ao movimento entre
rua, calçadão e areia. As intervenções da ponte e do calçadão na Praia do Meio, foram pensadas
na lógica dos carros ou em obras pontuais que, no lugar de resolverem, enfatizaram problemas
de permeabilidade e de segmentação do espaço. Mesmo que donos de estabelecimentos tenham
interpretado o simples investimento do público como resposta à chamada “decadência” da área
(ABREU, 2011), interpretamos que este investimento não resolveu problemas de
vulnerabilidade da vida urbana; ao contrário, intensificou-os.
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Sínteses arquitetura

Atributos da configuração espacial e do conjunto construído são comparados em níveis (de
baixo a elevado), visualizando variáveis arquitetônicas que facilitam (elevado) ou inibem
(baixo) cenários de maior vitalidade urbana nas praias e nos pontos (Quadros 8 a 12).

Configuração espacial

Comparando níveis de acessibilidade topológica em raios globais (Tabelas 2, 4 e 5), a Redinha
é a mais segregada, a Praia do Meio é acessível em termos de Integração Rn (axial) e NACH
(ASA), e Ponta Negra, NAIN (ASA).
Na confluência entre raios topológicos a Redinha tem níveis mais elevados, tanto de
inteligibilidade, quanto de correlações entre outros raios topológicos, seguido pela praia do
Meio e, por último, Ponta Negra (Tabela 5).
Quanto à resiliência entre acessibilidades, Ponta Negra se sobressai, com correlação positiva
entre NAIN e NACH por quase todos os raios métricos, e entre raios métricos para valores
NACH e principalmente NAIN, caracterizando um espraiamento espacial. Na Redinha e em
Praia do Meio as correlações entre NAIN e NACH se restringem a raios locais, como enclaves
espaciais (Tabela 8); entre raios métricos as correlações positivas também se restringem mais
que em Ponta Negra, sendo mais forte para valores de NACH.
Quadro 8 – Quadro síntese da configuração espacial na Redinha.

Redinha

Baixo

Intermediário

Elevado

Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades

Praia do Meio
Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades

Ponta Negra
Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades
Fonte: elaboração da autora.

179

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

O quadro oito compara a configuração espacial das praias. Cada praia sobressai em um atributo;
Redinha na confluência entre acessibilidades; Praia do Meio e Ponta Negra em níveis de
acessibilidade; e principalmente, Ponta Negra na resiliência entre acessibilidades.

Conjunto construído

Comparamos entre as praias atributos do conjunto construído que mostraram, na literatura,
facilitar cenários de vitalidade urbana; escalas comparativas destes atributos são visualizadas
no Quadro nove. Ponta Negra tem a maior diversidade de usos do solo e de níveis de
verticalização; maior proporção de usos não residenciais (Figura 65) e mistura usos para
pessoas locais e para visitantes (Figura 67), que estão localizados em contiguidade. Na Redinha
e na Praia do Meio as proporções de usos não residenciais são bem menores que em Ponta
Negra, embora se expressem de maneiras distintas. Na Redinha a variedade de tipos de usos do
solo é menor que na Praia do Meio (Figura 67), no entanto a Praia do Meio tem uma maior
proporção de usos não residenciais (Figura 65).
Quadro 9 – Quadro síntese do conjunto construído nas praias.

Redinha

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Usos do Solo.
Interfaces público/privado frente
orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Praia do Meio
Diversidade Usos do Solo.
Interfaces público/privado frente
orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponta Negra
Diversidade Usos do Solo.
Interfaces público/privado frente
orla
Continuidade rua-calçadão-areia
Fonte: elaboração da autora.

A Redinha tem as mais fortes interfaces entre espaços públicos e privados na frente de orla,
com nenhum espaço cego. Em Ponta Negra as interfaces são mais fortes que na Praia do Meio:
apresenta uma maior proporção de espaços constituídos e uma menor proporção de espaços
cegos (Figura 66).
180

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Redinha também tem a maior continuidade entre rua, calçadão e faixa de areia (situados no
mesmo nível, sem guarda-corpos), seguida por Ponta Negra, com diferença de nível, mas sem
barreiras contínuas entre calçadão e faixa de areia. Por último a Praia do Meio que apresenta
diferenças de nível, limites contínuos com poucos acessos entre calçadão e areia.
A Praia do Meio tem os níveis mais baixos em todos os atributos do conjunto construído
analisados que poderiam facilitar vitalidade urbana. A área tem a maior proporção de usos
residenciais, e, apesar de alguma diversidade de usos no subsistema, usos para visitantes do
entorno (próximo ao núcleo de integração), para visitantes da praia (quadras em frente à orla)
e para a comunidade local não interagem. A frente de orla tem fracas interfaces público/privado
(maior proporção de espaços cegos) e a maior descontinuidade entre rua, calçadão e faixa de
areia, enfatizada pelo efeito separador do intenso movimento veicular, promovido pela elevada
acessibilidade global na Av. Café Filho.
Em cada praia dois pontos de aplicação de questionários foram escolhidos, que representassem
concentração de usos na orla e conjuntos construídos variados (Quadros 10 a 12).
Na Redinha as diferenças do conjunto construído entre o Ponto Mar, frente ao mar, e o Ponto
Canal, frente ao canal, são mais sutis (Figura 62 e 68); toda a frente de orla tem fortes interfaces
e continuidade entre espaços, mas o ponto Canal se aproxima de uma diversidade maior de tipos
de usos do solo, como o clube, a igreja (e a capela) e o mercado (Quadro 10); a paisagem natural
dentre estes pontos é marcantemente diferente.
Quadro 10 – Quadro síntese do conjunto construído na Redinha e pontos de aplicação.

Redinha

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Mar
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Canal
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia
Fonte: elaboração da autora.

Na Praia do Meio ambos os pontos têm uma descontinuidade entre rua, calçadão e faixa de
areia se mantêm (Quadro 11). No entanto uma vez que o Ponto Sul se aproxima de mais
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comedorias e comércios que no Ponto Norte (Figura 63), tem uma frente de orla com interfaces
mais fortes; na nossa investigação o conjunto construído do Ponto Norte da Praia do Meio é o
local que menos favorece vitalidade urbana.
Em Ponta Negra, a praia mais extensa, as diferenças do conjunto construído são mais marcantes
(Quadro 12). Comparativamente, o Ponto Sul tem maior diversidade de usos do solo, mais
comedorias e serviços (Figura 61), com fortes interfaces entre espaços públicos e privados, a
maioria constituída (Figura 64); também tem maior continuidade na frente de orla (Figuras 64
e 71), uma vez que: (i) a rua carroçável (Erivan França) acompanha o calçadão no Ponto Sul;
no Norte o calçadão não é acompanhado por uma rua carroçável e o acesso acontece por
algumas escadarias entre as quadras; (ii) a diferença de nível entre calçadão e faixa de areia é
menor no Sul que no Norte (Ponto Norte na Figura 55, Ponto Sul na Figura 57).
Quadro 11 – Quadro síntese do conjunto construído na Praia do Meio e pontos de aplicação.

Praia do Meio

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Norte
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Sul
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia
Fonte: elaboração da autora.
Quadro 12 – Quadro síntese do conjunto construído em Ponta Negra e pontos de aplicação.

Ponta Negra

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Norte
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Ponto Sul
Diversidade de Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia
Fonte: elaboração da autora.
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Reflexões Arquitetura

Nesta seção investigamos a arquitetura das praias Redinha, Praia do Meio e Ponta Negra: (i) a
configuração espacial, da cidade e das praias, com base na análise sintática dos espaços de
movimento; e (ii) o conjunto construído do entorno das praias.
As discussões ao final sintetizam achados em resposta à questão “(a) Qual a natureza da
arquitetura das três praias? Há fatores de diferenciação e recorrências (em termos de
configuração espacial e conjunto construído)?”
Em relação aos atributos destacados da arquitetura que facilitam vitalidade urbana, todas as
praias têm perfis distintos em termos de configuração espacial e conjunto construído que se
inter-relacionam.
A Redinha é o subsistema mais segregado mantendo um conjunto construído simples, e um
sistema com grande confluência entre raios topológicos que parece se expressar em uma área
de fácil legibilidade, com fortes interfaces público/privado na frente de orla. Apesar da Praia
do Meio ser acessível em termos globais apresenta uma arquitetura segmentada e uma frente de
orla de fracas interfaces e com quebras em comunicações dificultando acessos dos pedestres
entre a rua, o calçadão e a faixa de areia. Ponta Negra com elevada acessibilidade (na maioria
dos raios processados) e elevada resiliência entre acessibilidades se espraia e se comunica
melhor com o entorno, apresenta um conjunto construído com muitos usos não residenciais que
servem a habitantes locais e visitantes, formando um complexo comercial e turístico.
Na próxima seção apresentamos a sociedade investigada nas praias, estruturada na busca de
vitalidade urbana, pelo que comparamos como ingredientes, que compõem cenários de maior
mistura social, tolerância, e onde as pessoas gostam e se importam com o lugar.
Variáveis de natureza sociocultural são distintas em cada praia e encontramos lógicas com as
distintas arquiteturas das praias, tais nexos entre arquitetura e sociedade serão tecidos na parte
a posteriori.
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Figura 59 - Usos do Solo na Redinha, mostrando valores de NACH local (R400m) do subsistema, destacando concentração de usos voltados para a comunidade.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 60 - Usos do Solo na Praia do Meio, mostrando valores de NACH local (R400m) do subsistema, destacando concentração de usos voltados para a comunidade.

Fonte: elaborado pela autora
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Figura 61 - Usos do Solo em Ponta Negra, mostrando valores de NACH local (R400m) do subsistema, destacando concentração de usos voltados para a comunidade.

Fonte: elaborado pela autora.

186

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Figura 62 - Interfaces público/privado na frente de orla, gabaritos das edificações e NAIN global do subsistema da Redinha, e pontos de aplicação dos questionários (PM e PC).

Fonte: elaborado pela autora.
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Figura 63 – Interfaces público/privado na frente de orla, gabaritos das edificações e NAIN global do subsistema da Praia do Meio, e pontos de aplicação dos questionários (PNorte e PS).

Fonte: elaborado pela autora.
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Figura 64 - Interfaces público/privado na frente de orla (destacados), gabaritos das edificações e NAIN global do subsistema da Redinha, e pontos de aplicação dos questionários (PNorte e PS).

Fonte: elaborado pela autora.
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Figura 65 – Número de lotes com usos residenciais e
não residenciais nas praias.
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Figura 66 - Interfaces das fachadas na orla.
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Fonte: elaborado pela autora.
Figura 67 - Distribuição dos tipos de estabelecimentos não residenciais nas praias.
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Figura 68 - Imagem satélite da Redinha, do Ponto Canal (PC) e do Ponto Mar (PM)

Fonte: Google Earth, trabalhado pela autora.
Figura 69 - Imagem satélite da Praia do Meio, do Ponto Norte (PNorte) e do Ponto Sul (PS)

Fonte: Google Earth, trabalhado pela autora.

191

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Figura 70 - Imagem satélite de Ponta Negra, do Ponto Norte (PNorte) e do Ponto Sul (PS) e do Morro do Careca.

Fonte: Google Earth, trabalhado pela autora.

192

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

4.2 Sociedade
Zona Norte, Zona Sul
(Compositor: Ricardo Baya, interpretado por Khrystal)
Eu quero ir
Da zona Norte à zona Sul
Quero atravessar a ponte e me sentir num só lugar
Quero tomar banho de rio
Quero tomar banho de mar
Quero saúde e respeito
Pro povo em todo lugar
Pajuçara, Igapó
Potengi, o meu Gramoré
Do lado que eu quero morar
Se vive na base da fé
Santa Catarina abençoa
Panatis e Santarém
E a Itapetinga nos leva
As Fronteiras da Nova Natal
Não tape o sol com a peneira
Maquiando o cartão postal
Me olhe dentro do meu olho
Me trate de igual pra igual
(Refrão)
De que lado mora o seu preconceito
Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar
Salve a galera da Avenida Pompéia
Por onde eu passo bem cedo toda semana
Pra pedir a benção da minha mãe, dona Maria
E agora quero estender meu alô pra rapazeada do Pajuçara,
Cidade Praia, Parque dos Coqueiros, galera de Santa Rita,
Alvorada, Vale Dourado, Parque das Dunas, Brasil Novo,
Vila Verde, alô, alô, Gramorezinho!
São Gonçalo do Amarante,
Planalto, toda rapazeada do Sarney, Golandim, Sopapo,
Alto da Torre, África...
De que lado mora o seu preconceito?
De que lado mora? O seu preconceito?
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Em resposta a visões distintas sobre as praias, vimos que a arquitetura das praias também é
distinta, pelos atributos investigados da configuração espacial e do conjunto construído.
A investigação de variáveis da sociedade nas praias também revela lógicas distintas em cada
praia, apresentadas neste capítulo em resposta à questão:
(b) Maneiras distintas de vida social podem ser observadas em cada praia isoladamente
ou comparativamente entre as três praias?
E portanto também oferece subsídios para as questões:
(c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais, à arquitetura?
(d) Existem espaços com maior vitalidade urbana? Quais são as variáveis arquitetônicas
ali existentes e como se relacionam?
Além das variáveis investigadas de diversidade social, avaliação (e como as pessoas percebem
as outras praias) e familiaridade, outros aspectos são abordados, como os modos de apropriação,
em termos de: (i) atividades que mencionam desempenhar; e (ii) aspectos de mobilidade: meio
de locomoção e tempo que levam para chegar, comparadas ao local de moradia do público e às
distâncias às respectivas praias.
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4.2.1 Considerações Gerais

Nesta seção apresentamos aspectos gerais das praias, discorrendo sobre: principais atividades
que as pessoas mencionam desempenhar, motivos de escolha das praias e avaliação de aspectos
da praia, como segurança, público que frequenta, limpeza/saneamento, paisagem, acesso à praia
e estrutura.

Atividades

Para abordar os tipos de atividades que acontecem nas praias e o destaque dado às estas
atividades pelas pessoas, pediu-se que se mencionassem até três atividades desempenhadas, as
mais relevantes (Figura 71).
Figura 71 - Atividades mencionadas pelas pessoas;
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Fonte: Elaborado pela autora.

As atividades mais recorrentes foram “relaxar”, citada por 51% do público (199 pessoas) e
comer/beber, citada por 51,5% (201 pessoas). Outras atividades mencionadas com frequência
foram em ordem decrescente: “tomar banho de mar” (40,3% do público, 157 menções), e
“tomar banho de sol” (33,9% do público, 132 menções), seguida por aspectos sociais como
“conversar” com 30,4% das menções (120 vezes). Depois destes aspectos foram mencionadas
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atividades mais ativas ou esportivas, como “caminhar” (18,7 % do público, 73 menções), “nadar
e/ou surfar” (6,7%, 26 menções) e “outros esportes” (4,9%, 19 menções), dentre os quais: jogar
frescobol, jogar futebol. Algumas pessoas da amostra trabalham na área (6,1% das pessoas, 24
menções). Em menor proporção apareceram as atividades “namorar e/ou paquerar” (2,6% das
pessoas, dez menções) e “fazer compras” (1%, quatro menções).
A recorrência das atividades “comer/beber” caracteriza as praias também como lugares de
consumo à beira-mar, e destaca o papel dos serviços de comedoria (principalmente os
quiosques) nessas áreas. Por outro lado, a recorrência de respostas sobre aspectos mais passivos,
como relaxar, banho de mar, banho de sol, reforça o papel atribuído às praias como lugares de
lazer passivo, resultados parecidos com as pesquisas de Françoise Breton e colegas (1996). A
recorrência de pessoas que interpretam “relaxar” como uma atividade que desempenham denota
a importância atribuída a estas praias para o alívio do estresse (KAPLAN; KAPLAN; RYAN,
1998).

Motivos da escolha

Sobre a escolha da praia pediu-se que se mencionassem até dois motivos (Figura 72), a maioria
das quais abordaram aspectos de comodidade; “proximidade” foi citada por mais da metade do
público (58,2%, 227 vezes) e “facilidade de transporte” por 11,5% dos respondentes (45
menções). Outros aspectos tiveram peso parecido (i) “aspectos água/areia” (16,7%, 65
menções), referindo-se ao sítio natural; (ii) “pessoas na praia” (16%, 64 menções), referindo-se
a aspectos sociais. Em seguida “preço”, mencionado por 8% do público (31 respostas). Outros
aspectos mencionados foram “trabalho” (4,6% do público, com 18 respostas) e, finalmente,
“oferta de produtos” (2,6% do público, 10 respostas).
No rótulo “outro” insere-se aspectos variados, como: “para conhecer”, “indicação” e outros
motivos subjetivos, como: “a melhor”, “tranquilo” ou “porque gosta”.
Destaca-se, a conveniência de se chegar à praia como fator crucial relatado para escolhê-la.
Comparando atividades e motivos de escolha, nota-se uma aproximação da quantidade de
respostas da atividade “trabalhar” (24, Figura 71) e do motivo “trabalho” (18, Figura 72) para
escolher aquela praia; embora ainda tenham tido pessoas que, apesar de trabalharem na praia
(seis, um quarto das pessoas), não destacaram a atividade como motivo de escolha.
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Figura 72 - Motivos para a escolha da praia.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Avaliação e Ordem de prioridade dos aspectos

A última parte do questionário se referiu à avaliação dos aspectos (escala Likert, entre péssimo
e ótimo), e à ordem de prioridade dada a estes quando pensam em frequentar a praia (Figuras
73 e 74), que serão comparados entre as praias adiante.
Dos aspectos avaliados nas praias, “Limpeza / Saneamento”, “Estrutura de Apoio” e
“Segurança” foram avaliados mais negativamente. O aspecto “Segurança” se sobressaiu com a
maior quantidade de avaliações “péssimas” (26% da amostra, 101 respostas) e 12,4% de
avaliações “ruins” (48 respostas), totalizando 38,4% avaliações negativas. Avaliações negativas
sobre “Limpeza/ Saneamento” receberam 39,2% das respostas (153), sobressaindo-se em
relação aos demais aspectos, mas avaliações “péssimas” (22,8%, 89 respostas) foram menores
que no quesito “segurança”. Em relação à “Estrutura de Apoio”, 20% do público (78 pessoas)
avaliaram-na como “péssima”, e 16,2% (63 pessoas) como “ruim”, totalizando 36,2% das
respostas (141 pessoas).
“Paisagem” foi o aspecto melhor avaliado, quase todo o público (91,9%) avaliou-a
positivamente, das quais 60,5% (236 pessoas) como “ótimo” e 31,3% (122 pessoas) como
“bom”. Apenas 5,4% (21) “regular”, 2,3% (nove) “ruim” e 0,5% (duas respostas) “péssimo”.
O acesso à praia foi no geral avaliado como “bom” (54,1% do público, 211 respostas), seguido
por: “ótimo” (19,4%, 76 respostas) “regular” (15,1%, 59 respostas); o acesso à praia foi
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considerado de modo negativo por apenas alguns: avaliações “ruins” por 6,9% do público (27
respostas), e “péssimo” por 4,5% (17 respostas).
Outro aspecto bem avaliado foi o “público que frequenta”: algumas pessoas responderam
“ótimo” (12,8%, 50 respostas), muitas pessoas consideraram “bom” (49,7%, 194 respostas), e
outras consideraram o público “regular” (34,1%, 133 respostas). Apenas 3% das avaliações
foram negativas (doze), entre “ruim” e “péssimo”.
Figura 73 - Avaliação de aspectos da praia na escala Likert.
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Figura 74 - Importância dada aos aspectos: desde Série 1 - mais importante; até Série 6 - menos importante.
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Em relação à prioridade dada aos aspectos considerados no momento de ir à praia, a
“segurança” se destacou: mais da metade do público a considerou de suma importância (57,7%,
225 pessoas a elegeram em primeiro lugar), 20,5% (80 respostas) em segundo lugar.
O aspecto “Limpeza/Saneamento” recebeu menções em primeiro lugar (19,5%, 76 respostas),
mas em grande parte foi avaliada como o segundo aspecto de maior importância, equivalendo
a 41% das repostas (160 menções). “Estrutura de apoio” teve mais menções em terceiro lugar
(116 respostas, 29,7%). Por outro lado, aspectos de baixa prioridade são: “público que
frequenta” e, depois deste, “paisagem”.
Relacionando as avaliações e a ordem de prioridade dada a aspectos, destacamos:
(i)

A vulnerabilidade da população, dada a avaliação negativa da segurança e a
prioridade máxima atribuída a este quesito;

(ii)

Equilíbrio entre avaliações negativas e prioridade no quesito “limpeza”, como
segundo aspecto mais importante e problemático;

(iii)

Apesar de a estrutura de apoio não ser bem avaliada, as pessoas não priorizam este
quesito;

(iv)

Pouca importância atribuída ao “público que frequenta”;

(v)

A paisagem é bem avaliada, mas poucas vezes interpretada como prioridade: sugere
ser considerada intrínseca às praias e não se apresenta como um motivo de
preocupação;
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4.2.2 Diversidade Social

Este tópico caracteriza o público das praias, de maneira geral, e comparativamente.
Apresentamos primeiramente dados respondidos por todos: idade, gênero, famílias,
escolaridade, e onde moram. Em seguida caracterizamos o público de Natal que frequenta as
praias, a partir de dados derivados do bairro de moradia, como: a renda nominal média e as
regiões administrativas onde os bairros se situam. Nas figuras de comparações entre as praias
os seguintes códigos foram usados para as praias: RED – Redinha; MEIO – Praia do Meio; PN
– Ponta Negra. Ao final comparamos os pontos das praias nos aspectos que mais variaram entre
as praias.

Faixas etárias

Sobre a distribuição dos públicos nas faixas etárias (Figura 75), no geral, a maior parcela tem
entre 21 e 30 anos (32,6%, 127 pessoas), seguida por entre 31 até 40 anos de idade (24,9%, 97
pessoas), e decai proporcionalmente à medida que as demais faixas avançam; dentre os mais
jovens, 9,2% do público (36 pessoas) tem até 20 anos. Crianças não foram focadas: a pessoa
mais jovem tinha 10 anos, e o restante do público, acima de 14 anos.
Comparativamente a Praia do Meio apresentou o público mais jovem. Perto de metade do
público com até 30 anos de idade (48,5% do público, 63 pessoas), dos quais 13,1% (17 pessoas)
até 20 anos, e 35,4% (46 pessoas) entre 21 e 30 anos de idade. A Praia do Meio ainda apresentou
24,6% do público (32 pessoas) entre 31 e 40 anos, e 18,5% (24 pessoas) entre 41 e 50 anos,
mas poucas pessoas acima de 50 anos: 4,6% (seis pessoas) entre 51 e 60 anos, e ainda menos
com mais de 60 anos (3,8%, cinco pessoas).
Ponta Negra e Redinha apresentaram uma população mais distribuída entre as faixas etárias.
Em Ponta Negra em cada faixa: entre 21 e 30 anos, e, entre 31 e 40 anos, se distribuem 27,7%
do público (36 pessoas), seguida pela faixa de entre 41 e 50 anos (22,3%, 29 pessoas), depois,
entre 51 e 60 anos (10,8%, 14 pessoas), com mais de 60 anos (6,9%, nove pessoas) e, por último,
seis pessoas com até 20 anos de idade.
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Figura 75 - Faixas etárias do público das praias (em quantidades e em porcentagens).
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Fonte: elaborado pela autora.

Na Redinha a distribuição das pessoas entre as faixas etárias se aproxima da média geral das
praias. A maior porção do público tem entre 21 e 30 anos (34,6% do público, 45 pessoas) depois
22,3% têm entre 31 e 40 anos (29 pessoas), 14,6% do público (19 pessoas) têm entre 41 a 50
anos, 8,1% (16 pessoas) estão na faixa de 51 a 60 anos, 10% (13 pessoas) com menos pessoas
com até 20 anos e, por último, 6,2% (oito pessoas) com mais de 60 anos.

Famílias

A Figura 76 apresenta (i) a quantidade de pessoas que têm filhos e, destes (ii) quantos costumam
levar os filhos para a praia – sempre, às vezes ou nunca.
Em todas as praias há presença de famílias. Comparativamente, a Redinha tem mais
respondentes com filhos: 66,9% (87 pessoas), seguido pela Praia do Meio, na qual 62,3% têm
filhos (81 pessoas) e, por último, Ponta Negra, com 54,6% com filhos (71 pessoas).
Dentre as pessoas na Praia do Meio e na Redinha que têm filhos, a frequência com que
costumam leva-los à praia se distribui entre: sempre, às vezes e nunca. Na Redinha mais pessoas
levam os filhos sempre, 20,8% do público (27 pessoas), enquanto na Praia do Meio 15,4% do
público (20 pessoas). Apesar de em Ponta Negra existirem mais pessoas que levam os filhos
“sempre” (23,1%), existem menos respostas no quesito “às vezes”; e a maior porção de
“nunca”.
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Somando as pessoas nas praias que levam os filhos sempre e às vezes, e excluindo as pessoas
que nunca levam os filhos, a Redinha tem o maior público (39,2%, 51 pessoas), seguida pela
Praia do Meio (37,7%, 49 pessoas) e, por último, Ponta Negra (31,5%, 41 pessoas).
Poucas pessoas em Ponta Negra costumam levar o(s) filho(s) para a praia “às vezes”: relacionase com a baixa frequência do público: para muitas pessoas aquela representava a primeira visita
(tópico “Familiaridade”). Nestes casos as respostas se enquadraram no quesito “sempre” - caso
estivessem com o(s) filho(s) na ocasião - ou no quesito “nunca” -caso não estivessem com os
filhos naquela ocasião.
Figura 76 - Se têm (i) e se levam (ii) filhos para a praia.
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Fonte: elaborado pela autora.

Gêneros

O perfil de gênero dos respondentes nas praias está bem distribuído: 48,5% do público feminino
(189 mulheres) e 51,5% masculino (201 homens). Comparativamente entre as praias, não
existem grandes diferenças (Figura 77). Em Ponta Negra encontramos mais mulheres (53,8%)
que homens (46,2%); na Praia do Meio e na Redinha as parcelas de homens são maiores
(respectivamente 53,1% e 55,4%). Na Redinha encontramos a maior diferenciação na
distribuição das respostas, com a maior presença masculina.
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Figura 77 – Perfil dos respondentes quanto ao gênero.
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Fonte: elaborado pela autora.

Escolaridade

Os níveis de escolaridade se referem aos níveis completos de: ensino fundamental, ensino
médio, graduação e pós-graduação (Figura 78). O quesito “fundamental” é a menor opção
destes níveis, e, portanto, neste caso também engloba nível incompleto.
No geral, menos de um terço do público têm ensino superior completo (27,7%,108 pessoas).
Existiu uma grande diferença de escolaridade entre os públicos das praias. Ponta Negra com
o público de maior escolaridade; a maioria das pessoas tem ensino superior (60,8% da amostra,
79 pessoas), entre ensino superior (40,8%, 53 pessoas) e pós-graduação (20%, 26 pessoas). Dos
demais a maioria tem ensino médio (31,5%, 41 pessoas) e uma pequena parte fundamental
(7,7%, 10 pessoas).
Figura 78 - Nível de escolaridade (completa) dos respondentes.
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Na Praia do Meio e na Redinha, poucas pessoas têm nível superior, respectivamente 13% (15
pessoas), e 9% (12 pessoas). Destas, apenas um respondente na Redinha tinha pós-graduação.
Mesmo com perfis próximos, a Redinha tem os níveis mais baixos de escolaridade, onde 56,2%
(73 pessoas) têm ensino médio, e 34,6% (45 pessoas) ensino fundamental.

Onde moram

A classificação usada compara quão mais perto, ou mais longe, as pessoas moram, em relação
a: Natal, Rio Grande do Norte (RN), Nordeste (NE), Brasil (BR) e Internacional (INT), Figura
79. Logo, as pessoas que moram no RN, moram fora de Natal; e as pessoas marcadas como NE,
moram fora do RN, e assim por diante.
A maioria dos respondentes mora em Natal (mais de 60% da amostra, 240 respondentes),
seguida pelo RN (13,6% do público, 53 pessoas). Respondentes do RN podem englobar pessoas
com relações estreitas com a cidade (como os moradores da Região Metropolitana de Natal),
mas foram separadas, também, por não serem consideradas nos dados derivados do bairro de
moradia de Natal.
Figura 79 – Onde os respondentes moram: Natal, RN: Rio Grande do Norte, NE: Nordeste; BR: Brasil, INT:
Internacional.
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A distribuição do local de moradia do público varia muito entre as praias. Ponta Negra
sobressai como a praia com a maior proporção de turistas. Diferente das outras praias, os
respondentes que moram em Natal representam menos da metade do público (37,7%, 49
pessoas), a parcela mais significativa do público (40%, 52 pessoas) mora no Brasil (fora do
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NE), seguida de pessoas do Nordeste (10,8%, 14 pessoas), do Rio Grande do Norte (7,7%, dez
pessoas) e Internacional (3,9%, cinco pessoas). Mesmo que a parcela de turistas estrangeiros
seja pequena, ainda é a maior dentre as praias investigadas (apenas outro respondente, da Praia
do Meio, mora fora do Brasil).
A Praia do Meio é a praia com mais pessoas de Natal, representando 79,2% do público (103
pessoas), mesmo que ainda tenha respondentes que moram em outros lugares, dos quais 11,5%
no RN (quinze), 5,4% no BR (sete), 3,1% no NE (quatro) e 0,8%, INT (um).
A maioria do público da Redinha mora em Natal (67,7%, 88 pessoas), mas também apresenta
a maior porção de respondentes do Rio Grande do Norte (21,5%, 28 pessoas), seguido do Brasil
(6,9%, nove pessoas) e do Nordeste (3,8%, cinco pessoas), nenhum internacional. Quando
comparamos a proporção de pessoas que moram no estado, ou não, a proporção do público da
Redinha e da Praia do Meio se assemelha.
Os próximos três dados - renda, região administrativa e distâncias entre o bairro de moradia e
a praia – limitam-se aos respondentes de Natal, pois derivam de informações dos bairros de
moradia em Natal. A quantidade total do público de Natal varia entre as praias (Figura 79),
sendo maior na Praia do Meio (103 pessoas), e menor em Ponta Negra (49 pessoas).

Renda

A renda apresentada deriva das respostas dos bairros de moradia em Natal, procedendo de dados
trabalhados por João Carmo (2014) baseado no censo 2010 do IBGE de renda nominal média
(Figura 3, Cap. 2). As classificações de renda apresentadas referem-se a (Figura 80): (A) –
àcima de 12 SM (Salários Mínimos); (B) Entre oito e 12 SM; (C) Entre quatro até oito SM; (D)
Entre dois e quatro SM; (E) Até dois SM.
Ponta Negra tem o perfil de maior renda dentre as praias. Mesmo que a Praia do Meio tenha
mais pessoas com renda “A”, em Ponta Negra existem menos respondentes com renda “D” e
“E”. Em Ponta Negra a maioria (57,1%, 28 pessoas) dos respondentes é “C”, seguida por
respondentes tem renda “B” (24,5% do público, 12 pessoas), depois renda “E” (12,2%, seis
pessoas) e, respondentes de renda “A” (três pessoas), representando 6,1% (do público de Natal),
não existem respondentes de renda “D”.
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Redinha apresentou o público de menor renda; a maioria com renda “E” (68,2%, 60 pessoas),
seguida pelo público com renda “D” (26,1%, 23 pessoas). Poucas pessoas têm rendas “C” e
“B” (2,3% cada, duas pessoas), e apenas uma pessoa (1,1%), renda “A”.
O público da Praia do Meio tem um perfil de renda mais distribuído, mas ainda a maioria do
público desfavorecido economicamente; a maior parcela do público (36,9%, 38 pessoas), tem
renda “E”, 35% (36 pessoas) renda “D”, e 21,4% (22 pessoas) renda “C”. Em menor proporção,
tem 1% com renda “B” (uma pessoa), e 5,8% (seis pessoas) com renda “A”.
Figura 80 - Faixas de renda do público de acordo com o bairro onde moram.
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Fonte: elaborado pela autora.

Onde moram (ii): Zonas bairros

Comparamos o local de moradia das pessoas de Natal nas praias em termos das regiões
administrativas (Figura 81). No total, a maioria dos respondentes mora na Zona Norte (37,5%
do público, 90 pessoas), seguida pela Zona Leste (25,8%, 62 pessoas), depois, com proporções
parecidas, a Zona Sul (19,6% do público, 47 pessoas), e a Zona Oeste (16,7%, 40 pessoas).
A distribuição dos públicos das zonas entre as praias difere, mas obedece, ao menos em parte,
a mesma lógica: a maior parcela do público sempre corresponde à zona onde a praia se insere.
Os públicos de Natal na Redinha e em Ponta Negra residem, na grande maioria, na Zona onde
se inserem, mesmo que existam representantes de todas as zonas. Em Ponta Negra 73,5% (36
pessoas) da população de Natal vem da Zona Sul, 14,3% (sete pessoas) da Zona Leste, 8,2%
(quatro pessoas) da Zona Oeste e 4,1% (duas pessoas) da Zona Norte. Na Redinha a distribuição
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de pessoas das zonas acontece, em linhas gerais, de maneira inversa à Ponta Negra; 77,3% da
população de Natal reside na Zona Norte (68 pessoas), 13,6% (12 pessoas) da Zona Oeste, 5,7%
(cinco pessoas) da Zona Leste e 5,7% (três pessoas) da Zona Sul.
A Praia do Meio, apesar de ter mais pessoas da Zona Leste (45,8%, 50 pessoas), é a praia com
maior mistura de pessoas residindo nas diferentes zonas da cidade: 24,3% (25 pessoas) da
Zona Oeste, 19,4% (20 pessoas) da Zona Norte, e 7,8% (oito pessoas) da Zona Sul.
Figura 81 - Zona na qual os respondentes de Natal residem.
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Fonte: elaborado pela autora.

Mudanças entre período letivo e férias

A aplicação dos questionários foi distribuída entre o período letivo - 210 questionários em
novembro de 2014 - e o período de férias – 180 em janeiro de 2015. Para sondar variações do
público nestes períodos comparamos aspectos dos perfis que mais variaram entre as praias:
onde moram (i), escolaridade e renda.
Como talvez fosse esperado, o quesito que mais variou entre estes períodos foi o local de
moradia; com mais turistas nas férias, no total, assim como proporcionalmente em todas as
praias (Figuras 82 e 83).
Na Redinha a mudança entre habitantes locais e visitantes do período letivo para as férias foi
mais significativa; no período letivo 77,1% (54 pessoas) do público moram no RN, nas férias
diminuindo para 58,3% (35 pessoas). Em Ponta Negra a porcentagem de pessoas que mora em
Natal passou de 40% (28 pessoas) no período letivo para 35% (21 pessoas) nas férias. Na Praia
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do Meio a porcentagem de pessoas de Natal passou de 82,9% do público (58 pessoas) nas aulas
para 75% (45 pessoas), nas férias.
Em relação à escolaridade não encontramos diferenças marcantes do público (Figuras 84 e 85).
Enquanto nas férias existem mais pessoas com ensino fundamental (28% em vez de 24% no
período letivo), também existem mais pessoas com ensino superior (29% em vez de 27%). Entre
as praias as proporções permanecem quase sem mudanças. A principal mudança detectada foi
na Redinha, onde a proporção de pessoas com ensino fundamental aumentou, de 30% (21
pessoas) para 40% (24 pessoas) nas férias.
Quando comparamos a renda dos públicos, também não existem grandes mudanças. Mas,
apesar do público de Natal diminuir entre as praias, este apresenta renda um pouco mais elevada
nas férias (Figuras 86 e 87); p.ex. a porcentagem de pessoas com renda E diminuiu de 46 % (65
pessoas) no período letivo, para 39% (39 pessoas) no período de férias.
Figura 82 - Local de moradia do público no período
letivo.
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Figura 83 - Local de moradia do público nas férias.
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Figura 84 - Escolaridade no período letivo.

Figura 85 - Escolaridade nas férias.
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Fonte: elaborado pela autora.

Figura 86 – Renda no período letivo.

Figura 87 – Renda nas férias.
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As proporções de renda dos públicos não variam muito em Ponta Negra nem na Praia do Meio.
Na Redinha notamos mudanças mais marcantes: no período letivo 75,9% do público de Natal
tem renda “E” (41 pessoas), diminuindo para 54,3% (19 pessoas) nas férias.
Entre o período letivo e as férias a mudança mais marcante foi referente à proporção entre
moradores e visitantes nas áreas, como esperado. No entanto, o fato de a escolaridade não ter
variado significativamente apesar das mudanças dos locais de moradia sugere que o perfil de
escolaridade dos visitantes de fora da cidade entre as diferentes praias acompanhe o dos
moradores locais nas praias.
Dentre as praias, o público da Redinha foi o que mais mudou de perfil, nas férias com
escolaridades mais baixas e mais visitantes, e, dentre os moradores de Natal, rendas mais
elevadas, que no período letivo.

Discussão diversidades sociais nas praias

As descrições acima qualificaram o perfil do público das praias. A Redinha com público de
famílias, de pessoas de Natal (Norte) e visitantes do RN, a Praia do Meio a maioria de jovens
de Natal, de diversas zonas da cidade. Ambos os públicos com baixos níveis de escolaridade e
renda. Ponta Negra com mais visitantes e, dentre os de Natal, a maioria do Sul. Ponta Negra
consistentemente se apresenta como contraponto dos perfis mais próximos da Redinha e da Praia do
Meio.
Praia do Meio e Redinha têm baixa diversidade social: em ambas as praias a maioria do público tem
baixa renda e escolaridade, poucos visitantes de fora, principalmente na Praia do Meio. Apesar de a
Praia do Meio ter um público menos distribuição em faixas etárias que a Redinha (com mais famílias),
em relação à escolaridade, renda e distribuição das pessoas em lugares de Natal, tem mais diversidade
social que na Redinha. No geral, as praias têm uma diversidade social limitada: nenhuma praia tem um
perfil diverso em todos os quesitos, principalmente em termos de local de moradia, renda e escolaridade.

Comparamos numericamente escalas de diversidade, destacamos aspectos que consideramos
sintetizar diferentes perfis sociais e “experiências da vida”: faixas etárias, escolaridade e renda.
Mesmo que a existência de visitantes em si seja considerada benéfica e caracterize públicos
distintos, esta não é ponderada na escala, pois não é um aspecto que necessite estar distribuído,
por exemplo, na mesma proporção que os habitantes locais.
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Portanto neste exercício90 a praia com maior diversidade social se refere à praia mais misturada
em termos idade, escolaridade e renda (Tabela 11). O cálculo é feito pela distribuição da
porcentagem do público em cada grupo; o coeficiente de variação se baseia na divisão do desvio
padrão pela média destas porcentagens. Depois, para a escala de “diversidade”, este coeficiente
de variação é invertido.
Tabela 11 - Escalas "diversidades" nas praias;

Praia

Até
20
anos

21 a
30
anos

Redinha
10 34,6
Praia do Meio 13,1 35,4
Ponta Negra
4,6 27,7

31 a
40
anos

22,3
24,6
27,7

41 a
50
anos

51 a
60
anos

FAIXAS ETÁRIAS
D
Coef.
> 60
média
“diversidade”
anos
padrão Variação

14,6 12,3
18,5 4,6
22,3 10,8

6,2 16,67 10,302
3,8 16,67 12,175
6,9 16,67 10,494

0,618
0,730
0,630

1,618
1,369
1,588

Praia

A

B

C

Redinha

34,6

56,2

8,5

ESCOLARIDADE
D
Coef.
D média
“diversidade”
padrão Variação
0,8 25,03 25,321
1,012
0,988

Praia do Meio

35,4

51,5

10

3,1

25 22,472

0,899

1,112

Ponta Negra

7,7

31,5 40,8

20

25 14,332

0,573

1,744

D

E

média

D
padrão

Praia

A

B

C

Redinha
Praia do Meio
Ponta Negra

1,1
5,8
6,1

2,3
1
24,5

2,3 26,1 68,2
20 28,915
21,4
35 36,9 20,02 14,664
57,1
0 12,2 19,98 20,252

RENDA
Coef.
“diversidade”
Variação
1,446
0,692
0,732
1,365
1,014
0,987

MÉDIAS "diversidades"
Redinha
Praia do Meio
Ponta Negra

1,099
1,282
1,440

Fonte: elaborado pela autora.

Cada praia se sobressai em um quesito: Redinha tem pessoas melhor distribuídas em faixas
etárias (Praia do Meio pior); Ponta Negra em níveis de escolaridade (Redinha pior); e a Praia
do Meio em termos de renda (embora “D” e “E” sejam os grupos de maior concentração), a
Redinha menos.

90

Exercício proposto por Frederico de Holanda no momento da qualificação (ii) da tese, complementado pela
autora.
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Na média Ponta Negra tem maior diversidade social, e em nenhum dos quesitos se configura
como a praia que distribui pior os grupos sociais.
Este cálculo foi feito para os pontos de aplicação de questionários. Em cada praia identificamos
usos distintos em cada ponto (e um lugar de maior diversidade), mesmo que não se destaquem
do perfil das praias onde se inserem e assim a hierarquia de diversidade social entre os pontos
obedece à das praias.

Diversidades sociais nos pontos

Em cada praia, os questionários foram aplicados em dois pontos representando concentrações
de usos e variações do conjunto construído91. Abordamos nesta seção perfis do público nos
pontos de aplicação (Figuras 88 a 91), encontramos diferenças em todas as praias, apesar dos
pontos não se destacarem do perfil da praia onde estão.
Em Ponta Negra, o Ponto Sul tem mais turistas que o Norte (Figura 101). No Ponto Norte as
pessoas que moram em Natal aproximam metade do público (54%, 32 pessoas), e 8% (cinco
pessoas) moram no RN. No Ponto Sul apenas 26,2% (17 pessoas) do público mora em Natal, e
8% (cinco pessoas) no RN, a maior parte do público é de turistas do BR (49%, 32 pessoas).
Apesar de ter menos pessoas de fora que o Ponto Sul, o Ponto Norte tem mais turistas
estrangeiros, a porção mais significativa de todos os pontos: 6,2% (quatro pessoas).
A escolaridade em Ponta Negra varia pouco; em ambos os pontos a maioria tem ensino superior,
55,4% no Sul 64,6% no Norte. No Ponto Sul mais pessoas têm pós-graduação (21,5%, 14
pessoas, em vez de 18,5%, 12 pessoas, no Norte), mas menos pessoas têm graduação (36,9%,
23 pessoas, em vez de 46,2%, 30 pessoas, no Norte). No Ponto Sul mais pessoas têm ensino
médio (35,4%, 24 pessoas, em vez de 26,2%, 17 pessoas, no Norte). Em ambos os pontos
poucos respondentes têm apenas ensino fundamental (Figura 102).
Comparando a renda do público de Natal em Ponta Negra (Figura 90), no Ponto Norte a renda
é mais elevada: todos os respondentes que moram em bairros com renda “A” estão no Ponto
Norte, correspondendo a 9,4% do público naquele ponto. Os respondentes com renda B

91

As localizações dos pontos de aplicação estão marcadas nos mapas das figuras 62 a 64, e 67 a 69 .
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representam 21,9% (sete pessoas) do público, e aqueles com renda “C” a maior porção (62,5%,
20 pessoas), nenhum representante de renda “D” e apenas duas pessoas com renda “E” (6,3%).
Das poucas pessoas de Natal no Ponto Sul, os respondentes têm ora renda “B” (29,4%), “C”
(47,1%) ou “E” (23,5%).
A principal diferença entre os pontos é que o Ponto Sul tem mais visitantes, mesmo que o Ponto
Norte tenha uma porção maior de turistas internacionais.
Na Praia do Meio, o Ponto Sul tem um público mais diversificado. Em termos de local de
moradia, no Ponto Sul tem mais visitantes que no Ponto Norte (Figura 88), 87,7% do público
mora em Natal, 7,7% no RN, e apenas 4,6% das pessoas mora fora do RN (uma no NE e duas
no BR). No Ponto Sul 70,8% do público mora em Natal, 15,4% no RN e 13,9% mora fora de
Natal, dos quais três pessoas no NE, cinco no BR e uma pessoa estrangeira (INT).
Em termos de escolaridade (Figura 89) em ambos os pontos a maioria das pessoas tem ensino
médio (Norte 55,4% e Sul 47,7%) ou fundamental (Norte: 36,9%, 24 pessoas, Sul: 33,8% 22
pessoas). Mas no Sul mais pessoas têm ensino superior, 18,5% (12 pessoas), das quais duas tem
pós-graduação (representando 3,1%), enquanto no Ponto Norte apenas 7,7% (cinco pessoas)
tem ensino superior completo, dos quais duas tem pós-graduação.
No quesito renda os dois pontos são mais equilibrados, mas ainda um pouco mais distribuído
no Ponto Sul (Figura 90). Apesar de no Ponto Norte uma porção maior ter renda “A” (7%,
quatro pessoas, no Norte, e 4,4%, duas pessoas, no Sul), no Ponto Sul, encontramos uma pessoa
com renda “B” (2,2%, no Ponto Norte nenhum), e mais respondentes com renda “C” (28,3%,
13 pessoas, no Sul, e 15,8%, nove pessoas, no Ponto Norte). O Ponto Norte tem mais
respondentes com renda “D” (36,8% em vez de 32,6% para o Sul) e “E” (40,4% em vez de
32,6% para o Sul).
Mesmo que, no geral, a escolaridade e a renda sejam baixas e que existam poucos visitantes de
fora de Natal, o Ponto Sul da Praia do Meio tem um perfil mais variado, com alguns visitantes
e mais pessoas com ensino superior.
Comparando os perfis dos públicos nos termos de onde moram, escolaridade e renda na
Redinha (Ponto Canal, R e o Ponto Mar, M, Figuras 88 a 90), as diferenças de perfis são menos
latentes que nas outras praias. O público do Ponto Mar é na maioria de Natal (61,5%), uma
grande parcela do RN (24,6%), mas também tem outros visitantes; 15,4% (nove pessoas) do
público moram fora do Rio Grande do Norte; 6,2% no Nordeste e 9,2% no Brasil. O Ponto
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Canal tem parcela maior de pessoas de Natal (73,9%), seguido do RN (18,5%) e apenas cinco
visitantes (9,25%).
A escolaridade do Ponto Mar é mais diversificada (Figura 89). No Ponto Mar 30,8% (20
pessoas) têm ensino fundamental, 56,9% (37 pessoas) ensino médio e 12,3% (oito pessoas)
graduação (do qual um tem pós). No Ponto Canal 38,5% do público (25 pessoas) tem ensino
fundamental, 55,4% (36 pessoas) tem ensino médio, e apenas 6,2% (quatro pessoas) tem ensino
superior (graduação). Dentre todos os pontos de aplicação de questionários, o público do Ponto
Canal da Redinha tem os menores níveis de escolaridade.
Em relação à renda dos frequentadores de Natal na Redinha (Figura 90) em ambos os pontos a
maioria do público vem de bairros com renda E. No ponto canal encontramos mais pessoas de
Natal que no Ponto Mar, e também mais representantes de classes diversas. O Ponto Canal tem
a maior porção e quantidade de pessoas com renda “E” dentre todos os pontos de aplicação
(68,8%, 33 pessoas), e muitos de renda “D” (22,9%, 11 pessoas), mas também tem respondentes
das classes “A” (2,1%, uma pessoa), “B” (4,2%, duas pessoas) e “C” (2,1%, uma pessoa). No
Ponto Mar a porção de respondentes da classe “E” é um pouco menor (67,5%, 27 pessoas), mas
tem mais respondentes com renda “D” (30%, 12 pessoas), e apenas uma pessoa (2,5%) com
renda “C”.
Na Redinha o Ponto Mar tem mais visitantes e níveis de escolaridade mais elevados, mas dentre
os de Natal ainda menor renda que aqueles no Ponto Rio.
Mesmo que o perfil dos pontos de aplicação não se destaque do perfil das praias no geral,
existem mudanças significativas, como o Ponto Canal da Redinha com o público de mais baixa
escolaridade, seguido pelo Ponto Norte da Praia do Meio.
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Figura 88 - Onde moram nas praias e nos pontos.
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Figura 89 - Escolaridade nas praias e nos pontos.

Escolaridade
S

4

24

N

6

PN

10

23

17

30

41

S

24

MEIO

46

R

12

53

22

N

14

26

31

10
36

TODAS

10%

7
73

101
0%

30%

FUNDAMENTAL

40%
MÉDIO

50%

77
60%

GRADUAÇÃO

1
11

181
20%

4
4

37

45

2

13
36

20

RED

3

67

25

M

2

70%

80%

1

31
90%

100%

PÓS-GRADUAÇÃO

Fonte: elaborado pela autora.

215

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Figura 90 - Renda nas praias e nos pontos.
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O perfil de escolaridade mais elevado entre todos os pontos é o Ponto Norte de Ponta Negra,
que também tem níveis mais elevados de renda e a maior parcela de turistas estrangeiros,
portanto o público mais “selecionado”. Como um contraponto, os dois pontos da Redinha
aparecem como os mais baixos em termos de escolaridade e renda, e, dentre estes, o Ponto
Canal tem um perfil menos diverso, em termos de escolaridade.
Em termos de visitantes à cidade, no Ponto Sul de Ponta Negra tem mais turistas; o Ponto Norte
da Praia do Meio, menos.
Quanto às faixas etárias dos públicos (Figura 86), o Ponto Norte da Praia do Meio tem o público
mais jovem: mais pessoas com até 20 anos (10 pessoas, 15,4%), e nenhuma com mais de 60
anos, com um grupo significativo de respondentes com entre 21 e 30 anos (32,3%, 21 pessoas),
que é a faixa etária com a maior parcela de respondentes na maioria dos pontos (exceto Ponto
Sul de Ponta Negra). O Ponto Norte da Praia do Meio ainda tem um grupo significativo de
respondentes com entre 41 e 50 anos (24,6%, 16 pessoas) e com entre 31 a 40 anos (21,5%, 14
pessoas). No Ponto Sul da Praia do Meio, as parcelas de público com entre 21 a 30 anos (38,5%,
25 pessoas) e 31 a 40 anos (27,7%, 18 pessoas) é maior, mas apresenta um público maior de
pessoas mais velhas, 7,7%, cinco pessoas com mais de 60 anos, enquanto no Norte nenhuma.
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Por outro lado no Ponto Sul de Ponta Negra nenhum respondente teve menos de 20 anos, e a
maior parcela de respondentes tem entre 41 e 50 anos (29,2%, 19 pessoas). Apesar de o Ponto
Norte de Ponta Negra ter mais de pessoas com mais de 60 anos que o Ponto Sul (7,7%, cinco
pessoas, em vez de 6,2%, quatro pessoas), também tem mais pessoas com até 20 anos (9,2%,
seis pessoas) e de 21 a 30 anos (29,2%, 19 pessoas); no geral um público mais jovem que aquele
do Ponto Sul.
Na Redinha o público do Ponto Rio é mais jovem que o do Ponto Mar, com maior parcela de
pessoas com até 20 anos (13,9%, nove pessoas, em vez de 6,2%, quatro pessoas, para o Ponto
Mar). O Ponto Mar tem uma parcela maior de pessoas com entre 41 a 60 anos (18,5%, 12
pessoas entre 41 a 50 anos, e 13,9%, nove pessoas com entre 51 a 60 anos).
Figura 91 - Faixas etárias nas praias e nos pontos.
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Discussão diversidades sociais nos pontos
Considera-se a distribuição do público nos pontos de aplicação de questionários (Tabela 12),
como na comparação feita entre as praias para escalas de diversidade social, maior diversidade
social equivale a cenários onde a população se distribui mais em termos de idades, escolaridade
e renda.
A ordem de diversidade entre os pontos mantém a sequência das praias, de modo que os
primeiros são em Ponta Negra, seguido pelos da Praia do Meio e por fim os pontos da Redinha.
Portanto, apesar de mudanças não se destacam do perfil da praia.
Nos termos de faixas etárias, diferentemente do quesito para as praias, o Ponto Norte de Ponta
Negra sobressai com a melhor distribuição (dentre as praias foi a Redinha), seguido pelo ponto
Canal na Redinha. A Praia do Meio apresenta as piores distribuições em termos de faixas
etárias, especificamente o Sul, que concentra muitas pessoas de 21 a 30 anos, embora o público
do Norte seja o geral o mais jovem dentre as praias.
Em relação à escolaridade, o Ponto Sul de Ponta Negra apresentou maior diversidade, seguida
pelo Norte; por último o Ponto Canal da Redinha. Em termos de renda o Ponto Sul da Praia do
Meio sobressai com a melhor distribuição, seguida pelo norte; por último, o Ponto Mar da
Redinha.
Na Redinha, apesar de o público do Ponto Mar ter mais visitantes e apresentar uma diversidade
maior em termos de escolaridade, apresenta menor diversidade nos termos de renda, e,
principalmente, de faixas etárias que o Ponto Canal.
Ponta Negra é a praia em que a vida social entre os pontos de aplicação mais se assemelha,
seguida pela Redinha e, por último, Praia do Meio que apresenta diferenças mais marcantes de
níveis de diversidade entre o norte (mais baixo) e o sul (mais elevado). No caso de Ponta Negra
a principal diferença entre os pontos se refere ao aspecto de visitantes que não entra neste
cálculo de diversidades.
Geograficamente, a escala de diversidade dentre os pontos se aproxima de uma escala
decrescente de, quanto mais ao norte, menos diversidade social, à exceção dos pontos de Ponta
Negra. Como lugares mais ao norte da cidade se assemelhando mais a enclaves.
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Tabela 12 - exercício escalas "diversidade" nos pontos de aplicação
31 a
40
anos

41 a
50
anos

51 a
60
anos

FAIXAS ETÁRIAS
D
Coef.
> 60
média
“diversidade”
anos
padrão Variação

Redinha Mar
6,2 36,9 18,5
Canal 13,9 32,2 26,2
Praia do Norte 15,4 32,3 21,5
Meio
Sul
10,8 38,5 27,7
Ponta
Norte 9,2 29,2 27,7
Negra Sul
0
26,2 27,7

18,5
10,8
24,6
12,3
15,4
29,2

13,9
10,8
6,2
3,1
10,8
10,8

6,2
6,2
0
7,7
7,7
6,2

Praia

Praia

Até 20

Ponto anos

21 a
30
anos

Ponto

A
B
C
D
30,8 56,9 10,8 1,5
38,5 55,4 6,2
0
36,9 55,4 4,6 3,1
33,8 47,7 15,4 3,1
9,2 26,2 46,2 18,5
6,2 36,9 35,4 21,5

Redinha Mar
Canal
Praia do Norte
Meio
Sul
Ponta
Norte
Negra Sul
Praia

Ponto

Redinha Mar
Canal
Praia do Norte
Sul
Meio
Norte
Ponta
Negra Sul

A

B

C

0
0
2,1 4,2
7
0
4,4 2,2
9,4 21,9
0 29,4

D

2,5
30
2,1 22,9
15,8 36,8
28,3 32,6
62,5
0
47,1
0

E
67,5
68,8
40,4
32,6
6,3
23,5

16,70
16,68
16,67
16,68
16,67
16,68
média
25,00
25,03
25,00
25,00
25,03
25,00
média
20,00
20,02
20,00
20,02
20,02
20,00

Praia
Ponto
Redinha Mar
Canal
Praia do Norte
Sul
Meio
Norte
Ponta
Negra Sul

11,339
10,180
11,997
13,538
9,497
12,581

0,679
0,610
0,720
0,811
0,570
0,754

1,473
1,639
1,389
1,232
1,755
1,326

D
padrão
24,530
26,362
25,570
19,702
15,735
14,323

ESCOLARIDADE
Coef.
“diversidade”
Variação
0,981
1,019
1,053
0,949
1,023
0,978
0,788
1,269
0,629
1,590
0,573
1,745

D
padrão
29,422
28,637
17,924
15,383
25,049
20,218

RENDA
Coef.
“diversidade”
Variação
1,471
0,680
1,430
0,699
0,896
1,116
0,768
1,301
1,251
0,799
1,011
0,989

MÉDIAS "diversidades"
1,057
1,096
1,161
1,268
1,382
1,354
Fonte: elaborado pela autora.
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4.2.3 Familiaridade

A familiaridade investigada neste trabalho se refere a aspectos temporais, focando nas relações
das pessoas com a área em termos de: (i) frequência de usos; (ii) tempo que conhecem a praia.
As respostas de quem estava visitando a praia pela primeira vez foram encaixadas na opção
“sem frequência”.

Frequência

Das frequências do público em geral (Figura 92), a maior parcela frequenta as praias nos finais
de semana (23,3%, 87 pessoas) ou de uma a duas vezes por mês (21,8%, 85 pessoas). Em
seguida as respostas se distribuem aproximadamente, seguindo pessoas “sem frequência”,
15,4% (60), depois as que, ao contrário, frequentam a praia intensamente, indo vários dias na
semana, 14,1% (55 pessoas), seguido por 14,1% do público (53 pessoas) que visita a praia de
duas a seis vezes por ano; por último 12,8% (50 pessoas) menos que duas vezes por ano.
Dentre as praias, o público de Ponta Negra apresenta a menor frequência; a maior faixa, 33,1%
do público (43 pessoas) não tem frequência. Dos demais, 17,7% (23 pessoas) frequentam a
praia nos finais de semana, 14,6% (19 pessoas), vão menos que seis vezes por ano, 13% do
público (17 pessoas), de duas a seis vezes por ano, e, os grupos que vão vários dias na semana
e de uma a duas vezes por mês, representam, cada, 10,8% do público (14 respondentes).
Na Praia do Meio e na Redinha a frequência é elevada, e a distribuição é parecida.
Na Praia do Meio muitas pessoas vão vários dias na semana (20% do público, 26 pessoas), a
maior parcela visita nos finais de semana (26,2%, 34 pessoas), seguido por de uma a duas vezes
por mês (23,9%, 31 pessoas). Os demais grupos de frequências vão diminuindo até que apenas
6,2% (oito pessoas) não têm frequência.
Na Redinha menos pessoas vão vários dias da semana (11,5%, 15 pessoas), 23,9% (31 pessoas)
nos finais de semana, e mais pessoas. 27,7% do público (36 pessoas) frequentam a praia de uma
a duas vezes por mês. Depois a quantidade de pessoas com frequências menores diminui,
gradativamente: 16,2% (21 pessoas) vão de duas a seis vezes por ano, 13,8% (18 pessoas) vão
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menos que seis vezes por ano, 11,5% (15 pessoas) vão vários dias na semana, e apenas 6,9%
não têm frequência (nove pessoas).
Figura 92 - Frequência de visita das pessoas nas praias.
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Fonte: elaborado pela autora.

Em ambas as praias Redinha e Praia do Meio as frequências são elevadas, mas na Praia do
Meio um pouco mais elevado, pois mais pessoas vão para a praia vários dias na semana. Ponta
Negra tem frequências muito baixas, com a faixa mais representativa de pessoas que estavam
ali pela primeira vez e assim não tinham estabelecido uma frequência de visita.

Há quanto tempo conhecem

Comparamos o tempo que as pessoas conhecem as praias de dois modos: (i) entre “dias”,
“meses” e “anos” (Figura 93); (ii) entre faixas de anos (Figura 85).
Dentre “dias”, “meses” e “anos”, poucas respostas mencionaram meses (1,5% do público, seis
pessoas); na Praia do Meio e em Ponta Negra, só uma pessoa, e na Redinha, quatro respondentes
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(3%). Os usuários variam entre conhecer as praias há pouco tempo (16% conhecem a área há
dias, 63 pessoas), ou bastante tempo (82,3% conhecem as praias há anos).
Existem respondentes que conhecem a área há dias em todas as praias, mas a maioria está em
Ponta Negra, onde representa 34,6% (45 pessoas) do público daquela praia. Na Praia do Meio
e na Redinha a grande maioria (~91%) conhece a praia há anos.
Figura 93 - Há quanto tempo conhecem as praias (i)
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Fonte: elaborado pela autora.

Comparando as faixas de anos que as pessoas conhecem a praia (Figura 94), a faixa mais
representativa é “até quatro anos”, com 27,4% do público (107 pessoas), a faixa de entre cinco
e 10 anos tem poucos respondentes em cada praia, no entanto, na sequência, pessoas que
conhecem as praias há entre 10 e 19 anos representa 23,9% do público (93 pessoas), a partir da
qual a proporção de pessoas em cada faixa cai gradativamente.
Figura 94 - Há quanto tempo conhecem as praias (ii)
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Conforme resultados anteriores, o público de Ponta Negra conhece a praia há menos tempo,
mesmo que ainda tenha representantes em todas as faixas. A maioria do público conhece a área
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há até 10 anos (54,6%, 71 pessoas), dentre os quais muitos há até quatro anos (representando
42,3% do público, 55 pessoas).
Na Praia do Meio e na Redinha a distribuição nas faixas se assemelha. No entanto a Redinha
tem uma proporção maior de pessoas que conhecem a praia: (i) há pouco tempo, 21,6% (28
pessoas) há até quatro anos (em vez de 18,5%, 24 pessoas, para a Praia do Meio), e (ii) há muito
tempo, 8,5% (onze pessoas) há mais de 40 anos (5,4%, sete pessoas, na Praia do Meio). Na
Praia do Meio, mais pessoas conhecem a praia nas faixas intermediárias de anos: entre 20 e 29
anos (26,1% do público, 34 pessoas), seguida por entre 10 e 19 anos (25,4%, 33 pessoas). Na
Redinha um terço do público (39 pessoas) conhece a área entre 10 e 19 anos, a faixa com mais
respondentes.

Familiaridade nos pontos

Em relação ao tempo que conhecem as praias pelos pontos de aplicação (Figura 95), o Ponto
Norte da Praia do Meio é o único lugar em que todos os respondentes conhecem a praia há
anos. Por outro lado, o Ponto Sul de Ponta Negra é o local onde as pessoas conhecem a praia
há menos tempo, pois 43% (28 pessoas) conhecem a praia há apenas dias.
Na Redinha as pessoas que estavam no Ponto Canal conhecem a praia há mais tempo, apenas
1,5% (uma pessoa) conhece a área há dias, 4,6% (três pessoas) conhecem a área há meses, e o
restante há anos (93,8%, 61 pessoas).
Quando comparamos as frequências por faixas de anos nos pontos (Figura 96) notamos que
seguem, em linhas gerais, as tendências encontradas no tempo que conhecem a área: lugares
onde as pessoas conhecem a área há mais tempo são também aqueles onde as pessoas
apresentam maior frequência.
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Figura 95 – Há quanto tempo conhecem por pontos (entre dias, meses e anos).
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Figura 96 - Frequência por pontos.
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O Ponto Norte da Praia do Meio se destaca como o local onde as pessoas visitam mais
frequentemente. Mesmo que no Sul mais pessoas frequentem a praia “vários dias por semana”
(23%, 15 pessoas, em vez de 16,9%, 11 pessoas, no Norte), o Norte se sobressai em outras
frequências intensas: 30,1% do público (20 pessoas) costuma visitar nos finais de semana (em
vez de 21,5%, 14 pessoas, no Sul), 29,2% (19 pessoas) de uma a duas vezes por mês (em vez
de 18,5%, 12 pessoas, no Sul).
As pessoas que estavam no Ponto Canal da Redinha apresentaram maior frequência que aqueles
no Ponto Mar; principalmente em termos de pessoas que vão vários dias na semana, que no
Canal representam 18,5% do público, 12 pessoas, (em vez de 4,6%, três pessoas no Ponto Mar).
Ademais, só uma pessoa no Ponto Canal não tem frequência (em vez de oito pessoas, 12,3%,
no Ponto Mar).
O Ponto Sul de Ponta Negra tem a menor frequência, 41,5% (27 pessoas) não têm frequência,
e muitas pessoas vão menos que duas vezes por ano (18,5%, 12 pessoas). No Ponto Norte,
muitas pessoas não têm frequência (24,6%, 16 pessoas), mas a mesma parcela frequenta nos
finais de semana, e 13,9% (nove pessoas), vários dias na semana.
Dentre todos os pontos, no Norte da Praia do Meio as pessoas apresentam maior familiaridade;
onde todas as pessoas conhecem a praia há anos e tem a maior frequência. No outro extremo
o Ponto Sul de Ponta Negra as pessoas apresentaram a menor familiaridade, já que a maioria
dos respondentes estava visitando-a pela primeira vez (mesmo que se permaneça muito tempo
na praia nas visitas, será discutido no tópico ‘modos de apropriação’).
O público da Redinha tem grande familiaridade com a praia, em frequência e tempo de uso,
maior no Ponto Canal, e as pessoas também permanecem mais tempo na praia, quando visitam,
que no Ponto Mar (‘modos de apropriação’).
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4.2.4 Avaliação

Investigamos a avaliação nas praias explorando (i) a natureza das respostas da imagem
ambiental (LYNCH, 1997); (ii) a avaliação de aspectos das praias. Comparativamente entre as
praias consideramos a avaliação mais elevada, quanto mais favorável, e menos vulnerável as
imagens ambientais, e quanto mais positivas as avaliações dos aspectos das praias (mais “boas”
e “ótimas”, e menos “péssimas”).

Imagens ambientais

A natureza das respostas sobre a imagem ambiental das praias foi categorizada em três famílias
de rótulos: (i) #1: entre respostas de teor positivo ou negativo; (ii) #2: entre respostas de teor
subjetivo ou objetivo; (iii) #3: classificação mais pormenorizada, detalhada à frente.
A rotulação negativa ou positiva foi criada por se perceber que uma quantidade significativa
das respostas tinha uma conotação negativa. Por representar “a primeira coisa que vem à mente”
sobre a praia, estas expressam um desconforto e vulnerabilidade (figura 89a). Todas as
respostas que não foram claramente negativas foram enquadradas como positivas.
Estes dados expressam algumas impressões das visitas de campo: a Praia do Meio tem mais
imagens negativas, representando 30,8% (40 respostas). Em seguida, a Redinha recebeu 25,4%
das respostas (33) negativas; em Ponta Negra as respostas negativas representaram 13,1% (17)
das respostas.
Em relação ao rótulo #2 (Figura 97b), todas as respostas que não foram claramente objetivas
foram enquadradas como subjetivas. No geral, a maioria das respostas se refere a aspectos
subjetivos, com 62% (242 menções). Dentre as praias, a Redinha se destacou com a maior
porção de respostas (69,2%, 90 respostas) com teor subjetivo.
Quando ponderamos o teor positivo ou negativo pelo local de moradia das pessoas, percebemos
que pessoas locais (que moram em Natal ou no RN) tendem a ter uma imagem mais negativa
da cidade que as pessoas de fora (Figura 98).
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A porcentagem de respostas negativas de pessoas que moram fora do RN não chega a 20%:
para os moradores do BR respostas negativas representam 13,2% (nove respostas), para os do
NE apenas 4,3% (uma). Por outro lado, respondentes de Natal tiveram 26,3% (63) respostas
negativas e os do RN, 30,2% (16). Apesar de Ponta Negra ter recebido imagens mais positivas,
deve ser ponderado pelo fato de ali mais pessoas morarem fora do estado, e assim em visita não
tendem a perceber ou destacar aspectos negativos.
Figura 97 - Imagens ambientais nas praias de natureza (a) positiva e negativa (b) Subjetivo / Objetivo;
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Fonte: elaborado pela autora.
Figura 98 - Imagens Ambientais positivas ou negativas conforme o local de moradia.
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A família de rótulos #3 se baseia nas categorias (explicadas no Cap. 3): - Atrator: objeto, coisa
ou atividade que serviu de atração para o lugar; - Estrutura: relativo à estrutura ou localização,
como manutenção, limpeza, calçadão, acesso etc.; - Natureza: aspectos ou atributos naturais; Socioeconômico: aspectos sociais e/ou econômicos; - Marco: conforme definição de Lynch
(1997), estruturas que servem de referência para a legibilidade urbana; - Estado de alma: referese ao estado de espírito, como vulnerabilidade, insegurança; - Sensação: relacionado ao humor,
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sentimento ou sensação. A comparação entre respostas no geral e para cada praia pode ser
visualizada na Figura 99.
A maior menção entre as praias se refere à sensação (41%, 160 respostas), exemplos de
respostas em cada praia: “um lugar ótimo” (qREDmLs4M), “Positividade” (qPNnLd1F),
“Alegria” (qMEIOnLd14M). O segundo teor de respostas se refere à estrutura (18,2%, 71
respostas), como “(falta de) limpeza” (qPNsLs1M), “Poluição” (qREDmLq6M), “(entrega de)
reforma” (qMEIOLq9M), difícil acesso”, (qPNsFq1M) e “falta de banheiro” (qREDmFs6M).
Exemplos de respostas de atratores (respondidos por 12,8%, 50 pessoas): “me bronzear”
(qMEIOsFd9F), “comida” (qPNnFd8M), “ginga com tapioca” (qREDmFq3M). As praias não
apresentam grandes mudanças neste rótulo.
Dentre diferenças, Ponta Negra tem a maior menção de “marco”, representando 9,23% das
imagens (12 respostas), todas se referindo ao “Morro do Careca”. Respostas referindo-se a
marcos inexistem na Praia do Meio. Na Redinha, as três menções (2,3%) aconteceram no Ponto
Canal e referem-se a: “A Ponte” (qREDcLd5F), “O Forte” (qREDcLq8M) e “(monumento do)
caju” (qREDcLs4F). Ponta Negra também tem mais respostas referindo-se à natureza, 16,9%
(22 respostas), enquanto que na Redinha representam 11,5% das respostas (15 menções), e na
Praia do Meio apenas 8,5% (11 respostas).
Figura 99 - Imagem ambiental rótulo #3, total e praias.
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Fonte: elaborado pela autora.

A Praia do Meio recebeu mais menções sobre atratores (18,5%, 24 respostas), com maior
menção de atividades como “jogar bola” (qMEIOnLs5F) e “Bronzear” (qMEIOsLs2F), ao
passo que na Redinha esta categoria obteve 10,8% (14 respostas), e Ponta Negra 9,2% (12
respostas). Na Praia do Meio a menção a Estado de Alma se sobressai em relação às demais
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representando 11,5% das respostas (15 respostas), equivalem a respostas como “Pânico”
(qMEIOnLs8F) “área de risco” (qMEIOsFq1M) e “Insegurança” (qMEIOnLd10M). Por outro
lado se diferencia também por ter uma porção menor de respostas sobre “Sensação” que
equivaleram a 35,4% (46 respostas, p.ex. “Alegria” qMEIOnLd14M), enquanto em ambas
Redinha e Ponta Negra esta categoria obteve 43,9% das respostas (57 respostas), como “um
lugar ótimo” (qREDmLs4M) e “Positividade” (qPNnLd1F).
Na Redinha as pessoas mencionaram mais aspectos da estrutura em sua imagem ambiental,
equivalendo a 22,3 % das respostas (29), como “falta de banheiro” (qREDmFs6M) e “Poluição”
(qREDmLq6M), seguida pela Praia do Meio, com 19,2% (25 respostas), enquanto em Ponta
Negra apenas 13,1% (17 respostas). Percebeu-se que tais menções eram mais fortes na Redinha
já que esta foi a única das praias estudadas que não foi reformada (parte das reformas para a
Copa mencionadas ao final do capítulo dois), e assim permaneceu sem perspectiva de receber
banheiros públicos. Apesar de o “comer/beber” ser importante na área (ver “atividades”), as
pessoas estão insatisfeitas quanto à infraestrutura do lugar para isto.
Comparando o rótulo #1 com o #3 (e dados da tabulação), respostas negativas na Praia do Meio
referem-se mais a “estado de alma”, que denotam mais sensações de vulnerabilidade; na
Redinha respostas negativas penderam um pouco mais para menções de “estrutura” bem menos
para “estado de alma”. Aspectos negativos de “estado de alma” são considerados graves, um
estado de insegurança pessoal mostra uma percepção de um ambiente considerado hostil. Nesta
nota as poucas respostas negativas em Ponta Negra referiram-se mais a aspectos de estrutura
e/ou limpeza.

Avaliação de aspectos

Conforme as avaliações de aspectos em geral (Figura 78), os aspectos avaliados mais
negativamente nas praias continuam sendo: estrutura de apoio, limpeza e segurança (Figuras 91
a 93), mas a ordem dos avaliados mais negativamente muda entre as praias.
Em relação ao quesito “péssimo” na Redinha (Figura 100), a segurança e a limpeza são os
aspectos pior avaliados. A segurança com 31,5% (41 menções) “péssimo” e 13,8% (18) “ruim”.
“Limpeza/ saneamento” recebeu 30,8% (40) avaliações tipo “péssimo”, e 18,5% (24) “ruim”.
O aspecto “estrutura” também recebeu avaliações ruins, mas menos.
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Figura 100 - Avaliação de aspectos na Redinha.
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Na Praia do Meio, entre os três aspectos avaliados mais negativamente (Figura 101), juntando
avaliações dos tipos “péssimo” e “ruim”, foram, em ordem decrescente: “Segurança” (50%),
“Limpeza / saneamento” e “Estrutura de apoio”. A avaliação de segurança foi a mais negativa
dentre todas as praias; 36,9% (48 pessoas) avaliaram-na como “péssima”, e 13,9% (19 pessoas)
como ruim. Os aspectos “Estrutura de apoio” e “Limpeza / saneamento” receberam respostas
mais equilibradas entre si do que na Redinha.
Figura 101 - Avaliação de aspectos na Praia do Meio.

Avaliação Aspectos na Praia do Meio
Estrutura de apoio

32

Acesso à praia

7

9

Paisagem 1 6

7

Limpeza/Saneamento
Público que frequenta

25
18

29

RUIM

42

66

20%

PÉSSIMO

70
25
38

48
0%

8
20

46

34

22

76

32

Segurança

43

19
40%

2
19

24

30

60%

80%

REGULAR
BOM
ÓTIMO

9
100%

Fonte: elaborado pela autora.

Ponta Negra tem poucas menções de “péssimo” e “ruim” (Figura 102). Diferente das outras
praias, os piores aspectos avaliados, em ordem decrescente são: “Estrutura de apoio”,
“Limpeza/ saneamento” e, por último, “Segurança”, o que reforça o fato de nesta praia as
pessoas se sentirem menos vulneráveis. Mesmo que a paisagem seja bem avaliada em todas as
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praias, em Ponta Negra recebeu a maior porção de avaliações “ótimas”, representando 76,9%
(100) das respostas.
Figura 102 - Avaliação de aspectos em Ponta Negra.
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Na Redinha, e, principalmente, na Praia do Meio, avaliações péssimas e ruins abundam mais
que em Ponta Negra. As avaliações com as imagens das praias reforçam que (i) Ponta Negra é
tem a avaliação mais favorável; (ii) a Praia do Meio tem a avaliação mais negativa, e nesta praia
os aspectos são mais fortes em relação à segurança, e as pessoas se sentem mais vulneráveis.

Imagens nos pontos

Em relação ao teor positivo ou negativo das imagens ambientais entre os pontos (Figura 103),
a praia com diferenças mais significativas entre os pontos é a Redinha, mais negativa no Ponto
Mar (29,2%, 19 respostas) que no Ponto Canal (21,5%, 14 pessoas).
O Ponto Norte da Praia do Meio é o lugar com a maior parcela de imagens negativas (32,3%,
21 respostas), acompanhado de perto pelo Ponto Sul (29,2%, 19 respostas).
A diferença das respostas com conotações negativas entre os pontos de Ponta Negra é a menor
entre as praias, com 12,3% (oito menções) no Ponto Sul e 13,9% (nove respostas) no Ponto
Norte.
O Ponto Norte da Praia do Meio tem imagens mais negativas, e, novamente como um
contraponto, o Ponto Sul de Ponta Negra as mais positivas.
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Figura 103 - Imagem Ambiental rótulo #1 (positivo/negativo), por pontos.
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Diga-me onde andas, e te direi o que pensas (ou) La Haine

No período das férias, em cada praia, depois de perguntarmos a primeira coisa que vinha à
mente quando pensavam na praia onde estavam (imagem ambiental, q.1), perguntamos a
primeira coisa que vinha à mente quando pensavam nas outras praias objeto de estudo (apêndice
dois). Apresentamos aqui a imagem ambiental que as pessoas têm das outras praias, dentre
positivas ou negativas.
Na Figura 104 incluímos a proporção de todo o público, com aqueles que desconhecem as
outras praias. A Figura 105 mostra apenas as respostas daqueles que disseram conhecer as
outras praias.
A natureza das respostas variou bastante, mas em linhas gerais o mais marcante é o peso de
imagens negativas que as pessoas em todas as praias tiveram das outras praias, que quase
sempre representou a maioria das respostas.
Os frequentadores da Redinha têm uma imagem negativa mais ou menos proporcional da Praia
do Meio e de Ponta Negra, correspondendo cerca de 60% das respostas, embora ainda tenha
sido um pouco menos negativa em relação à Praia do Meio. Respostas negativas sobre Ponta
Negra incluem: “tumulto, caro, prostituição” (qREDmFs4M) e “esgoto” (qREDrFd8F). Sobre
a Praia do Meio incluem: “Ladrão” (qREDrFd6M), “Insegurança” (qREDmFs3M).
Figura 104 - Imagens que as pessoas têm das outras praias (positivas, negativas e sem resposta).

Os frequentadores da
Redinha

100%

8

10

80%
60%

32

30

40%
20%

20

20

0%
Positivo

PN
MEIO
Negativo s/ resposta

Os frequentadores da
Praia do Meio

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5

100%

Os frequentadores de
Ponta Negra

8
80%

34

25

21

PN
RED
s/ resposta Negativo Positivo

32

60%
40%

27

31

17

20

20%
12
0%
Positivo

8

RED
MEIO
Negativo s/ resposta

Fonte: elaborado pela autora.
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Os frequentadores da Praia do Meio são os únicos que tiveram uma proporção um pouco maior
de respostas positivas sobre alguma praia; a Redinha recebeu uma imagem positiva por 51,9%
do público da Praia do Meio, com respostas como “Mercado do Peixe e carnaval”
(qMEIOsFs6F) e “Ginga e tradição” (qMEIOnFs1M). Dentre imagens negativas do público da
Praia do Meio sobre a Redinha: “muito suja” (qMEIOnFd6F) “falta de banheiro e
comunicação” (qMEIOsFd1M). Nas respostas sobre Ponta Negra o teor negativo se sobressaiu
novamente, representando 61,8% das respostas (Figura 102-ii), como “prostituição”
(qMEIOnFs1M) e “muito caro” (qMEIOnFd6F), “Praia de gringo, que deveria ser mais
popular” (qMEIOsFd2M).
Ponta Negra é a praia onde menos pessoas conheciam as outras praias; assim mais da metade
das pessoas não respondeu esta pergunta (Figura 104). Quando se respondeu às perguntas, as
outras praias são percebidas majoritariamente de maneira negativa, especialmente a Praia do
Meio: 71,4% das imagens desta praia pelo público de Ponta Negra foram negativas, com
respostas relacionando-se a aspectos socioeconômicos e de vulnerabilidade, como: “favelada”
(qPNsFd7M), “Marginal” (qPNnFd6F), “mundiça” (qPNnFq6F) e “violência” (qPNnFd9F).
Exemplos de respostas negativas quanto à Redinha (58,6%), incluem: “público desagradável”
(qPNnFd9F) “medo dos frequentadores” (qPNnFs3F).
O teor negativo se sobressaiu na visão das pessoas das outras praias, amenizado entre a Redinha
e a Praia do Meio, principalmente na imagem que as pessoas que estavam na Praia do Meio
tinham da Redinha; por outro lado a tensão se enfatizou entre Ponta Negra e a Praia do Meio,
principalmente na visão que daqueles em Ponta Negra em relação à Praia do Meio.
Figura 105 - Imagens que as pessoas têm das outras praias (positivas e negativas).
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4.2.6 Modos de apropriação

Neste tópico discutimos aspectos que não são comparados como ingredientes de vitalidade
urbana entre as praias, mas qualificam, comparativamente entre as praias, modos distintos de
apropriação. Neste sentido se investigou quanto tempo se costuma permanecer nas praias nas
visitas, as atividades que desempenham quando lá estão e aspectos de mobilidade,
especificamente os meios de transporte, quanto tempo levam para chegar, e as distâncias
percorridas por aqueles que moram em Natal para visitar as praias.

Quanto tempo ficam na praia

No geral, os frequentadores das praias costumam ficar muito tempo – mais que três horas - nas
praias (Figura 106). A maior parte do público, 56,2% (219 pessoas), fica mais de três horas,
36,7% (143 pessoas) entre uma e três horas na praia, e apenas 7,2% (28 pessoas) até uma hora.
Comparativamente, a duração das visitas varia pouco, em todas as praias a maior porção fica
mais tempo. No entanto o público em Ponta Negra mencionou ficar mais tempo quando visita
a praia: 63,8% (83 pessoas) por mais de três horas, muito embora este seja o público que
apresentou menos familiaridade com a área, nos termos de pouco tempo de conhecimento e
baixa frequência de visita. O que aponta para as pessoas que vão menos à praia tentarem
aproveitar mais tempo em uma visita.
Figura 106 – Quanto tempo ficam na praia.
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Praia do Meio e Redinha têm uma distribuição mais aproximada. Ao passo que na Praia do
Meio uma parcela maior fica mais tempo na praia (54,6%, 71 pessoas, ficam por mais de três
horas, em vez de 50%, 65 pessoas, na Redinha), mais pessoas também ficam menos tempo
(11,4%, 15 pessoas ficam até uma hora, em vez de 15,4%, 10 pessoas, na Redinha).

Atividades

Comparamos as atividades destacadas pelos respondentes nas praias; pedimos que
respondessem até três atividades que considerassem mais relevantes/ frequentes quando visitam
a praia. Os públicos das praias não se destacam abruptamente em termos da hierarquia das
atividades mais mencionadas, que denotam algumas semelhanças em modos de apropriação da
praia. Por exemplo, em todas as praias atividades de lazer mais passivas e atividades sociais
têm um peso, como ambientes restauradores e de socialização.
No entanto também notamos que algumas atividades têm peso maior em cada praia (Figura
107). Dentre mudanças nas atividades com maiores parcelas de respostas destacamos:
- a atividade “relaxar” obteve mais menções em Ponta Negra (53,9% do público, 70
repostas), muito próxima na Redinha (52,3% do público, 68 respostas) e menor na Praia
do Meio (46,9% do público, 61 respostas).
- mais pessoas dizem tomar banho de mar e de sol em Ponta Negra (respectivamente
47,7%, 62 respostas, e 43%, 56 respostas), seguida pela Redinha (respectivamente 40%,
52 respostas, e 30%, 39 respostas), e menos na Praia do Meio (respectivamente 33%, 43
respostas, e 28,5%, 37 respostas);
- mais pessoas mencionaram “caminhar” em Ponta Negra (28,5%, 37), seguida pela Praia
do Meio (18,5%, 24), e poucas na Redinha (9,2%, 12);
- “outros esportes” têm peso igual na Redinha e na Praia do Meio (32,3%, 42 respostas)
e um pouco menor em Ponta Negra (27,7%, 36 respostas);
- Uma porção significativamente maior de pessoas mencionou “comer/beber” na Redinha
(60,8%, 79 pessoas), do que em Ponta Negra e Praia do Meio esta atividade foi
mencionada respectivamente por 47,7%, 62 pessoas e 46,1%, 60 pessoas.
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Mudanças entre atividades com menores parcelas de respostas:
- Mais pessoas nadam/surfam em Ponta Negra (10%, 13 pessoas) e na Praia do Meio
(7,7%, 10 pessoas), e poucas pessoas na Redinha (2,3%, três pessoas);
- Algumas pessoas praticam “outros esportes” na Redinha e na Praia do Meio (6,1%, oito
em cada), e poucas em Ponta Negra (2,3%, três pessoas);
- “Fazem compras” só foi mencionado em Ponta Negra (3,1%, quatro pessoas);
- Mais pessoas da amostra trabalham na Praia do Meio (10%, 13 pessoas), que na Redinha
(4,6%, seis pessoas) ou em Ponta Negra (3,9%, cinco pessoas);
- Algumas pessoas mencionaram paquerar/namorar na Redinha (4,6%, seis pessoas),
metade desta quantidade em Ponta Negra (2,3%, três pessoas) e apenas uma na Praia do
Meio (0,8%);
Destas mudanças destacamos que:
- Ponta Negra têm uma proporção maior de atividades ligadas ao lazer mais passivo, como
relaxar, tomar banho de sol, de mar e, até, caminhar;
- Mais pessoas comem/bebem e paqueram/namoram na Redinha, e por outro lado caminham e
nadam/surfam menos que nas outras praias, mostrando um peso maior de atividades de
socialização;
- Mais pessoas na Praia do Meio mencionaram trabalhar na praia. Ademais, menos atividades
passivas foram mencionadas que nas outras praias, como relaxar, tomar banho de sol, tomar
banho de mar.
Mesmo que pudessem responder até três opções, muitas pessoas não o fizeram: se todos os
respondentes citassem três atividades, teríamos 390 respostas em cada praia, o que não
aconteceu em nenhuma. Esta proporção mudou entre as praias; tivemos mais respostas em
Ponta Negra (354), depois na Redinha (320 respostas) e, por fim, na Praia do Meio (302).
Isto sugere (i) que pessoas desempenham mais atividades diversas em Ponta Negra; e menos na
Praia do Meio; e/ou (ii) que pessoas resumem o que fazem na praia a menos atividades, ou dão
maior ênfase a algumas atividades, na Redinha e principalmente na Praia do Meio.
Além da menção de menos tipos de atividades, a menor quantidade de atividades mais passivas
na Praia do Meio sugere que a capacidade restauradora desta praia seja menor.
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Figura 107 – Atividades, total e nas praias
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Fonte: elaborado pela autora.
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Mobilidade

Investigamos aspectos de mobilidade comparando os meios de transporte (Figura 108) e o
tempo que se leva para chegar até a praia (Figura 109), saindo de casa ou do local de
hospedagem.

Meio de locomoção
No total, os principais meios de transporte são, respectivamente, carro (28,9%, 133 pessoas),
ônibus (29,5%, 115 pessoas) e a pé (25,1%, 98 pessoas), distribuídos diferentemente entre as
praias; p. ex. poucas pessoas chegam a pé na Redinha e poucas de ônibus em Ponta Negra
(Figura 87).
Em Ponta Negra mais pessoas chegam caminhando (45,4% do público, 59 pessoas), seguido
por de carro (40% do público, 52 pessoas), e depois (11,5% do público, 15 pessoas) de ônibus.
Algumas pessoas chegam de taxi 2,3% (três pessoas) e 0,8% (uma pessoa) de motocicleta.
Na Praia do Meio o meio de transporte mais usado é o ônibus (40%, 52 pessoas), seguido de,
em ordem decrescente: a pé (24,6%, 32 pessoas), carro (22,3%, 29 pessoas), moto (12,3%, 16
pessoas), e bicicleta (0,8%, uma pessoa). Nesta praia os modos de transporte estão melhor
distribuídos, mesmo com a maior porção de pessoas cheguem de ônibus.
Figura 108 - Meio de locomoção.
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239

Donegan, Lucy

Qual é a sua praia? Arquitetura e Sociedade em praias de Natal-RN

Na Redinha mais pessoas chegam de carro (40%, 52 pessoas), seguido de perto por ônibus
(36,9%, 48 pessoas). Outros meios de locomoção são, em ordem decrescente, moto (13,9%, 18
pessoas), a pé (5,4%, sete pessoas), taxi (3,1%, quatro pessoas) e de bicicleta (0,8%, uma
pessoa).

Tempo de locomoção
Perguntamos quanto tempo os respondentes costumam levar para chegar às praias (Figura 109),
referindo-se: - pouco tempo “Até 20 minutos”; - tempo médio “Entre 20 minutos e 1 hora”; e muito tempo “Mais que 1h”. A maioria dos respondentes 64,6% (252 pessoas) chega à praia
em pouco tempo, depois 27,4% (107 pessoas) levam um tempo médio, e 7,9% (31 pessoas)
demoram muito tempo para chegar.
Ponta Negra se destaca como a praia onde as pessoas levam menos tempo para chegar; 83%
(108 pessoas) demoram menos de 20 minutos para chegar, 10,8% (14 pessoas) entre 20 min e
1h, e apenas 6,2% (oito pessoas) mais de 1h.
Na Redinha as pessoas levam, no geral, mais tempo, mesmo que muitas pessoas ainda cheguem
à praia em pouco tempo, 50,7% (66 pessoas) levam até 20 minutos para chegar, 40% (52
pessoas) entre 20min e 1h e 9,2% (12 pessoas) mais que uma hora.
Na Praia do Meio o tempo para chegar se aproxima da Redinha, mas mais pessoas chegam à
praia em pouco tempo; 60% (78 pessoas) levam até 20 min, 31,5% (41 pessoas) entre 20 min.
e 1h, e 8,5% levam mais de 1h (11 pessoas).
Figura 109 - Tempo que leva para chegar à praia.
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Relacionando a mobilidade com as distâncias métricas (das pessoas de Natal, Tabela 13), a
Redinha ser a praia em que as pessoas demoram mais tempo para chegar coincide com as
maiores distâncias métricas praia-bairro de moradia.
No entanto, apesar das distâncias métricas serem maiores para Ponta Negra que para a Praia do
Meio, o tempo de locomoção se inverte entre estas praias.
Em relação à Ponta Negra, onde pessoas demoram pouco tempo para chegar, apesar de ter
distâncias métricas maiores que a Praia do Meio, sugere (i) que turistas estão hospedados nas
proximidades da área (muitas pessoas chegando a pé); e, ou (ii) que mesmo que distantes
metricamente, pessoas não demoram muito para chegar (outros meios de locomoção, como
carro).
Por outro lado, em relação à Praia do Meio, apesar das pessoas de Natal não morarem tão
distantes metricamente (e estes representarem a maioria do púbico), demoram mais tempo,
sugere que (i) seja mais custoso em relação a tempo chegar de ônibus (parcela significativa
chega de ônibus); e/ou (ii) pessoas chegam a percorrer distâncias maiores, ainda que caminhem
para chegar à praia.

Distâncias bairros-praias
Para aproximar uma área de abrangência do local de moradia do público de Natal em cada praia
foram traçadas, a partir do bairro de moradia, distâncias até as praias onde estavam (Cap. 3,
Modus Operandi), apresentadas aqui em valores médios e máximos.
Tabela 13 - Distâncias métricas aproximadas dos bairros até as praias.

MÁXIMA

MÉDIA

Total

23300

7159

Redinha

20000

8223

Praia do Meio

14600

6276

Ponta Negra

23300

7106

Fonte: elaborado pela autora.

Apesar de a Praia do Meio atrair mais pessoas de zonas diversas da cidade, estas percorrem, em
média, distâncias menores para chegar à praia. O público da Redinha mora, em média, mais
distante metricamente da praia, apesar de Ponta Negra ter alcançado um valor máximo maior.
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Estes dados reforçam os da configuração espacial das praias, e do tempo de deslocamento, de
a Redinha ser a praia onde as pessoas demoram mais para chegar.
Comparando estas distâncias com o tempo que demoram a chegar, apontam que, apesar das pessoas da
Praia do Meio percorrerem distâncias menores, levam mais tempo para chegar, e assim neste aspecto
ainda é mais custoso para o público em geral que para aqueles visitando Ponta Negra.

Modos de apropriação nos pontos

Tempo que ficam
Em relação ao tempo que ficam na praia (Figura 110), no Ponto Mar da Redinha e no Ponto Sul
da Praia do Meio as pessoas ficam menos tempo. No Ponto Mar da Redinha mais pessoas ficam
entre uma e três horas (47,7%, 31 pessoas), sendo o único caso onde esta parcela é maior que
aquela que fica mais de três horas (43,1%, 28 pessoas).
Figura 110 – Tempo que ficam na praia, por pontos.
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No entanto, o Ponto Sul da Praia do Meio tem a maior parcela de pessoas que fica na praia
pouco tempo; 15,4% do público (dez pessoas) costuma ficar até uma hora na praia.
Em contraponto, o Ponto Sul de Ponta Negra se destaca como o Ponto onde se fica mais tempo
na praia: 69,2% (45 pessoas) por mais de três horas na praia, 27,7% (18 pessoas) ficam entre
uma e três horas, e apenas 7,7% (uma pessoa) permanece menos de uma hora.

Mobilidade
Comparando os meios de locomoção nos pontos de Ponta Negra (Figura 111), o Norte tem a
maior proporção de pessoas chegando de carro (46,2%, 30 pessoas), mesmo que se equilibre
com pessoas chegando andando (44,6%, 29 pessoas). No Sul mais pessoas chegam de ônibus,
15,4%, em vez de 7,7%, no Ponto Norte.
Figura 111 - Meios de locomoção por pontos.
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Fonte: elaborado pela autora.

Na Praia do Meio o Ponto Norte tem a maior quantidade de pessoas chegando de ônibus
(44,6%, 29 pessoas) e menos pessoas chegando de carro de todos os pontos (13,8%, nove
pessoas). A porção de pessoas chegando de moto (18,5%, 12 pessoas), é maior que no Ponto
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Sul (6,2%, quatro pessoas). No Sul mais pessoas chegam de carro (30,8%, 20 pessoas). A
quantidade de pessoas caminhando para chegar à praia se mantém semelhante entre os pontos
(23,1%, 15 pessoas no Norte, 26,2%, 17 pessoas no Sul).
Nos dois pontos da Redinha os principais modos de locomoção são ônibus e carro, e as
diferenças entre os pontos são mais sutis. No Ponto Canal mais pessoas chegam a pé (7,7%,
cinco pessoas, em vez de 3,1%, duas pessoas, no Ponto Mar) e de moto (15,4%, 10 pessoas, em
vez 12,3% de oito, no Ponto Mar).
Comparando o tempo que as pessoas demoram a chegar à praia (Figura 112) saindo de casa ou
do local de hospedagem, no Ponto Mar na Redinha as pessoas demoram mais: 41,5% (27
pessoas) chegam à praia em até 20 min, 44,6% (29 pessoas) demoram entre 20 minutos e uma
hora e 13,8% (nove pessoas) mais que uma hora, sendo o único lugar em que menos da metade
das pessoas demora pouco tempo para chegar (41,5%). Este é o quesito da sociedade em que se
identifica uma distinção maior entre os pontos da Redinha.
Figura 112 – Tempo para chegar por pontos.
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Na Praia do Meio, no Ponto Norte as pessoas demoram mais tempo para chegar 44,6% (29
pessoas) demora mais de 20 min, dos quais 12,3% (oito pessoas) demoram mais de uma hora.
As pessoas que frequentam este ponto demoraram mais tempo, inclusive, que as pessoas do
Ponto canal da Redinha.
O Ponto Norte de Ponta Negra é o lugar onde as pessoas demoram menos tempo para chegar;
87,7% (57 pessoas) chegam à praia em até 20 min, 10,7% (sete pessoas) levam entre 20 min e
uma hora para chegar, e apenas uma pessoa (1,5%) leva mais de uma hora. No Sul, mesmo que
muitas pessoas demorem pouco tempo para chegar (78,4%), existe uma porção maior de
pessoas demorando mais de uma hora (10,8%, sete pessoas).
No Ponto Mar da Redinha, o local onde as pessoas demoram mais tempo para chegar (o único
ponto que menos da metade das pessoas demora até 20 minutos para chegar, Figura 112)
também é o ponto onde as pessoas costumam ficar menos tempo na praia (o único ponto em
que menos da metade passa mais que três horas na praia, Figura 110). Isto sugere que o tempo
para chegar à praia possa estar impactando no tempo que permanecem na praia, já que se
deslocam de locais mais distantes e não estão hospedados na praia. Ainda, o lugar em que menos
pessoas chegam caminhando, de todos os pontos. Aponta-se o grande custo - de tempo e de
distância - das pessoas que frequentam esta área.
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4.2.7 Discussão sociedade

No geral as praias são interpretadas como ambientes restauradores pela população, evidenciada
pela quantidade de respostas mencionando “relaxar” como atividade. Os principais aspectos
avaliados negativamente - segurança, limpeza, saneamento - reforçam aspectos considerados
relevantes em outros estudos, relacionados à saúde (limpeza) e segurança (BRETON et al.,
1996). No entanto, as avaliações negativas da segurança e a prioridade máxima dada a este
aspecto apontam para uma acentuada vulnerabilidade das pessoas nas praias.
Em relação aos motivos de escolha das praias mencionadas pelo público se destacam aspectos
de proximidade e da facilidade de transporte, mostrando que o principal motivo exposto é o de
conveniência. Mas outros aspectos da nossa pesquisa – como as imagens negativas atribuídas
às demais praias mencionando aspectos socioeconômicos - sugerem que a escolha da praia não
se resume à distância física, mas que outros motivos são dificilmente apontados e verbalizados.
Portanto, apesar da baixa prioridade dada em todas as praias (na avaliação e na ordem de
prioridade) ao “público que frequenta”, respostas da imagem ambiental mencionando aspectos
socioeconômicos, sugerem que aspectos sociais sejam importantes para a escolha, ou para
evitar, praias.
O teor negativo da imagem ambiental revela um desconforto das pessoas que estão nas praias
(mesmo que as utilizem frequentemente), usos não parecem ser pacíficos, principalmente na
Praia do Meio e, depois, Redinha. Sobre Ponta Negra, avaliações menos negativas sugerem dois
aspectos: - um espaço melhor avaliado, no geral e uma relação mais pacífica das pessoas entre
si, e das pessoas com o ambiente e o entorno; - visitantes têm uma visão mais positiva das praias
do que usuários mais locais (moradores de Natal e do Rio Grande do Norte).
As escalas de comparação entre as praias de cenários de vitalidade urbana, em termos de
diversidade social, avaliação e familiaridade, apontam que nenhuma praia alcança cenários
ideais (Quadro 13). As praias têm desempenhos mais elevados em alguns atributos, e não no
conjunto dos atributos.
Os perfis dos públicos apontam para uma polaridade, da Redinha e da Praia do Meio
recepcionando um público mais pobre, local e de menor escolaridade, enquanto Ponta Negra
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apresentou um público majoritariamente de classe “C”, com escolaridade mais elevada, e com
mais visitantes.
A seguir resumimos os principais achados da sociedade em cada praia e, comparamos escalas
das praias e dos pontos nos quadros sínteses para auxiliar na visualização dos aspectos
relacionados à vitalidade urbana.

Redinha

A Redinha é majoritariamente frequentada por potiguares da Zona Norte da cidade, mas tem
uma porção significativa de pessoas do Rio Grande do Norte (fora de Natal), e alguns outros
visitantes. Foi a praia onde o perfil do público mais mudou entre o período letivo e as férias,
tendo mais visitantes de fora de Natal nas férias. A Redinha tem mais famílias e faixas etárias
variadas. Mas em relação a níveis de escolaridade, de renda, e de localização da moradia das
pessoas em Natal, foi a que menos variou entre as praias, com o público na sua maioria da Zona
Norte, com pouca instrução e de classes desfavorecidas economicamente (“E” e “D”). Esta
praia tem a menor diversidade social entre as praias (Quadro 13, Tabela 12).
A avaliação da praia teve aspectos negativos, em sua maioria direcionada à estrutura de apoio,
e/ou limpeza/saneamento, e segurança. No entanto, discursos sobre a segurança não foram tão
intensos quanto na Praia do Meio. Também foi a praia com mais respostas, quanto à imagem
ambiental, de aspectos subjetivos, denotando mais sentimento, sensação e/ou apego.
A familiaridade das pessoas é elevada; a maioria tem frequência elevada (finais de semana, ou
uma a duas vezes por mês), e conhece a área há muitos anos.
Quanto a modos de apropriação, em termos de mobilidade a maioria das pessoas chegou de
carro ou de ônibus, poucas pessoas a pé; e é a praia em que as pessoas demoraram mais tempo
para chegar. Em termos de atividades desempenhadas, as pessoas mostraram uma proporção
um pouco maior de atividades sociais e de consumo, que parecem se relacionar ao perfil mais
familiar da praia.
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Praia do Meio

A Praia do Meio tem a maior parcela do público de Natal, alguns visitantes, e o público mais
jovem. Considerando os de Natal, tem o público mais distribuído morando nas diferentes Zonas
da cidade. No geral o público tem baixos níveis de escolaridade e renda, mas maiores que na
Redinha; a distribuição no grupo de variáveis faixas etárias, renda e escolaridade (Tabela 12)
mostram uma diversidade social mais elevada que na Redinha (Quadro 13), embora
marcantemente mais baixa que Ponta Negra.
A familiaridade é a mais elevada, as pessoas conhecem a Praia do Meio, na grande maioria, há
vários anos, e muitas pessoas vão vários dias na semana, e nos finais de semana.
A avaliação desta praia é a mais negativa, em termos da imagem ambiental e da avaliação de
aspectos das pessoas que estão na praia, quanto também recebe a avaliação mais negativa das
pessoas que estavam nas outras praias. Dentre estes, o aspecto mais recorrente é a (in)segurança,
onde as pessoas se sentem mais vulneráveis.
Em termos de modos de apropriação as pessoas citaram desempenhar menos atividades nesta
praia e, dentre as mencionadas, menos passivas, como “relaxar”, “tomar banho de sol”, “tomar
banho de mar”, que sugere com a avaliação negativa, que a capacidade restauradora desta praia
seja menor, ou até, esteja em jogo, e a copresença entre pessoas ali não é pacífica.
Em termos de modos de apropriação, em relação à mobilidade, é a praia com a distribuição
mais variada entre meios de locomoção, a parcela mais significativa de pessoas chegando de
ônibus, e as pessoas demoram um tempo intermediário para chegar.

Ponta Negra

Ponta Negra consistentemente se destaca como diferente, ou um contraponto, da Redinha e da
Praia do Meio. A praia recebe muitos turistas, dentre os de Natal, mais pessoas com renda “C”,
embora tenha público nas demais faixas de renda. Pessoas nesta praia apresentaram níveis de
escolaridade mais elevado que na Praia do Meio e na Redinha, a parcela mais significativa de
pessoas com nível superior e pós-graduação, apesar de também ter pessoas com ensino médio
e algumas, fundamental. A maioria dos frequentadores de Natal é da Zona Sul, e as distribuições
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de pessoas das demais zonas da cidade são menores que na Praia do Meio, mas ligeiramente
maior que na Redinha. Apesar de também ter uma diversidade social limitada (por apresentar
mais um contraponto à Redinha e Praia do Meio, do que realmente ‘misturar todos’), é maior
que nas outras praias, que funcionam mais como enclaves.
É a praia melhor avaliada (Quadro 13). Das poucas avaliações negativas, a maioria é
direcionada a questões da estrutura de apoio e à limpeza ou saneamento. As pessoas também
mencionaram mais tipos de atividades, e a maior parcela de atividades mais passivas - como
relaxar, tomar banho de mar, banho de sol, caminhar - reforçam seu caráter de ambiente
restaurador.
Em termos de familiaridade, tem os níveis mais baixos, já que para uma boa parcela do público
aquela era a primeira visita.
Quanto a modos de apropriação, em termos de mobilidade, é a praia em que mais pessoas
chegam andando (seguida por carro), e onde que demora menos tempo para chegar, apesar das
pessoas de Natal morar, em média, em lugares mais distantes que aquelas na Praia do Meio.
Quadro 13- Quadro síntese sociedade nas praias.

Redinha

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Praia do Meio
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponta Negra
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.
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Os pontos

Comparando a sociedade dos pontos das praias nos atributos considerados de maior
diversidade, nos termos de faixa etária, escolaridade e renda (Quadros 14 a 16), em cada praia
aspectos mudam; p.ex. em cada praia um ponto tem maior diversidade social, e um espaço com
mais visitantes de fora de Natal, mesmo que estes nem sempre coincidam.
Na Redinha (Quadro 14) o Ponto Mar tem mais visitantes e níveis de escolaridade menos baixos
que no Ponto Canal, mas nos termos ensaiados o Canal apresenta maior diversidade social:
apresentou um público mais distribuído nos termos de rendas e faixas etárias. Comparando
aspectos de vitalidade urbana, além de uma diversidade social maior, no Ponto Canal a
avaliação foi mais favorável e a familiaridade mais elevada. O ponto Canal é único ponto que
recebeu avaliações mais favoráveis e também apresentou um público de maior familiaridade
com a área.
Quadro 14 - Quadro síntese Sociedade na Redinha e nos pontos de aplicação.

Redinha

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Mar
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Canal
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

Na Praia do Meio o Ponto Sul tem mais visitantes de fora de Natal e mais diversidade social que o Norte;
alcançando maior escolaridade (Quadro 15). Ambos os pontos se mantém com avaliações desfavoráveis,
mas no Norte excede, sendo o local com a avaliação mais negativa. O Norte da Praia do Meio é o local
com mais pessoas de Natal, a maior familiaridade: as pessoas visitam frequentemente e é o único ponto
onde todos conhecem a área há anos.
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Quadro 15 - Quadro síntese Sociedade na Praia do Meio e pontos de aplicação.

Praia do Meio

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Social
Avaliação
Familaridade

Ponto Norte
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Sul
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora

Em Ponta Negra diferenças de vitalidade urbana entre os pontos são sutis. A principal diferença
se deve ao fato do ponto sul apresentar (ainda) mais visitantes que o norte. O ponto norte
apresentou diversidade social um pouco maior, apesar de ter menos pessoas chegando
caminhando e de ônibus. No entanto, o Ponto Sul recebeu a melhor avaliação de todos os
pontos, onde as pessoas ficam mais tempo na praia. Por outro lado o sul tem a mais baixa
familiaridade de todas as praias, já que muitos conhecem a área há apenas dias (Quadro 16).
Quadro 16 - Quadro síntese Sociedade praia de Ponta Negra e pontos de aplicação.

Ponta Negra

Baixo

Intermediário

Elevado

Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Norte
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Sul
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora

Mesmo que o Ponto Norte de Ponta Negra tenha mais diversidade social - um público mais
distribuído em faixas etárias, escolaridade e renda - também apresentou o público mais
selecionado, pois apresenta rendas mais elevadas, e, dentre os turistas, a maior porção
internacional. Este aspecto também evidencia porque consideramos que a vitalidade urbana é
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limitada em todas as praias, pois não parece haver um lugar deveras de maior mistura, e muito
mais públicos que representam contrapontos entre si.
Dentre os pontos, identificamos dois extremos: o Ponto Norte da Praia do Meio, com o público
mais jovem, a maior porção de pessoas de Natal (87,7%), níveis elevados de familiaridade,
ninguém lá é recém-chegado (as poucas pessoas que não moram em Natal e visitam a área,
conhecem a área há anos) e recebeu a pior avaliação. Por outro lado, o Ponto Sul de Ponta Negra
tem um público mais velho (nenhum dos entrevistados tinha menos que 20 anos), a maior
proporção de visitantes de fora de Natal (representam 73,8% do público), com a menor
familiaridade, e a melhor avaliação de todos os pontos.
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Reflexões Sociedade

A investigação da sociedade se estruturou comparando (i) aspectos gerais das praias (atividades,
motivos de escolha); (ii) análise dos assuntos relacionados aos considerados ingredientes de
vitalidade urbana - diversidade social, familiaridade e avaliação favorável - em cada praia e nos
pontos; (iii) modos de apropriação, em termos de mobilidade e atividades nas praias; (vi) sobre
as imagens das pessoas das outras praias; (v) discussão sobre sociedade comparando quadrossíntese dos atributos de vitalidade urbana, nas praias e nos pontos.
Mesmo que percebidas como ambientes restauradores pelo público em geral, vida social difere
entre as praias, e se sublinha uma menor capacidade restauradora na Praia do Meio. Em muitos
dos atributos investigados Ponta Negra - com mais visitantes, e um público de maior
escolaridade - se estabelece como um contraponto aos perfis mais próximos da Redinha e da
Praia do Meio - com mais pessoas de Natal e/ou Rio Grande do Norte, e de menor escolaridade
e renda.
Dentre os pontos de aplicação, mesmo que não destoam do perfil das praias onde se inserem,
existem mudanças em todas as praias. Dentre os pontos encontramos os extremos: o Ponto Sul
de Ponta Negra -com mais visitantes, avaliação favorável e baixa apropriação- e o Ponto Norte
da Praia do Meio - com poucos visitantes, avaliação mais negativa e a mais elevada
familiaridade.
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4.3 Reflexões In loco

A partir dos modos de representação, processamento e análise de dados, e dos levantamentos
de campo realizados (descritos no Modus operandi), a arquitetura e a sociedade nas praias foram
caracterizadas de modo que, como apontavam impressões iniciais (da problemática da tese), as
três praias apresentam perfis distintos em termos da configuração espacial, dos conjuntos
construídos e da sociedade (diversidade social, avaliação e familiaridade).
Em cada praia, relações foram encontradas entre os campos de investigação, configuração
espacial e conjunto construído, caracterizando contrastes nos perfis das praias, e identificando
algumas lógicas recorrentes na localização de usos distintos.
Em termos dos pontos de aplicação dos questionários também encontramos diferenças entre
conjunto construído e da sociedade.
Na próxima parte da tese articulamos os dados das análises e investigações nos campos da
arquitetura e sociedade, sintetizados em quadros, e à luz das questões de pesquisa.
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5. A POSTERIORI: DISCUSSÃO ARQUITETURASOCIEDADE

Incômodo

De imagens e nada mais vamos vivendo
De imagens e tudo mais
Sobrevivendo
A natureza que permite
As mesmas águas chegando nessas areias
Calçadas tão diferentes
As vísceras do Ser Humano
Que suja teu nome
A Cidade que está ali e te oprime
Os cimentos que te enterram
E fazem de carros, estátuas
Que te atropelam
Latas, ar-condicionado e mentiras
Porque somos todos da mesma matéria-carne
Que morre, que sente
Muito
Que as leis que governam sei lá qual Circo
Criam pontes que separam
E vai uma maquiagem Azul e Verde,
E uns sorrisos, para te perder, "Caro outro",
"pobre outro", de vista.
Nestas praias, tão belas, estão contados,
(cada um no seu quadrado),
500 anos de injustiças
Mas todos recebem a benção libertária do Mar,
E o sol, também, queima com o mesmo grado
Toda a gente.
Liberdade
Apesar da Cidade
Lucy Donegan, 17/04/2015
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5.1 Desenredos

Articulamos neste capítulo dados da arquitetura e sociedade das praias, apresentados na parte
in loco; perfis arquitetônicos correspondem a perfis sociais distintos nas praias (DONEGAN;
TRIGUEIRO, 2015c)
Encontramos relações entre os achados e as visões estereotipadas das áreas, mas nossa
investigação também evidencia que estas visões gerais são restritivas, e, ao menos em parte,
equivocadas, p.ex. a afamada decadência da Praia do Meio é refutada por se presenciar usos
intensos e elevados níveis de familiaridade, e, apesar de a orla de Ponta Negra estar mais
distante do sistema como um todo – inclusive que a orla da Redinha - esta distância não é
verbalizada nos discursos. Ademais, a mídia descreve Redinha como uma praia exclusiva dos
moradores da Zona Norte; mesmo que esta represente o local de moradia da maioria dos
respondentes de Natal, existem representantes de todas as zonas da cidade nesta praia e,
ademais, uma porção significativa de visitantes de fora de Natal, a maioria do Rio Grande do
Norte.
Já que intensidade de usos é um ponto dado das nossas praias, a vitalidade urbana foi
investigada em termos de abrigarem um público com maior diversidade social, avaliação
favorável e familiaridade. Os principais atributos destacados do referencial sobre arquitetura
para comparação entre as praias foram: (i) configuração espacial: acessibilidade topológica,
confluência entre raios topológicos e resiliência entre acessibilidades; (ii) conjunto construído:
diversidade de usos do solo, interfaces entre espaços públicos e privados, e continuidade entre
rua, calçadão e faixa de areia na frente de orla.
Apesar dos perfis distintos, em todas as praias, características arquitetônicas recorrem: (i) na
frente de orla se concentram usos para visitantes; (ii) em vias de elevada acessibilidade local
(recorrentemente choice R400m) se concentram usos voltados para a comunidade local e; (iii)
em Ponta Negra e na Praia do Meio, vias mais acessíveis globalmente têm edificações com
maior verticalização e estabelecimentos que funcionam como magnetos, atraindo visitantes às
áreas.
Refletindo três perfis arquitetônicos contrastantes, as praias também têm arenas sociais
contrastantes, de tal maneira que podemos tecer lógicas permeando configuração espacial,
conjunto construído e vida social.
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Redinha, a praia menos acessível em todas as escalas, mantém o conjunto construído mais
simples e apresenta a menor diversidade social dentre as praias, com mais famílias, e elevados
níveis de familiaridade, e onde as pessoas mostraram levar mais tempo para chegar. A elevada
confluência entre raios topológicos da vizinhança se relacionam a esta ser uma área facilmente
legível, já que tem a menor quantidade de espaços vazios e uma frente de orla com fortes
interfaces entre espaços públicos e privados. Estas características arquitetônicas, de mistura de
usos de habitantes locais e de visitantes na frente de orla e de maior legibilidade concordam
com esta ser uma praia melhor avaliada que a Praia do Meio e, principalmente, menos
vulnerável, embora seja inacessível em escala global.
A arquitetura segmentada da Praia do Meio se configura por movimentos potenciais em escalas
distintas que não se sobrepõem nas mesmas vias; ademais, na frente de orla, tem as mais fracas
interfaces entre espaços públicos e privados, pequena diversidade de usos do solo e
descontinuidade entre os espaços públicos. Interpretamos tais problemas arquitetônicos como
contribuindo para uma sensação “insegura” e tensa, sendo a praia pior avaliada, tanto por
aqueles que estão nela, quanto pelas pessoas em outras praias. Expressado também pela
localização distinta de tipos de usos do solo – p. ex., para visitantes e para moradores – existem
tensões entre grupos próximos uns aos outros, mas não interagem, como visitantes que
usufruem a praia, moradores do entorno que trabalham, passam por, e/ou aproveitam a praia,
pessoas que simplesmente passam pela área (pelo circuito costeiro), e moradores subindo o
morro, principalmente em torres residenciais, que a partir desta perspectiva miram a praia.
Todavia, de acordo com a sua elevada acessibilidade e localização mais central na cidade, ainda
é capaz de atingir níveis mais elevados de diversidade social que a Redinha (p. ex. renda e
níveis de escolaridade, de pessoas representando de maneira mais equilibrada as diferentes
zonas da cidade).
Ponta Negra apresenta mais dos atributos arquitetônicos destacados como facilitando vitalidade
urbana – elevados níveis de acessibilidade (locais, intermediários, e global) e resiliência entre
acessibilidades; apesar de metricamente distante do núcleo de integração da cidade, a área é
mais bem conectada - topologicamente e angularmente - a áreas do entorno e à malha global da
cidade. Assim, seu conjunto construído mostra que usos locais coexistem e se camuflam em
meio a um complexo comercial e turístico e abriga, de fato, arenas de maior vitalidade urbana,
em termos de mais diversidade social e pouca tensão, mesmo que majoritariamente usada por
turistas, e, portanto, pessoas no geral têm menos familiaridade.
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Por outro lado, apesar de a Redinha e a Praia do Meio terem diferentes níveis de acessibilidade,
ao comparar outras propriedades espaciais, as praias se assemelham; ambas funcionam melhor
como sistemas independentes e não se conectam/imergem bem com o entorno, como enclaves
espaciais. Em aspectos da sociedade também se assemelham, pois concentram habitantes locais,
desprivilegiados economicamente, de baixa escolaridade e elevada familiaridade, como
enclaves sociais; de novo, um contraponto com Ponta Negra.
Por outra visada, na distribuição geográfica dos visitantes Redinha e Ponta Negra compartilham
lógicas semelhantes, já que ambas têm uma parcela significativa de visitantes de fora da cidade
e, dentre aqueles que vivem em Natal, concentram majoritariamente aqueles das zonas onde se
inserem, seguindo localizações nos extremos (opostos) da cidade. No entanto, enquanto pessoas
que visitam a Redinha levam mais tempo para chegar, aqueles visitando Ponta Negra demoram
menos tempo para chegar (discutido no próximo tópico).
Quando comparamos os pontos da Redinha e da Praia do Meio, achados reforçam os destacados
da literatura – interfaces mais fortes e usos do solo diversos caracterizaram espaços com maior
vitalidade urbana. O Ponto Canal da Redinha apresenta mais vitalidade urbana - mais
diversidade social, familiaridade e avaliação favorável - que o Mar, e usos do solo são mais
diversos (perto do clube, mercado, igreja e capela); O Ponto Sul da Praia do Meio apresenta
mais vitalidade urbana - maior diversidade social e avaliação mais favorável - que o Norte, e
apresenta usos do solo mais diversos e interfaces entre espaços públicos e privados mais fortes
(perto de comércios e comedorias).
Enquanto o conjunto construído na frente de orla de Ponta Negra varia grandemente, a
vitalidade urbana varia menos; apesar de ambos os pontos apresentarem mais vitalidade urbana
que todos os outros pontos, o Ponto Sul, com características do conjunto construído geralmente
atribuídas a mais vitalidade urbana (usos do solo diversos, continuidade e fortes interfaces),
apesar de ter de fato avaliações mais positivas, apresenta menos vitalidade urbana que o Norte
em termos de diversidade social e, principalmente, familiaridade. As principais diferenças
identificadas na sociedade destes pontos são interpretadas como ocasionadas pela maior
presença de turistas no sul, que, sugerimos, é facilitada pela proximidade a mais magnetos
(comércios, serviços e comedorias na orla), conforme turistas escolhem (ou são direcionados a)
área mais equipadas (DONEGAN, 2011).
Identificamos dois extremos comparando o conjunto construído/sociedade dos pontos de
aplicação de questionários. O norte da Praia do Meio apresenta o público mais jovem, com
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níveis muito elevados de familiaridade (ninguém lá é recém-chegado) e a pior avaliação de
todos os pontos, emoldurado por uma frente de orla descontínua, com fracas interfaces e baixa
diversidade de usos do solo. O sul de Ponta Negra tem um público mais velho, com a menor
familiaridade (quase metade está visitando pela primeira vez) e a avaliação mais favorável de
todos os pontos, emoldurado por uma frente de orla com continuidade, fortes interfaces
público/privado e usos do solo diversos (muitos restaurantes, bares e comércios).
Dentre as atividades mencionadas, em todas as praias as mais pacíficas foram mais recorrentes,
como “relaxar”, “banho de sol” ou “banho de mar”, mostrando o papel das praias como
ambientes restauradores. Dentre diferenças entre as praias, em Ponta Negra se mencionaram
mais atividades passivas (p. ex. relaxar, banho de sol e mar, e caminhar); na Redinha mais
atividades sociais foram mencionadas (comer/beber, namorar/paquerar); na Praia do Meio,
atividades esportivas e trabalho, mas uma diferença marcante foi a menor menção de atividades
mais passivas (e “relaxar”). Atividades mencionadas apontam para a diminuição da capacidade
restauradora da Praia do Meio, e enfatizam esta função em Ponta Negra.
Em relação à sociedade, a Redinha tem mais famílias, pessoas da Zona Norte e de visitantes do
Rio Grande do Norte, de baixa instrução e a mais baixa renda, com a menor diversidade social
das praias. O predomínio de um público destituído economicamente se relaciona com a área ter
baixa acessibilidade (cf VAUGHAN, 2007), como um reduto de pobres, enfatizada pela baixa
resiliência entre acessibilidades, como um enclave. A área tem uma avaliação ruim (apesar de
menos negativa que a Praia do Meio), dizendo respeito principalmente à estrutura de apoio, que
tece relações com esta ser a única praia que não sofreu reformas recentemente, e continua sem
chuveiros e banheiros públicos. O público da Redinha tem uma elevada familiaridade, de
pessoas que visitam a praia com regularidade, embora seja o público que costuma demorar mais
tempo para chegar à praia, que condiz com as distâncias métricas bairro-praia serem, em média,
maiores.
O perfil de famílias na Redinha tece relações também com famílias se direcionando para áreas
menos acessíveis em pesquisa anterior na Praia do Futuro (DONEGAN, 2011; DONEGAN,
TRIGUEIRO, 2012). Áreas mais conectadas globalmente como arenas de maior mistura entre
grupos sociais (CARPENTER, PEPONIS, 2011) se alinha a maior diversidade social
encontrada na Praia do Meio (que a Redinha), e, principalmente, em Ponta Negra.
A distribuição da população de Natal das Zonas nas praias obedece às localizações na cidade.
As visões gerais das praias são confirmadas como a Redinha sendo uma praia da Zona Norte, a
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Praia do Meio, dos potiguares, e Ponta Negra da classe média turistas, e dos da Zona Sul. Em
todas as praias existem - mesmo que por vezes minoritariamente - públicos diferentes, das
demais zonas e de fora de Natal. O local com maior mistura de pessoas de Zonas diferentes da
cidade, a Praia do Meio, a mais acessível globalmente, e mais próxima do núcleo de integração
da cidade, mostra a facilidade de acesso para a população de Natal, que percorre, em média,
distâncias menores metricamente. No entanto não parece haver uma copresença pacífica, já que
as pessoas se sentem mais vulneráveis, onde se aventuram mais jovens.
Comparando profundidades a partir das orlas das praias (métrica, topológica e angular, Tabela
8) e as distâncias bairros-praia (Tabela 11), consistentemente, a Praia do Meio, a menos
profunda no sistema, é o lugar onde as pessoas na cidade também percorrem distâncias métricas
menores para chegar à orla, e um público mais distribuído entre as diversas zonas da cidade
(Figura 81).
Apesar da orla de Ponta Negra estar, em média, mais distante metricamente (e angularmente)
no sistema, as pessoas da cidade percorrem, em média, distâncias menores para chegar à praia,
que na Redinha, e demoram menos tempo para chegar às praias.
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5.2.1 Comodismo/atração e entornos

Comparamos perfis dos públicos e modos de apropriação com a quantidade de usos de
hospedagem em cada praia e a quantidade de linhas de ônibus que chega a cada praia.
Ademais analisamos o papel de alguns magnetos ajudando a moldar a vida social. Para além da
localização das praias, comparamos o local de moradia do público com a proporção de usos do
tipo hotel / hospedagem no entorno de cada praia (Figura 113) para sondar relações de escolha
da praia por comodismo daqueles que não moram em Natal.
Mesmo que a Redinha seja a única praia que não apresenta usos de hospedagem, ainda existem
visitantes de fora da cidade. Esta situação se conforma com as pessoas demorarem mais tempo
para chegar à praia. Sugere, ademais, que (i) as pessoas do Rio Grande do Norte e mesmo de
estados próximos no Nordeste - como pessoas que vieram de Pernambuco para passar o dia na
Redinha - vão e voltam no mesmo dia e/ou que (ii) alguns visitantes a Natal, mesmo que não
hospedados nas redondezas da praia, se direcionam para lá muitas vezes acompanhado por
pessoas da cidade, que os levam lá. Esta situação aponta para um poder de atratividade da
Redinha que, não somente está situada em um lugar remoto, assim como muitas pessoas
percorrem as distâncias necessárias para chegar lá, e de maneira frequente.
Figura 113 - Comparando local de moradia e proporção de usos de hospedagem.
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Fonte: elaborado pela autora

Por outro lado na Praia do Meio, apesar de ter hotéis na vizinhança, apresentou uma pequena
proporção de visitantes. Tal fato sugere que, mesmo que pessoas se hospedem no entorno, não
parecem visitar muito esta praia.
Pessoas na Praia do Meio - mesmo que demorem menos para chegar que na Redinha, demoram
mais tempo para chegar que em Ponta Negra. Uma grande proporção das pessoas chegando de
ônibus sugere um custo maior deste modo de mobilidade em termos de tempo.
Em Ponta Negra existe maior equivalência entre proporções de visitantes dos usos de
hospedagem e visitantes, que sugere que visitantes de fora da cidade que frequentam a praia
estão ali hospedados, e que existe uma relação mais cômoda, entre visitar a cidade e visitar a
praia de Ponta Negra. Tal característica é sugerida também pelos modos de apropriação, já que
boa parte das pessoas que visitam Ponta Negra chegou lá caminhando e levaram pouco tempo
para chegar.
Complementarmente, a escolha das praias por visitantes também pode ser comparada à oferta
de linhas de ônibus. Apesar de todas as praias serem servidas por ônibus, as quantidades de
linhas de ônibus que chegam às praias92 variam.
- Na praia da Redinha93 chegam cinco linhas de ônibus: (i) 08-Redinha/Mirassol, (ii) 13ARedinha/Ribeira- Ida Ponte Newton Navarro – Volta Ponte de Igapó; (iii) 13BRedinha/Petrópolis (ida Ponte de Igapó, volta Ponte Newton Navarro); (iv) 76A Felipe
Camarão/Redinha (aos Domingos);

92

Pelo sítio eletrônico: http://www.busaodenatal.com/p/linhas_22.html, acesso em novembro de 2015.
Excetuaram-se a contagem de linhas corujão, já que nossa pesquisa foca no dia.
93 Consideraram-se linhas que chegam a praia em si; p. ex., na Redinha passar pela estrada da Redinha não é
incluso, nem para o Residencial Redinha; na Praia do Meio as linhas que chegam à orla; e em Ponta Negra, chegar
no viaduto de Ponta Negra não foi listado, próximo ao bairro, mas longe da praia.
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- Na Praia do Meio chegam seis linhas: (i) 33-Planalto/Praia do Meio – Via Mãe Luiza; (ii)
33A- Planalto/ Praia do Meio/Hermes da Fonseca/ Candelária; (iii) 36-Cidade da Esperança/
Praia do Meio; (iv) 38-Planalto/Praia do Meio – Via Alecrim; (v) 43-Praia do Meio/Candelária;
(vi) 59-Guarapes/Brasília Teimosa (passando pelo Centro Comercial Alecrim/ Centro / Praia
do Meio);
- Em Ponta Negra chegam oito linhas: (i) 26-Solidade I/ Ponta Negra; (ii) 46-Ponta Negra/
Ribeira – Via Praça; (iii) 54-Ponta Negra/Ribeira – Via Alecrim; (iv) 54A-Ponta
Negra/Campus; (v) 56-Rocas/Ponta Negra – Via Costeira; (vi) 66-Ponta Negra Cidade
Esperança; (vii) 73- Santarém/ Ponta Negra; (viii) 83-Felipe Camarão/ Ponta Negra;
Como esperado pela localização mais remota, a Redinha é a menos servida por linhas; apenas
quatro linhas chegam à praia, uma delas excepcionalmente aos domingos, que conflui com a
pequena porção de pessoas chegando de ônibus na praia. A localização remota e ausência de
usos de hospedagem se alinham ao maior custo de tempo para chegar à praia, e também às
maiores distâncias percorridas, em média, inclusive por aqueles que moram em Natal. Reforçase quão mais custoso é, em termos de tempo (em oposição à Ponta Negra) e distâncias (em
oposição à Praia do Meio), chegar a esta praia. Talvez esteja embutido nisto menos pessoas
ficarem mais de três horas na praia (que nas outras). Mesmo assim, as pessoas conhecem a praia
há muito tempo e a visitam frequentemente, reforçando sua atratividade. A maior presença de
famílias, o teor de atividades sociais, e a recorrência de imagens ambientais que mencionam
sentimento, apontam para uma praia intimista e “querida” aos olhos de quem vai (e de parte dos
que estavam na Praia do Meio, que parecem também visitar a Redinha).
Ponta Negra e Praia do Meio são servidas por mais linhas de ônibus. Quanto à facilidade de
acesso às orlas, como as linhas de ônibus alcançando as proximidades caminháveis da praia na Praia do Meio, na Av. Café Filho, em Ponta Negra, na Av. Engenheiro Roberto Freire, entre
dois a quatro quarteirões da orla - Ponta Negra é mais guarnecida, com oito linhas, em relação
a seis, para a Praia do Meio. Apesar de a Praia do Meio estar muito próxima do núcleo de
integração da cidade que é servida por muitas linhas, é difícil acessar esta praia, pois as vias se
interrompem e a topografia é muito acentuada. Todavia em Ponta Negra a porção chegando de
ônibus representa menos pessoas que na Praia do Meio, onde é o principal meio usado para
chegar à praia.
O perfil do público de Ponta Negra se alinha com o que a arquitetura expressa, em termos (i)
da sua configuração espacial – uma malha bem inserida em diversos raios, também bem provida
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de linhas de ônibus – e (ii) do conjunto construído – um complexo comercial e turístico, com
muitos hotéis na área e serviços de apoio. Assim, a praia apresenta muitos turistas, e um perfil
de maior diversidade social. O fato de em Ponta Negra as pessoas demorarem pouco tempo para
chegar à praia aponta para uma malha bem articulada, de fácil acesso e com pontos de apoio
(como hospedagem).

Entornos e forma do privilégio

Comparamos os entornos das praias, com base em perfis sociodemográficos investigados na
tese de João Carmo (2014), de renda e de densidade de residentes do entorno das praias (Figura
114), com o público encontrado nas praias na nossa pesquisa.
Em termos de densidade habitacional, notamos que o bairro da Praia do Meio e, principalmente,
outros próximos (p. ex. Rocas e Mãe Luiza) apresentam elevada densidade populacional; tais
dados são coerentes com a grande quantidade de residências (por lotes) no conjunto construído
investigado nesta tese; a Praia do Meio tem a maior quantidade e porção de usos residenciais
dentre as praias estudadas. Por outro lado, os bairros da Redinha e de Ponta Negra têm baixa
densidade habitacional. João Carmo (2014) destacou que densidade habitacional se apresentava
como um negativo quase perfeito de renda; áreas de maior densidade populacional, menor
renda. Tal raciocínio reforça relações encontradas de mudança de públicos que frequentam a
Praia do Meio e Ponta Negra.
Comparando com as rendas pelos rótulos94 (Figura 114-i), a maior porção do público de Natal
na praia da Redinha e na praia de Ponta Negra condiz com a renda média do bairro onde se
inserem (Redinha, maioria do público renda “E”, seguida por “D”; Ponta Negra, maior porção
do público com renda “C”). No entanto, na Praia do Meio as rendas dos públicos que estão na
praia são mais baixas que a média do bairro onde se insere, e muito mais baixo que outros das
cercanias, como do Tirol.

94

Conforme apresentado no Capítulo 3, os rótulos referem-se a: (E) até dois SM (Salários Mínimos); (D) acima
de dois até quatro SM; (C) acima de quatro e até oito SM; (B) acima de oito e até 12 SM; (A) – acima de 12 SM.
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Figura 114 - Renda média e densidade populacional (hab/km²) por bairros de Natal, IBGE 2010.

Fonte: CARMO, 2014; (i) Renda: p. 172; (ii) Densidade: p. 219;

Na Praia do Meio a densidade é elevada, mas não acompanha exatamente o negativo dos níveis
médios de renda do bairro (e bairros do entorno mais próximo), tais aspectos concordam com
os contrastes encontrados na arquitetura segmentada da área. Ademais, a correlação entre dados
sociodemográficos com dados desta tese sugere que poucas pessoas mais privilegiadas nas
proximidades da Praia do Meio costumam frequentar a praia.
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5.2 Vitalidade urbana nas praias

A arquitetura contribuiu para arenas sociais estarem próximas ou distantes de cenários de
vitalidade urbana nas praias. Tais aspectos são inter-relacionados e discutidos adiante; e
permitem clarificar realidades observáveis, que por vezes se aproximam e por vezes distam do
senso comum, e ajudam a desmistificar discursos geralmente aceitos como regras.
Comparamos atributos destacados da literatura como facilitadores - configuração espacial,
conjunto construído – e como ingredientes – sociedade - de maior vitalidade urbana. Os quadros
síntese (Quadros 17 a 19) foram usados para auxiliar na comparação dos perfis das praias e
visualizar possíveis inter-relações entre variáveis. As marcações entre baixo e elevado referemse a comparações dos perfis das praias em cada contexto: “elevado” representa o que
consideraríamos máximo e “baixo” o mais baixo entre as praias.

A Redinha (Quadro 17) é a menos acessível em todos os raios de análise, tem elevada
confluência entre raios topológicos (a mais inteligível) e um conjunto construído simples. As
fortes interfaces entre espaços públicos e privados, continuidade e poucos espaços vazios na
frente de orla sugerem que seja, de fato, mais legível. Apesar de a praia ter mais famílias a
frequentando regularmente e conhecendo a área há tempos, tem a menor diversidade social de
todas as praias, concentrando baixos níveis de escolaridade e renda; os potiguares são na
maioria da Zona Norte, apesar de também existirem visitantes, principalmente do RN.
Dentre os moradores de Natal, a maioria ser da Zona Norte e ser a praia onde as pessoas
demoram mais tempo para chegar, reforçam a dificuldade de acesso, principalmente para
pessoas ao sul do Rio Potengi. A reclusão espacial, tanto em termos de baixa acessibilidade
quanto de baixa resiliência entre acessibilidades, como um enclave (ou quase uma “ilha
embaixo da ponte”), contribui para um público mais restrito.
O público da Redinha tem elevada familiaridade e uma avaliação menos desfavorável que na
Praia do Meio, em termos de menos vulnerabilidade. Conforme achados da literatura
(APPLEYARD; LINTELL, 1969; JACOBS, 1992; VAN NES; LÓPEZ, 2007) sugere-se
relacionar à frente de orla com um conjunto construído mais constituído e contínuo, e uma
arquitetura menos segmentada que a Praia do Meio, reforça o senso comunitário e facilitando
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fluxos locais. O conjunto construído mais legível aponta para uma praia onde as pessoas se
sentem seguras para levar suas famílias.
Quadro 17 - Quadro síntese arquitetura-sociedade na praia da Redinha.

Redinha
Configuração Espacial

Baixo

Intermediário

Elevado

Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades

Conjunto Construído
Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

Apesar de a Praia do Meio ter elevada acessibilidade topológica, demais características da
arquitetura dificultam vitalidade urbana (Quadro 18), se traduz em uma segmentação do
conjunto construído do entorno, que não mistura usos para locais e para visitantes em espaços
próximos, de continuidade visual. A frente de orla tem fracas interfaces entre espaço público e
privado e a maior descontinuidade (i) entre a faixa de areia e do calçadão, pela diferença de
nível e poucos acessos (balaustrada contínua), (ii) entre a rua e o calçadão, pelo intenso
movimento em escala global nesta avenida (quebras da comunidade local, APPLEYARD;
LINTELL, 1969).
A elevada acessibilidade global da praia contribui para que ali existam mais pessoas jovens de
zonas diversas da cidade. No entanto, a baixa resiliência entre acessibilidades a caracteriza
como um enclave espacial, coerente com ali se concentrarem, pessoas com baixa escolaridade
e renda, como um enclave social, mesmo que mais diversificado que a Redinha.
As pessoas na Praia do Meio têm elevada familiaridade com a área: conhecem a praia há muito
tempo e a frequentam regularmente (com a maior porção de pessoas que mencionam ir lá vários
dias na semana). No entanto, a área se destaca com a pior avaliação das praias, das pessoas que
estavam nesta praia e das pessoas nas outras praias. Assuntos negativos se relacionam
principalmente à insegurança, denotando um espaço de tensões e vulnerabilidade. Tal cenário
social é interpretado como facilitado por uma arquitetura segmentada, expressa por usos
distintos, como para visitantes e moradores, localizados separadamente, e, portanto, não
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interagem. Tensões são reforçadas pelas baixas interfaces na frente de orla, principalmente
frente às concentrações de quiosques, e pela descontinuidade entre rua, calçadão e areia,
dificultam animação e fluxos de pedestres.
Quadro 18 - Quadro síntese arquitetura-sociedade na Praia do Meio.

Praia do Meio
Configuração Espacial

Baixo

Intermediário

Elevado

Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades

Conjunto Construído
Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

Ponta Negra tem os níveis mais elevados no conjunto dos aspectos investigados como
indicadores de maior vitalidade urbana (Quadro 19), em termos de arquitetura e de sociedade,
reforçando (i) nexos entre arquitetura e sociedade; e mais especificamente (ii) a validade das
associações entre atributos destacados da arquitetura como facilitadores de vitalidade urbana e
os de sociedade como ingredientes. Assim se tecem paralelos com achados dos referenciais.
Quadro 19 - Quadro síntese arquitetura-sociedade na praia de Ponta Negra

Ponta Negra
Configuração espacial

Baixo

Intermediário

Elevado

Acessibilidade topológica
Confluência entre raios topológicos
Resiliência entre acessibilidades

Conjunto Construído
Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

Em relação à configuração espacial, a elevada resiliência entre acessibilidades, de um
subsistema com maior espraiamento para o entorno, combinam com o conjunto construído
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compondo um complexo turístico e comercial na qual interagem usos locais (conforme
apontamentos de Vaughan et. al, 2013). Tais características também se relacionam à sociedade
- um público de moradores e visitantes, com maior diversidade social (entre grupos de renda,
escolaridades e faixas etárias), avaliados mais positivamente, com convivência mais pacífica
(melhor avaliação entre as praias, baixa insegurança).
Ao contrário do público das outras praias, o público desta praia tem maior escolaridade, turistas
e potiguares, dentro os quais a maioria da classe “C”. Ademais, Ponta Negra tem avaliação mais
favorável e a menor familiaridade – muitos visitando pela primeira vez.
Mesmo que o entorno apresente elevada diversidade de usos do solo, na frente de orla apresenta
intermediária continuidade e interfaces entre espaços públicos e privados, que variam entre
porções ao sul e ao norte.
As configurações espaciais da Redinha e da Praia do Meio diferem, mas se assemelham em
alguns aspectos: reduzida resiliência entre acessibilidades, correlações entre movimentos para
visitantes e moradores apenas convergem em escalas muito locais e caracterizam ambas como
enclaves espaciais. Nenhuma das praias se conecta bem ao entorno, movimentos potenciais
entre e para lugares em raios diversos não interagem. A Praia do Meio é um enclave localizado
do lado do núcleo de integração, e a Redinha um enclave relegado embaixo da ponte.
Socialmente, as áreas também são enclaves, concentrando o público com rendas mais baixas e
com baixos níveis de escolaridade. Os públicos destas praias têm elevada familiaridade, e
avaliações negativas.
Nos quesitos sociais e arquitetônicos, Ponta Negra é um contraponto à Redinha e Praia do Meio:
articula-se bem ao entorno, tem diversidade social maior, e um público de renda e escolaridade
mais elevada, melhor avaliação, e menor familiaridade.
Ponta Negra com mais dos atributos arquitetônicos facilitando vitalidade urbana, sobressai
como chegando o mais próximo que pôde ser encontrado do nosso ideal de vitalidade na
sociedade das praias. No entanto, os resultados são principalmente um contraponto ao que foi
encontrado para a Redinha e Praia do Meio em vez de realmente “misturar todos juntos”, com
o agravante que baixa familiaridade com a área denuncia relacionamentos fugazes e sugerem
que a maioria dos usuários está ali de passagem, e assim pouco se importam com a área na sua
vida cotidiana. Infelizmente, resultados nos apontam que vitalidades urbanas em todas as praias
são limitadas.
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5.3.1 Os pontos de aplicação de questionários

As principais diferenças na arquitetura dos pontos de aplicação de questionários são as do
conjunto construído. Estas se relacionam com mudanças da sociedade, mesmo que não se
destaquem do perfil da praia onde se inserem.
Em linhas gerais, achados relacionando conjunto construído e sociedade nos pontos reforçam
aqueles encontrados na literatura: fortes interfaces entre espaço público e privado, e diversidade
de usos do solo facilitam vitalidade urbana, como acontece na frente do rio da Redinha e no
Ponto Sul da Praia do Meio. (Quadros 20 a 22, e Figuras 115 a 120).
Na Redinha mudanças da arquitetura são sutis (Quadro 20), ambos os pontos têm fortes
interfaces e continuidade na frente de orla, mas o Ponto Canal apresenta uma maior diversidade
de usos do solo. Mudanças também se referem ao cenário natural, entre o mar e o rio, sendo o
caso em que a paisagem mais muda entre os pontos (Figuras 115 e 116).
Quadro 20 - Quadro síntese arquitetura-sociedade nos pontos da Redinha.

Ponto Mar
Conjunto construído

Baixo

Intermediário

Elevado

Intermediário

Elevado

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Canal
Conjunto construído

Baixo

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

O Ponto Canal tem maior diversidade de usos do solo na proximidade, localizando-se próximo
à praça, que conta com um clube e a igreja, e ao mercado. Embora tenha menos visitantes de
fora de Natal, nos termos comparados, apresenta maior diversidade social, principalmente nos
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termos de ter um público mais distribuído em termos de faixas etárias e, secundariamente,
renda. Este é o único ponto em que a maior familiaridade aminha juntamente com uma
avaliação mais favorável, que no outro ponto, que caracteriza um espaço em que o público
parece se sentir confortável para levar a família. Por outro lado, o público do Ponto Mar parece
ser um pouco menos intimista, com mais visitantes, e chegando a ter um público com
escolaridade um pouco mais elevada.
Na Praia do Meio, mesmo que em ambos os pontos exista uma descontinuidade entre rua,
calçadão e faixa de areia (Figuras 117 e 118), diferenças conjunto construído / sociedade são as
mais distintas entre as praias, e mais claramente reforçam achados da literatura (Quadro 21).
Quadro 21 - Quadro síntese arquitetura-sociedade nos pontos da Praia do Meio.

Ponto Norte
Conjunto Construído

Baixo

Intermediário

Elevado

Intermediário

Elevado

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Sul
Conjunto Construído

Baixo

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

O Ponto Norte, situado no extremo norte do subsistema - em local com pouca permeabilidade
em relação às quadras do entorno - tem a menor diversidade de usos do solo, com poucos usos
de comerciais/comedorias nas proximidades, caracterizando as interfaces mais fracas entre
espaços públicos e privados na frente de orla. O público neste Ponto tem menor diversidade
social que no Sul; mesmo que a distribuição em termos de faixas etárias esteja mais bem
distribuída, nos termos de escolaridade e renda não. O Ponto Norte tem menos visitantes, um
público mais jovem, com a mais elevada familiaridade de todos os pontos (todos conhecem a
praia há anos) e a pior avaliação de todos os pontos.
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O Ponto Sul da Praia do Meio situa-se em área mais central do subsistema, tem um conjunto
construído com usos do solo mais variados: usos comerciais e de comedoria e, inclusive no
calçadão tem um posto do Corpo de Bombeiros. Nas proximidades deste ponto as interfaces
entre espaço público e privado são mais fortes que no Norte, e apresenta maior animação; os
perfis das pessoas variam mais, em termos de mais visitantes, como de níveis de diversidade
social, com escolaridade e renda mais variadas. No quesito de renda o Sul da Praia do Meio
apresentou a melhor distribuição dentre os pontos das praias. A avaliação no Sul é menos
desfavorável que no Norte.
Em Ponta Negra, ambos os pontos de observação apresentaram mais vitalidade urbana que
todos os outros, no entanto, o Sul, apesar de apresentar uma avaliação mais favorável e um
conjunto construído que favorece vitalidade urbana, apresenta menos diversidade social que o
Norte e a mais baixa familiaridade de todos os pontos, já que a maioria das pessoas conhece o
lugar há dias (Quadro 22).
Quadro 22 - Quadro síntese arquitetura-sociedade nos pontos de Ponta Negra.

Ponto Norte
Conjunto Construído

Baixo

Intermediário

Elevado

Intermediário

Elevado

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade

Ponto Sul
Conjunto Construído

Baixo

Diversidade Usos do Solo
Interfaces público/privado frente orla
Continuidade rua-calçadão-areia

Sociedade
Diversidade Social
Avaliação
Familiaridade
Fonte: elaborado pela autora.

No Ponto Sul de Ponta Negra o conjunto construído tem maior diversidade de usos, interfaces
mais fortes entre espaços públicos e privados (a maioria constituída) e maior continuidade na
frente de orla, pois a rua acompanha o calçadão, e a diferença de nível entre calçadão e faixa de
areia é menor que no Norte (Figuras 119 e 120). No Ponto Norte o conjunto construído da frente
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de orla é tem mais espaços cegos, menor diversidade de usos do solo e maior descontinuidade:
a rua carroçável não acompanha o calçadão (acessível por escadarias) e a diferença de nível
entre calçadão e areia é maior que no Sul.
Embora o conjunto construído na frente de orla mude muito em Ponta Negra, vitalidade urbana
pouco; a principal diferença na sociedade se dá pela presença de mais turistas no Sul. Neste
caso magnetos – de usos do solo, como a maior presença de comedorias, serviços e ainda mais
hotéis nas proximidades, e naturais, como o Morro do Careca – parecem pender a balança os
atraindo. Mais turistas em espaços mais equipados se alinha a achados anteriores (DONEGAN,
2011; DONEGAN; TRIGUEIRO, 2012).
No Norte de Ponta Negra, mesmo que estabelecido como o ponto de maior diversidade social,
é, também, o lugar com um público mais selecionado, com escolaridade e renda mais elevadas
e, mesmo com menos turistas que o Sul, tem a maior porção de turistas internacionais.

Dois extremos foram encontrados nos pontos de aplicação de questionários no que concerne o
conjunto construído e sociedade. No norte da Praia do Meio a frente de orla é descontínua, com
baixa diversidade de usos do solo e fracas interfaces, em relação à sociedade apresentou o
público mais jovem com elevada familiaridade (ninguém lá é recém-chegado) e a pior
avaliação. No sul de Ponta Negra a frente de orla é contínua, com fortes interfaces e usos do
solo diversos (restaurantes, bares e comércio), seus visitantes são mais velhos (ninguém ali
tinha menos que 20 anos), com pouca familiaridade (quase metade estava na primeira visita) e
a melhor avaliação.
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Figura 115 - Imagem da areia na Redinha, Ponto
Mar.

Figura 116 - Imagem da areia na Redinha, Ponto
Canal.

Fonte: da autora, janeiro de 2015.

Fonte: da autora, janeiro de 2015.

Figura 117 - Imagem da areia na Praia do Meio,
Ponto Sul;

Figura 118 - Imagem da areia na Praia do Meio,
Ponto Norte;

Fonte: da autora, novembro de 2014.

Fonte: da autora, novembro de 2014.

Figura 119 - Imagem da areia em Ponta Negra, Ponto
Sul;

Figura 120 - Imagem da areia em Ponta Negra, Ponto
Norte;

Fonte: da autora, janeiro de 2015.

Fonte: da autora, novembro de 2014.
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5.3 Questões de pesquisa

Finalizando esta parte da tese, responde-se resumidamente às questões de pesquisa que serviram
de mote para o encaminhamento da investigação, e foram em parte endereçadas no decorrer
deste capítulo e no anterior, in loco.

(a) Qual a natureza da arquitetura das três praias? Há fatores de diferenciação e recorrências
(em termos de configuração espacial e conjunto construído)?
Em termos da configuração espacial, a Redinha é o menor subsistema, localizado de maneira
mais segregada, inteligível, e com baixa resiliência entre acessibilidades, como um enclave; a
Praia do Meio um subsistema acessível em termos globais, com a distribuição de vias acessíveis
ora em raios locais, ora globais, portanto mais segmentada e com baixa resiliência entre
acessibilidades, como um enclave, Ponta Negra também apresenta acessibilidade elevada em
termos globais (especialmente quando se pondera desvios angulares), e acessibilidades elevadas
em raios intermediários de análise, tem baixa inteligibilidade, que sugerem que não funcione
bem como um sistema independente. Por outro lado, é a praia de maior resiliência entre
acessibilidades, funcionando como um espraiamento para as áreas do entorno.
A Redinha tem o conjunto construído mais simples e consolidado (poucos vazios), com poucas
renovações edilícias, a Praia do Meio, com a configuração espacial mais segmentada em termos
de vias acessíveis global ou localmente, que correspondem à três perfis edilícios distintos; Ponta
Negra, a mais acessível em níveis intermediários e de maior espraiamento, tem o maior
complexo de usos não residenciais, dentre muitos usos turísticos.
Em Ponta Negra e na Redinha usos para a comunidade local e para visitantes interagem
(seguindo raios métricos diversos, de confluência de valores NAIN e NACH, movimentos para
e entre lugares), na Praia do Meio, tais usos existem, para visitantes e para moradores, mas se
situam em espaços distintos.
Em relação a recorrências da arquitetura das praias (i) na frente de orla se concentram usos para
visitantes; (ii) em vias de elevada acessibilidade local, usos para a comunidade local e; (iii) em
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Ponta Negra e na Praia do Meio, em vias acessíveis globalmente o conjunto construído
apresenta maior verticalização e usos que funcionam como magnetos.

(b) Maneiras distintas de vida social podem ser observadas em cada praia isoladamente ou
comparativamente entre as três praias?
Dentre as praias, Redinha e a Praia do Meio têm públicos de menor renda e escolaridade com
elevada familiaridade; na Redinha mais famílias e na Praia do Meio, mais jovens, que também
avaliam a praia mais negativamente. Em Ponta Negra existem mais turistas e potiguares, de
renda e escolaridade mais elevadas, com menor familiaridade e avaliam a praia de maneira
melhor.
Em cada praia existem diferenças entre os pontos de aplicação, mas diferenças são mais
marcantes na Praia do Meio. Na Praia do Meio, o Ponto Norte tem menos visitantes, avaliações
mais negativas e familiaridade mais elevada, Na Redinha existem mais visitantes no Ponto Mar.
em Ponta Negra o Ponto Sul recebe mais visitantes de fora da cidade e uma avaliação mais
favorável, o Ponto Norte é socialmente mais diversificado, embora paradoxalmente também
represente o público mais selecionado.

(c) Existem lógicas recorrentes ligando vida social ou grupos sociais à arquitetura?
Os perfis sociais menos diversos acontecem na Redinha e Praia do Meio, que são marcados por
uma configuração espacial de baixa resiliência entre acessibilidades, formando enclaves
espaciais (e sociais), as tramas que não se conectam bem ao entorno e parecem contribuir para
um público mais homogêneo e destituído em termos econômicos e de escolaridade. O contrário
no perfil de espraiamento (Ponta Negra). No caso da Redinha, que também tem baixos níveis
de acessibilidade em diversas escalas de análise, como uma “ilha embaixo da ponte”, a
diversidade social é a menor de todas.
Em relação a diferenças internas às praias, dentre pontos de aplicação, principalmente em na
Praia do Meio e Redinha, lugares com mais diversidade social e avaliação favorável (menor
vulnerabilidade) se refere a frentes de orla com maior animação, caracterizado por interfaces
mais fortes entre espaços públicos e privados, maior diversidade de usos.
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(d) Existem espaços com maior vitalidade urbana? Quais são as variáveis arquitetônicas ali
existentes e como se relacionam?
Em todas as praias existem limitadas diversidades sociais, e, ademais, todos os atributos da
sociedade indicadores de vitalidade urbana não tendem a sobressair em nenhuma praia, já que
elevada familiaridade não acompanha diversidade social e avaliação favorável. Esta situação é
acompanhada por uma arquitetura que também não atinge escalas elevadas no conjunto dos
atributos investigados.
Tendo dito isto, Ponta Negra tem o maior desempenho, tanto em relação à arquitetura quanto
sociedade dentre as praias no geral, e especificamente os pontos também se aproximam mais
de vitalidade urbana, em termos de diversidade social e avaliação favorável, embora as pessoas
tenham menor familiaridade com a área.
O atributo arquitetônico identificado como contribuindo mais para vitalidade urbana foi a
propriedade espacial de resiliência entre acessibilidades (espraiamento), com paralelos num
conjunto construído com diversidade de usos do solo, verticalização e, na frente de orla um
público mais diversificado, com avaliações mais favoráveis.
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5.4 Reflexões a posteriori

Foi possível tecer nexos entre características da arquitetura, em termos da configuração espacial
e do conjunto construído, com a sociedade nas praias.
Aspectos destacados da literatura compondo maior vitalidade urbana em cada eixo de
investigação (configuração espacial, conjunto construído e sociedade) relacionaram-se entre si;
de modo que é possível visualizar uma correspondência, entre escalas mais baixas, ou mais
elevadas, nos quadros-síntese.
Neste sentido, a vitalidade urbana em todas as praias foi limitada; nenhuma praia atingiu valores
elevados em todos os atributos. Comparativamente, a Praia do Meio apresentou níveis mais
baixos e Ponta Negra níveis mais elevados.
A comparação entre a sociedade e o conjunto construído nos pontos de aplicação de
questionários também permitiu tecer nexos; maior diversidade social e avaliação favorável em
espaços com fortes interfaces público/privado e diversidade de usos do solo.
Comparativamente, identificou-se um contraponto entre o Ponto Sul de Ponta Negra com mais
visitantes, diversidade social, avaliação favorável e diversidade de usos do solo e fortes
interfaces entre espaço público e privado, e o Ponto Norte da Praia do Meio, o contrário.
Deste modo endereçamos as questões de pesquisa, inter-relacionados aos achados da pesquisa.
Tais aspectos serão discutidos em um contexto maior - frente às inquietações que serviram de
mote para esta pesquisa - no próximo capítulo concluindo a tese.
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6. A FORTIORI: CADA QUAL NA SUA

Andei por andar, andei
E todo caminho deu no mar
(Dorival Caymmi, 195495)

Apesar de a praia e o mar estarem quase sempre ligados a um território natural livre, inaudito,
as praias urbanas fazem parte da cidade, e refletem lógicas da sociedade. Com o “atrator-morMAR”, resistem, ou sobrevivem, como espaços públicos de intensos usos importantes para o
alívio no dia-a-dia dos “citadinos litorâneos”. Poucos estudos refletem sobre como distintas
situações (ou arquiteturas), que ao mesmo tempo “abrem os caminhos” e “dão fundo” ao
cenário de usos da praia, e do mar, interferem, ou medeiam, a vida social.
Por se constatar de partida um lastro marcante de diferenciações nas razões de escolha de grupos
e/ou pessoas por certas praias – situação antagônica à mítica de serem universalmente
acessíveis, “democráticas” - nossa investigação de vitalidade urbana se baseou em cenários que
favorecem mistura social, tolerância, o gostar e o se importar com o lugar, ou seja, pessoas
diversas em espaços continuamente acessíveis, assim reconhecem-se mutuamente de maneira
pacífica e estabelecem vínculos com a área. Acreditava-se, e confirmou-se, que combinações
de atributos da arquitetura calibram a vida social e influenciam para situações mais próximas,
ou mais distantes, do ideal de vitalidade urbana, mesmo que nos nossos casos a arquitetura mais
reforce separações entre pessoas diversas do que contribua para uni-las, principalmente em
termos de grupos sociais (p. ex. de variadas escolaridades e rendas).
Evidenciou-se o papel da estrutura do espaço enquanto um sistema de limites e permeabilidades
compondo diferentes rotas em cada praia, que se relacionam de modos distintos com áreas do
entorno. As malhas viárias da vizinhança de cada praia configuram prováveis rotas, mais locais
ou mais abrangentes, de caminhos entre lugares – como atalhos escolhidos em origens-destino
– ou para lugares – como espaços mais centrais no sistema - que ora confluem, ora se dissociam,

Trecho de “Quem vem pra beira do mar”, do álbum “Canções Praieiras” da gravadora Odeon, letra completa
disponível em: http://letras.mus.br/dorival-caymmi/, acesso em setembro 2015;
95
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juntando ou separando fluxos, atividades e pessoas (p.ex. visitantes e moradores). Tais
configurações também legitimam discursos contrastantes sobre as praias. Em cada praia
padrões de movimento moldam conjuntos construídos de feições diversas, correspondendo a
usos e atividades distintas, assim como atraem perfis de pessoas, influenciando em costumes
de visitas, e, também, nas visões que as pessoas têm das praias, p. ex. em praias onde
movimentos entre e para lugares convergem pessoas apresentaram menos vulnerabilidade.
Mesmo que visões gerais sejam em parte confirmadas, relações localizações-edificaçõespessoas expõem e desmistificam juízos de valor marcados por preconceitos sociais imersos em
falas distintas sobre as praias. Tais visões são correntemente veiculadas pela mídia via de regra
e aceitas sem questionamento. Os nexos encontrados entre arquitetura e sociedade aqui
evidenciam que o “senso comum” por vezes dista do observável.
As praias foram moldadas por distintas situações naturais e urbanas; Redinha com a orla para
o mar – donde se avistam áreas menos ocupadas, situada no limite norte da cidade – e para o
rio, ou canal – com uma vista privilegiada do Forte e de um conjunto de edificações mais
verticalizadas da cidade, à outra margem do rio; Praia do Meio, com arrecifes começando na
Ponta do Morcego, que ajudam a criar piscinas naturais e protegem a faixa mais larga de areia
dentre as praias é cercada por uma topografia acidentada que configura vistas e perspectivas
amplas e diversas; Ponta Negra, praia formada por uma baía em formato de suave arco
emoldurado ao final pelo Morro do Careca (visível por todos os cantos da vizinhança) apresenta
a maior extensão de orla, embora com largura reduzida pelos avanços da maré sobre os terrenos
em aclive.
Renovações edilícias nas praias acompanharam áreas mais acessíveis topologicamente
globalmente caracterizando conjuntos construídos com maior verticalização, e usos do solo que
funcionam como magnetos; condizente com o ciclo do movimento natural (HILLIER, 1996) e
com achados de outros estudos (MEDEIROS, 2013; TRIGUEIRO, MEDEIROS, 2000).
Propriedades espaciais configuram hierarquias de movimento e interferem em valores
imobiliários de lugares e na localização de certas atividades que por si atraem mais movimento,
realimentando o ciclo e renovações edilícias. Outras lógicas espaciais também se repetem nas
praias: (i) usos para visitantes como comedorias e serviços concentram-se nas frentes de orla e
evidenciam os papéis que das praias como receptivo de visitantes em atividades de lazer e
socialização; (ii) em vias com elevada acessibilidade local se concentraram usos para a
comunidade local - como escolas, postos de saúde, igrejas, delegacia - indicando uma relação
consistente entre esses usos e a movimentação de pedestres.
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Redinha, a praia menos acessível, permanece com baixa verticalização e é a única sem usos de
hospedagem. Por outro lado, a sua trama viária apresenta elevada confluência entre raios
topológicos, sugerindo funcionar bem como um sistema independente (PERDIKOGIANNI &
PENN, 2001). Valério Medeiros (2006, 2013) caracterizou centros antigos de cidades
brasileiras como Oásis no labirinto, por serem espaços de sincronia entre medidas locais e
globais, de maior legibilidade, em meio a áreas mais fragmentadas que caracterizavam cidades
brasileiras, como colchas de retalhos. O termo se adequa ao perfil da Redinha, como reduto de
pescadores aos quais se foram juntando veranistas, depois incorporado à trama viária da cidade.
Ser uma área de fácil legibilidade é sugerido por apresentar um conjunto construído
consolidado, com poucos espaços vazios, com fortes interfaces público/privado e continuidade
na frente de orla.
A Redinha concentra um público cujos níveis de renda e de instrução foram os mais baixos das
praias, composto principalmente por famílias potiguares da Zona Norte ou do Rio Grande do
Norte, ainda que tenha alguns visitantes, confirmando a hipótese que áreas mais remotas na
cidade são geralmente redutos de grupos menos favorecidos economicamente (cf VAUGHAN,
2007). Embora na Redinha as pessoas estejam mais bem distribuídas em termos de faixas
etárias, há menos diversidade social, considerando-se a concentração de pessoas com baixa
escolaridade e renda, situação que acompanha o perfil do bairro onde se insere (cf CARMO,
2014). A baixa resiliência entre acessibilidades a caracteriza como um enclave espacial (ou uma
“ilha embaixo da ponte”) que reforça com a baixa acessibilidade seu caráter de enclave social.
No geral a baixa articulação da Zona Norte com o restante da cidade subsidia a percepção de
esta área estar “à parte da cidade” (ELALI, 2006). A intervenção da ponte (2007) não parece
ter contribuído efetivamente na articulação da zona norte, já que se conecta dos dois lados do
rio a malhas viárias pouco adensadas. Esta situação permitiu a manutenção da Redinha como
uma área remota intocada embaixo da ponte, não atingida por elevadas renovações edilícias e
especulações imobiliárias, e assim se mantém como um porto seguro para famílias mais pobres,
que a frequentam regularmente.
O público da Redinha mostrou-se mais familiarizado com a praia e expressou uma visão mais
favorável que o da Praia do Meio, com menor menção à sensação de vulnerabilidade, o que
parece confirmado pela maior presença de famílias. Muitas das reclamações nesta praia se
referiram a aspectos de limpeza e estrutura, que se relaciona com o fato de, no momento dos
questionários a Redinha ser a única praia (dentre as três) não contemplada pela reforma mais
recente (2014/2015), e continuava sem perspectiva de ter banheiros públicos, razão de grande
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descontentamento. O público com mais famílias e de elevada frequência traça paralelos com o
perfil do público que se dirigia à barraca mais remota em pesquisa anterior na Praia do Futuro
(DONEGAN, 2011): uma construção mais simples com um público fiel, de baixo poder
aquisitivo e mais famílias. Atividades sociais, como “comer/beber” e “namorar/paquerar”, têm
um peso maior que nas outras praias, (principalmente em relação à Ponta Negra) que sublinha
o papel da socialização nesta praia e parece também haver um senso comunitário entre os que
frequentam a praia.
A distribuição de pessoas de Natal nas praias de acordo com as Zonas onde moram, obedece,
em parte, à mesma lógica: a maior parcela do público vem dos setores onde as praias se inserem,
na lógica de “cada qual no seu quadrado”, mesmo que em todas as praias ainda existam
respondentes das demais zonas. Dos respondentes na Redinha que moram em Natal, a maioria
vem da Zona Norte, mas perto de um terço não mora em Natal, vindo principalmente do Rio
Grande do Norte, refutando a visão geral que a descreve como destinada aos moradores da Zona
Norte. O tempo que se leva para chegar à praia, as distâncias percorridas, os locais de moradia
do público e a inexistência de usos de hospedagem na praia, aponta para um poder de
atratividade de um público relativamente fiel e fidedigno. Mesmo que não seja cômodo, pela
localização da Redinha, as pessoas percorrem as distâncias necessárias para chegar lá.
Considerando as imagens ambientais do público, respostas com teores sentimentais sobressaem
nesta praia, parecendo ser deveras um espaço ‘bem-querido’, onde tradições resistem, como os
blocos de carnaval (p.ex. “Redinha dos meus amores”) e “comer ginga com tapioca no
mercado”.
Comparando os pontos de aplicação de questionários na Redinha, maior diversidade de usos do
solo favoreceu u vitalidade urbana; mesmo que o ponto frente ao mar tenha mais visitantes e
um público de maior escolaridade, o ponto frente ao canal apresentou mais vitalidade urbana
sendo o único em que maior familiaridade acompanhou avaliação mais favorável, e também
apresentou mais diversidade social, principalmente em termos de faixas etárias, amparado por
um conjunto construído com usos do solo mais diversos, próximo ao clube, ao mercado e à
igreja.
Em relação às visões gerais atribuídas à Praia do Meio, confirma-se que seja uma praia mais
frequentada por potiguares, no entanto, a intensidade de usos e a familiaridade do público com
a área refutam a visão geralmente atribuída à praia como decadente; a área é muito mais
conflituosa, expressa, e/ou protagonizada, por uma arquitetura segmentada. A área é acessível
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globalmente, localizada entre a Via Costeira e o núcleo de integração da cidade. O entorno tem
vias integradas ora globalmente, ora localmente, disparidade que se reflete no conjunto
construído, segmentado em: (i) edificações esparsas (hotelaria, residências, restaurantes e
espaços vazios) próximas à orla, acessível globalmente, principalmente na avenida litorânea
(Café Filho); (ii) vias entre dois e três quarteirões da orla, acessíveis localmente, com
residências densamente construídas, usos comunitários (e espaços de culto); (iii) subindo o
morro, vias acessíveis globalmente (no limite do núcleo de integração), edifícios residenciais
de elevada verticalização, e usos institucionais de grande porte. Apesar de o entorno ter muitos
tipos de usos do solo, é a praia com a maior proporção de usos residenciais, e a única em que
usos para moradores e visitantes não interagem. A arquitetura não promove sobreposição entre
tipos distintos de viagens e públicos. O conjunto construído na frente de orla também não
favorece vitalidade urbana, com fracas interfaces público/privado e descontinuidade entre ruacalçadão-areia, principalmente frente às concentrações de usos na praia onde existem melhores
condições de balneabilidade.
A despeito da elevada acessibilidade global, a baixa resiliência entre acessibilidades também
configura a Praia do Meio como um enclave espacial. A centralidade da Praia do Meio ainda
facilita mais diversidade social que na Redinha, com um público um pouco mais variado em
termos de renda e escolaridade, e uma população mais distribuída em termos de representar
diferentes zonas da cidade, mesmo que predominem jovens potiguares de baixa escolaridade e
renda. A presença de mais jovens nesta praia concorda com o público também mais jovem
encontrado nas barracas mais acessíveis da Praia do Futuro (DONEGAN, 2011), que aponta
para a preferência deste público por ambientes de maior acessibilidade, mesmo que muitas
vezes ofereçam menos privacidade.
Ainda que tenha hotéis, a proporção de visitantes de fora da cidade na Praia do Meio é menor
que na Redinha. Nas outras praias o público tem, em média, rendas parecidas com o bairro onde
se inserem, mas na Praia do Meio o perfil do público apresenta renda mais baixa que as médias
dos bairros do entorno. Assim, novamente, evidenciam-se contradições e contrastes nas
proximidades da Praia do Meio, que reforçam e/ou expressam contrastes na arquitetura da área,
como também sugere que, mesmo que alguns ricos “morem na praia”, estes não descem ao chão
público para frequentá-la. Seguindo um conjunto construído que não facilita interações, esta
praia é a pior avaliada, onde as pessoas se sentem mais vulneráveis, que parece comprometer
inclusive sua capacidade restauradora.
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A forma espacial da Praia do Meio mostra que fluxos potenciais dificilmente confluem, um
achado sintático que pode corresponder à escassa copresença entre grupos distintos, sejam
residentes locais, ou visitantes – visitantes e residentes que usufruem a praia; residentes que
trabalham, passam por ou passam seu tempo pela praia; e residentes mais ricos subindo o morro
na direção da ‘cidade’, que olham a praia e o mar a partir de suas residências.
Apesar de a imprensa afirmar que donos de estabelecimentos aguardavam investimentos
públicos acreditando que estes resolveriam a afamada “decadência” (ABREU, 2011),
intervenções recentes, como a Ponte Newton Navarro e a reforma do calçadão (2015), ao focar
no trânsito veicular e em intervenções pontuais, reforçaram problemas de permeabilidade no
entorno da praia e de continuidade para pedestres, ao invés de resolvê-los, ou mesmo amenizálos.
A referida decadência no discurso da mídia sobre a Praia do Meio pode estar refletindo uma
conotação nostálgica. Há algumas décadas pessoas de grupos privilegiados economicamente
pareciam frequentar mais a Praia do Meio. Seguindo uma série de mudanças, como a expansão
da cidade, o crescimento de assentamentos informais e o desinteresse do mercado imobiliário
(incapaz de atingir proveitos máximos devido a restrições de gabarito na área entre o morro e o
mar), tais grupos encontraram consolo, ou um espaço mais “exclusivo”, mais ao sul, em Ponta
Negra; assim, a Praia do Meio foi deixada para “os outros” no nível da rua e mar.
Na Praia do Meio identificamos claramente diferenças de vitalidade urbana entre os locais de
aplicação de questionários; o norte com menos diversidade social (público jovem, de menor
renda e escolaridade), apesar da maior familiaridade (todos conhecem a área há anos), recebeu
a avaliação mais negativa, emoldurado por uma frente de orla descontínua, fracas interfaces e
baixa diversidade de usos do solo no entorno; o ponto sul teve mais visitantes, rendas e
escolaridades mais variadas, e avaliações menos negativas, o ponto se aproxima mais de usos
de comércios e comedorias, compondo interfaces mais fortes entre espaços públicos e privados.
Ponta Negra tem elevada acessibilidade global e em raios intermediários. A baixa confluência
entre raios topológicos sugere que não funcione bem como um sistema independente
(PERDIKOGIANNI; PENN, 2005). No entanto, a elevada resiliência entre acessibilidades
caracteriza-a como um espraiamento espacial, compondo uma trama bem articulada ao entorno
(YANG; HILLIER, 2012) onde interagem tipos diversos de viagens potenciais (VAUGHAN;
DHANANI; GRIFFITHS, 2013), refletida no conjunto construído, com a maior porção de usos
não residenciais dentre as praias, onde usos comunitários se misturam e se camuflam em meio
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a um grande complexo turístico e comercial. A resiliência entre acessibilidades partiu de
desdobramentos recentes da análise sintática do espaço (p.ex. YANG, 2009; VAUGHAN;
HILLIER; YANG; TURNER, 2012s DHANANI; GRIFFITHS, 2013; AL-GHATAM, 2015),
que destacamos como um atributo a ser explorado mais a fundo.
Conforme apontavam visões gerais, o público de Ponta Negra é majoritariamente de potiguares
de renda “C” e turistas, estes representam pouco mais de metade do público entrevistado;
apresenta maior diversidade social que as outras praias, principalmente em termos de
escolaridade, mas também distribui bem pessoas com rendas e faixas etárias diversas. Refutase a descrição (p. ex. do Wikipédia) de ser uma área “completamente turística”, já que ali
também existem potiguares (porção mais significativa ao norte). Apesar de ter representantes
de todas as zonas dentre os residentes em Natal, a maioria vive na Zona Sul, seguindo uma
lógica semelhante à da Redinha, concentrando mais pessoas de seus respectivos setores, e se
alinha à localização destas praias em extremos opostos da cidade. No entanto, a curta duração
de tempo para chegar à Ponta Negra sugere que a maioria dos visitantes de fora se hospede nos
hotéis (e espaços de hospedagem) da vizinhança, apontando para uma maior relação de
comodismo (na Redinha, o contrário).
As avaliações em Ponta Negra foram no geral favoráveis, em termos de avaliações de aspectos
das praias (a maioria positivas e quando negativas, citavam mais ‘limpeza’ e ‘estrutura’), e das
imagens ambientais com teor mais positivo, dentre muitas menções de sensações (como na
Redinha) e de marcos (o Morro do Careca). Estas avaliações e as atividades mencionadas
sugerem que a capacidade restauradora nesta praia seja alta. O Morro do Careca, visível por
quase toda a vizinhança e constantemente veiculado em cartões postais, juntamente com o
complexo turístico ali existente, parecem contar como fortes magnetos de usos na cidade e além
(chamando visitantes para a cidade).
Em Ponta Negra, o ponto sul, apesar de receber uma avaliação mais favorável e um conjunto
construído que facilitaria maior vitalidade urbana, apresenta menos diversidade social e menor
familiaridade. O conjunto construído da frente de orla varia grandemente, mas vitalidade
urbana, pouco; a principal diferença se deve à presença de mais turistas no sul; magnetos – de
usos e naturais, como o Morro do Careca – parecem pender a balança neste sentido, os atraindo.
Dois extremos foram identificados dentre os pontos de aplicação de questionários. No norte da
Praia do Meio, com uma frente de orla descontínua, baixa diversidade de usos e fracas
interfaces, o público é jovem, de elevada familiaridade, e avaliação negativa. O sul de Ponta
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Negra, com frente de orla contínua, usos do solo diversos e fortes interfaces, apresenta um
público mais velho, com baixa familiaridade e a melhor avaliação. A avaliação favorável no sul
de Ponta Negra foi assim descrita, por uma das respondentes, que disse gostar de ir para ali por
causa “desse burburinho gostoso”. Por outro lado, no Ponto Norte da Praia do Meio, algumas
pessoas mencionaram ali agora ser ‘mais tenso’, já que “não tem mais nem o posto policial
perto”, e para outros parece representar um lugar de maior “liberdade” não monitorada (jovens
em atividades ilícitas).
Em Ponta Negra encontramos mais variáveis arquitetônicas que facilitam vitalidade urbana e,
deveras, é a mais próxima que conseguimos encontrar de tais cenários na vida social. Mas esta
situação é basicamente um contraponto àquilo que se passou para a Redinha e a Praia do Meio
– ao invés de realmente ‘misturar toda a gente’, com o agravante que baixa familiaridade com
a área revela um relacionamento efêmero; a maioria das pessoas está lá de passagem e assim
não se importam muito com este espaço nos seus cotidianos. A maior vitalidade urbana
encontrada é em boa parte “representada”, “apresentada” e/ou “usada” por turistas.
A nossa ideia central se confirmou, que existem inter-relações entre efeitos das variáveis
arquitetônicas estudadas, como descritas na literatura e as visões gerais sobre as praias, assim
como entre estas variáveis e vida social nas praias. Hipóteses secundárias também foram
confirmadas, Praia do Meio e Ponta Negra, áreas mais acessíveis globalmente, apresentam
maior diversidade social (cf CARPENTER & PEPONIS, 2011). Malhas bem inseridas no
entorno, com elevada resiliência entre acessibilidades (espraiamento) correspondem a espaços
com maior interação entre atividades diversas e abrigam mais diversidade social. Ademais,
espaços com maior continuidade para pedestres e interfaces mais fortes entre espaços públicos
e privados contribuíram para maior vitalidade urbana (especialmente avaliação favorável),
como mostram mudanças dos pontos de aplicação, mesmo que perfis não destoem da praia onde
se inserem (HOLANDA, 2002; JACOBS, 1992; MELLO, 2008; PALAIOLOGOU;
VAUGHAN, 2012; VAN NES, 2009).
Entendemos que compartilhar o espaço com outros é um atributo essencial de ser em sociedade
(LEGEBY, 2013), promovendo cenários de maior vida urbana, e/ou urbanidade, maior
cordialidade, tolerância e contribui para a construção de capital social positivo (PUTNAM,
1995). A busca por cenários de maior diversidade social serviu de mote principal da nossa tese.
No entanto, no que tange a somatória dos quesitos investigados nenhuma das praias abriga
uma diversidade social abrangente, e também a vitalidade urbana em todas as praias é limitada.
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Tais cenários são sustentados por arquiteturas que, mais das vezes, caracterizam malhas
dissociadas da trama da cidade, mal articuladas com o entorno, com poucas contiguidades entre
usos diversos e frentes de orla com fracas interfaces e descontinuidades para pedestres. A
existência de quaisquer interfaces cegas ou pouco constituídas é, no nos nossos casos de frente
de orla considerado uma afronta maior por serem terrenos na cidade que negam a comunicações
e contratos com a praia e o mar.
Em termos sócios espaciais Natal se define como duas cidades, uma ao norte, pobre, e outra ao
sul do rio Potengi, mais rica, de modo que Redinha e Ponta Negra representam polos opostos.
Ao invés de encontrar campos de grande diversidade social, conseguimos muito mais reafirmar,
como em tantos outros estudos sobre segregação (PARHAM, 2012; VAUGHAN; ARBACI;
MATEOS, 2011; VILLAÇA, 2001), inclusive em Natal (CARMO, 2014; MEDEIROS, 2013a;
MORAIS, 2010), uma conhecida separação entre moradores pobres e ricos, também na sua
escolha de espaços para lazer. Moradores mais pobres frequentam principalmente a Redinha e
a Praia do Meio, e os mais privilegiados economicamente e turistas, Ponta Negra. Em relação
à mobilidade, a comparação do tempo de deslocamento entre as praias mostra como é mais
“custoso” para as pessoas mais pobres se deslocarem: os frequentadores da Redinha demoram
mais tempo para chegar à praia, seguido pela Praia do Meio e, por último, Ponta Negra,
reforçando, por exemplo, os posicionamentos de Tamms Morais (2010) e de Frederico de
Holanda (2000) de que as vivências das populações mais pobres da cidade são mais restritas.
Todavia percebemos uma baixa presença do que seriam, realmente, públicos mais favorecidos
economicamente nas nossas praias urbanas. Mesmo que esta proporção seja baixa na sociedade
brasileira, no geral não parecem estar representados nas praias estudadas. Isto sugere que
públicos mais privilegiados economicamente – que têm a seu dispor mais meios de transporte
e recursos privados – se dirigem para lugares mais longes (fora da cidade) e/ou se voltam para
seus espaços privados em busca de restauração e lazer. Assim estes grupos escolhem não ‘se
misturar’ nem um pouco em praias da cidade. Vislumbra-se que problemas de convívio na
cidade suplantam a atratividade e comodidade das nossas praias urbanas. Destacamos alguns
pontos de interesse para serem estudados em uma próxima etapa, como (i) a partir de outros
pontos de coleta de dados, indagar sobre onde pessoas costumam passar seu tempo de lazer (se
tais lugares envolvem praias, quais e onde); (ii) comparar arquitetura e sociedade em praias de
outras cidades para ampliar esta reflexão em escala nordestina, brasileira e, quiçá, mundial.
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De início, a quantidade de respostas de teor negativo sobre as praias foi uma surpresa ou espanto
- já que as imagens que, pessoalmente, carrego, de praias e de mares são, ao menos de saída,
positivas, e por isto motivos de escolhê-las para o lazer, e para desafogo do dia-a-dia. Tal
desconforto e incômodo pessoal foram ainda maiores ao constatar que esta negatividade é
enfatizada nas imagens que se têm das outras praias, situação em que o teor negativo supera,
inclusive, o positivo. Aspectos negativos foram recorrentemente ligados a aspectos
socioeconômicos ou de estado de alma/vulnerabilidade (principalmente sobre a Praia do Meio).
Comparativamente entre as praias, teores negativos se amenizam entre Redinha e Praia do
Meio, principalmente das pessoas na Praia do Meio mencionando a Redinha. Por outro lado, os
públicos que estavam na Redinha e na Praia do Meio tiveram visões mais negativas de Ponta
Negra que das outras. Em contrapartida, pessoas em Ponta Negra têm mais imagens negativas
das outras praias, especialmente Praia do Meio. Apesar de uma geral negatividade nas visões
das pessoas das duas outras praias, a maior hostilidade vem do público de Ponta Negra em
relação às demais, e existe uma relativa trégua entre a Praia do Meio e a Redinha. Assim
evidencia-se um problema maior entre “o outro” mais rico, ou “o outro” mais pobre.
Estudos costeiros destacaram o aspecto “limpeza” como importante no processo de escolha das
pessoas por diferentes praias, para desempenhar atividades de lazer (PAZ, 2011; QUINTELA
et al., 2012). Nas nossas praias, apesar de avaliações sobre limpeza/saneamento terem sido
negativas (Redinha e, em menor grau, Ponta Negra), não existem indícios de terem interferido
fortemente na escolha das praias. Por outro lado, apesar dos respondentes não mencionarem o
“público que frequenta” prioritariamente na avaliação de aspectos das praias, imagens
ambientais sugerem que aspectos sociais são importantes para escolher (ou evitar) praias, mas
não são conscientemente identificados - ou revelados - no discurso das pessoas. A localização
(“proximidade”, apontada como motivo de escolha da praia) e aspectos sociais (que sobressaem
nas imagens sobre outras praias) surgiram, portanto, como razões de escolha das praias pelo
público. Assim apontam para uma lógica social do espaço nas praias estudadas que reforçam
estudos urbanos de mobilidade e de segregação social, materializadas na cidade por limitadas
esferas de copresença entre grupos diversos (HOLANDA, 2000; NETTO et al., 2015).
Na Redinha e na Praia do Meio a baixa diversidade social acompanha uma elevada
familiaridade, que se aproxima de um capital social negativo (KEELEY, 2007; PUTNAM,
1995). A elevada familiaridade de sociedades firmadas principalmente por laços fortes
(bonding), restringindo-se a grupos mais fechados e dificultam que pontes sejam criadas entre
pessoas diversas (bridging). Assim minam possíveis benefícios advindos da cooperação mútua
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entre pessoas diversas da comunidade. Em outro paralelo, no público destas praias notamos
grupos com baixa escolaridade e renda, de elevada frequência de usos que parecem depender
mais de relações fortemente espaciais (HILLIER; HANSON, 1984; SAILER; PENN, 2009).
Estes paralelos reforçam os encontrados por Holanda (2000) em Brasília, onde trabalhadores
(ou pessoas mais destituídas economicamente) usaram mais intensamente o espaço público,
inclusive de maneira instrumental no seu dia-a-dia (tempo de deslocamento), e dependiam mais
do espaço para estabelecer relações sociais. Estes também mostraram avaliar pior o espaço
público. Ao passo que pessoas mais favorecidas economicamente não dependiam tanto do
espaço para suas relações sociais (mais relações transpaciais, de maior formalidade).
A visão acentuadamente negativa que as pessoas têm umas das outras, reforça a tendência de
estranhamento e intolerância com o outro. Em especial, as imagens que as pessoas de Ponta
Negra têm das pessoas em outras praias, chamando-as, por exemplo, de “mundiça” e
“faveladas”. O ódio de classe foi mencionado por Frederico de Holanda (2013, p. 158) como
se manifestando mais acentuadamente em cidades onde existem menos campos com
simultaneidade de classes sociais diversas no espaço público. A sociedade das praias revela um
problema sério de convívio entre públicos de classes diversas, tanto em relação à distribuição
de públicos nos pontos e nas praias quanto de imagens negativas, principalmente dos “outros”,
de modo que cada grupo parece se limitar “à sua praia”.
Os perfis da configuração espacial das praias, pouco integradas na malha urbana – situadas na
costa e nos limites de, ou próximas a, outras áreas non aedificandi (zonas de proteção
ambiental) – ao passo que caracterizam paisagens naturais atraentes e distintas entre si, também
contribuem para o que aponta ser um geral “desconhecimento / ódio do outro”. Rotas de
movimento pela cidade dificilmente passam por estas áreas no trajeto para qualquer outro canto,
principalmente nos casos da Redinha e de Ponta Negra. Na Praia do Meio a “passagem” só é
acessível para fluxos em grande escala e não se sobrepõe com outros movimentos potenciais,
nem permeia o entorno, portanto mais acirra tensões do que promove copresenças pacíficas.
Destacamos a Análise Sintática do Espaço como instrumento poderoso para estudar a cidade
como um problema em complexidade organizada - “há ordem no aparente caos” - para
evidenciar arquiteturas que podem estar alimentando, - ou “matando de fome” - uma vida
urbana mais intensa; e todas as “surpresas” que brotam de “burburinhos gostosos” e
caracterizam, para nós, boas cidades.
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A despeito de quão intensamente usadas por habitantes locais e visitantes, e do poder de
atratividade do mar - que se venturou pudesse promover um campo de maior mistura social,
conforme apontado por Villaça (2001) – as praias realmente não misturam todos; existem praias
designadas para os tipos de grupos, de modo que as pessoas “não precisam se misturar” para se
beneficiar dos atributos naturais e irreplicáveis das praias (Mitchell, 2001). Assim, vitalidade
urbana é, no melhor dos casos, limitada, em um cenário urbano triste que independentemente
de belezas naturais irreplicáveis, expressa, reforça e suporta uma conhecida polaridade - de
abrangência nacional (ou mesmo mundial) - entre mais ou menos economicamente
privilegiados, ou destituídos.
Se o espaço e o desenho urbano deveriam contar como “um recurso cultural” para “reunir o que
a sociedade dividiu” (PEPONIS, 1989) ou, conforme ditos de Bill Hillier “a rua une o que a
sociedade dividiu”, o que observamos nas praias de Natal – que são as nossas ruas belíssimas à
beira-mar - é que isto não acontece aqui. Ao contrário, a arquitetura, conquanto ofereça nichos
que favorecem alguma diversidade, na maioria evidencia e medeia a sociedade do jeito que ela
é - extremamente segregada - e na lógica de cada qual na sua praia, principalmente os mais
pobres.
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8. APÊNDICES
8.1 Modelo do questionário
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8.2 Exemplo questionário preenchido - nas férias “qMEIOsFd1m”.
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8.3 Lista de rótulos
Lista de rótulos para leitura e análise da tabulação dos questionários, feito no Excel.

IMAGEM AMBIENTAL

IDENTIFICAÇÃO

COLUNA TÍTULO SIGNIFICADO
OPÇÕES respostas
A
DATA
Data de aplicação do questionário (foram 210 nas aulas e 180 nas férias)
B
DIA
Dia da semana ao qual a data corresponde:
SEMANA
Q – Quarta-feira; S – Sábado; D – Domingo.
C
PRAIA Praia de aplicação - MEIO: Praia do Meio; - RED: Redinha; -PN: Ponta
Negra
D PONTO Ponto de Aplicação -S: Sul; -N: Norte (para Praia do Meio e Ponta Negra); M: Mar; R: Rio (para a Redinha)
E
ÁREA Local de aplicação
- C no calçadão; A – na areia.
F
HORA
Horário de
Que abrange a casa daquela hora; Por exemplo: 9:00h:
aplicação
Esses questionários foram aplicados entre 9 e 10 horas.
G TURNO Turno ao qual o
M – manhã (Desde 8:30h até 11h); A – horário do
horário corresponde almoço (entre 11h até 13h); T – à tarde (entre 14h e
16:30h).
H
ENTR.
Entrevistadora
BARB – Bárbara Rodrigues; LUCY -- Lucy Donegan
(eu); MAR -- Maria Heloísa Alves; RAFA: Rafaela
Balbi; ARI: Ariane Borges.
I
QN
Número
Tabulado por entrevistadora por ponto de aplicação (5
questionário
em cada), total de 30 por dia.
J
Q.1
Imagem ambiental
Literalmente o que foi dito
K
rót
Rótulo #1
P – positivo; N – negativo (qualquer coisa que não fosse
abertamente negativo foi enquadrado como positivo)
L
rót
Rótulo #2
O – objetivo; S - subjetivo (qualquer coisa que não
fosse abertamente objetivo foi enquadrada como
subjetivo)
M
rót
Rótulo #3
AT – Atrator (atividade ou objeto/coisa);
EST – Estrutura (falta de limpeza, localização ou
aspectos de manutenção da estrutura de apoio);
NAT – Natureza (p.ex. praia, mar, sol);
S-E – Socioeconômico: sobre turismo, grupos de
pessoas
M – Marco
EA – Estado de alma: p.ex. insegurança, multidão,
tumulto, etc.
N
rót
Rótulo #3.1
Idem acima, quando se enquadra em mais que uma
categoria.
O
Q.1.1 Imagem ambiental Literalmente o que foi dito – no caso de aplicado em:
(a) Ponta Negra, q 1.1 é Redinha, q 1.2 a Praia do Meio,
(b) Redinha, q 1.1 Ponta Negra, q 1.2 Praia do Meio
(c) Praia do Meio: q. 1.1 Ponta Negra, q. 1.2 Redinha
P
rót
Rótulo #1
Idem opções Q.1
Q
rót
Rótulo #2
R
rót
Rótulo #3
S
rót
Rótulo #3.1
T
Q.1.1 Imagem ambiental
Literalmente o que foi dito
U
rót
Rótulo #1
Idem opções Q.1
V
rót
Rótulo #2
W
rót
Rótulo #3
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rót
Q.2

Z
AA

Q.3
Q.4

AB

Q.5

AC

Q. 5

AD
AE

Q. 6
Q. 7

AF

Q. 7.1

AG
AH

Q. 7J
Q. 8

AI

Q. 8

AJ

Q. 8

AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT

Q. 8K
Q. 9
Q.10
Q.11
Q. 11A

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

ESCOLHA / ATIVIDADES

ASSIDUIDADE/
MOBILIDADE

X
Y

Q. 11B
Q. 12A
RA

AU DB-P (m)
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Rótulo #3.1
Como chega à praia A – a pé; B – bicicleta; C – ônibus; D – moto; E – carro;
F – taxi;
Tempo para chegar A – até 20 min; B – entre 20 min e 1h; C – mais que 1 h;
Há quanto tempo
Quantidade de: a - anos; m- meses; d- dias;
frequenta a praia
Frequência de uso A – vários dias na semana; B – nos finais de semana; C
– 1 a 2 vezes por mês; D – 2 a 6 vezes por ano; E –
menos que isso;
Comentário freq. Literalmente (quando não cabe exatamente nas opções
acima)
Quanto tempo fica
A – Até 1h; B - Entre 1h e 3h; C – Mais que 3h;
Porque esta praia? A - proximidade de casa; B - facilidade de transporte; C
(I)
- pessoas na praia; D - aspectos da água/areia; E – preço;
F - oferta de produtos; J – outro;
Porque esta praia?
(II)
outro
Descrição de outro motivo
O que faz na praia A – relaxar; B – caminhar; C – tomar banho de sol; D –
(i)
tomar banho de mar; E – conversar; F – comer/beber; G
O que faz na praia – nadar/surfar; H – outros esportes; I – fazer compras; J
– trabalhar; K - outro
(ii)
O que faz na praia
(iii)
outro
Descrição da outra atividade
idade
gênero
F – feminino; M – masculino.
Se tem filhos
N - não
Se sim, são (I) :
A – crianças; B – adolescentes; C – adultos.
Se sim, são (II):
Se sim, são (III):
Vem com eles?
A – sempre; B – às vezes; C – nunca;
Mora em Natal
Se sim, o bairro (literalmente)
Região
N – norte; O – Oeste; L – Leste; S – Sul
administrativa do
bairro
Distância entre o Distâncias em metros a partir do caminho mais curto de
Bairro em que mora
carro, traçados no Google Maps.
e a Praia.
No caso de a resposta ser o bairro da praia em que se
estava, usou-se uma distância padrão de 200m. Quando
o bairro indicado foi especificado como uma localidade
de um bairro a distância generalizou-se para o bairro
(não a localidade).
Em Ponta Negra, onde as distâncias entre os pontos de
aplicação são maiores, estas foram calculadas
separadamente, aproximando a localização dos bairros
para os respectivos pontos, Sul ou Norte.
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AV

AW
AX
AY

PERCEPÇÃO DA PRAIA (Q.15)

AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
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IDH/ Sociodemografia do Grupo de renda do bairro de moradia, grupos criados de
IQV/
bairro
acordo com trabalho de Carmo (2014), baseado no censo
Renda
de 2010;
A – mais que 10 SM (Salários mínimos);
B – Entre 8 SM e 10 SM
C – Entre 6 SM e 8 SM
D – Entre 2 SM e 6 SM
E – Até 2 SM
Q. 12B Senão, mora aonde
RN – Rio Grande do Norte; NE – Nordeste; BR –
Brasil; INT – Internacional;
Q. 12B Senão, mora aonde
Literalmente
(II)
Q. 13
Nível de
A – Fundamental (incompleto e completo); B – Médio
escolaridade
(completo); C – Graduação (completo); D – PósGraduação.
Q. 14
Ocupação
Literalmente
Avaliação SEGURANÇA
Ord. Imp.
Avaliação
PÚBLICO
Ord. Imp.
Avaliação
LIMPEZA/
Ord. Imp. SANEAMENTO
Avaliação
PAISAGEM
Ord. Imp.
Avaliação
ACESSO
Ord. Imp.
Avaliação ESTRUTURA
Ord. Imp.
OBS

- No caso da Avaliação: -2: péssimo; -1: Ruim; 0:
regular; 1: Bom; 2: ótimo.
- No caso da Ordem de Importância: de 1 a 6: 1 para o
aspecto considerado mais importante até 6 para o
considerado menos importante para frequentar a praia.

Literalmente
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8.4 Modelo do Termo de Consentimento
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